Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 3. kvartal 2017.
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Bliv instruktør på sundhedskursus
Sundhedssekretariatet i Frederikssund kommune søger 2 frivillige instruktører til at lede kurset ”Lær at tackle Job og
Sygdom”.
Vi tilbyder dig en instruktøruddannelse på 2 x 2 dage, som ruster dig til at undervise andre borgere som har udfordringer
med at tackle sygdom og fastholdelse af job eller med at komme tilbage til arbejdsmarkedet efter sygdom.
Som instruktør skal du selv have erfaring med de udfordringer, der er, når man skal have styr på tilknytningen til
arbejdsmarkedet, samtidig med at man påvirkes af de forhindringer sygdom giver. Du kan også være pårørende og på
den måde kende til de udfordringer og begrænsninger, det kan give i hverdagen.
Du skal have lyst til at formidle, være rummelig overfor andre mennesker, være en positiv rollemodel og være afklaret i
forhold til din egen sygdom.
Du skal have mulighed til at afvikle kursusforløbet 2 gange om året (forår og efterår).
Kurset kører én gang om ugen i 6 uger. Varigheden pr. gang er 2,5 timer.
For at komme i betragtning skal du kunne deltage på instruktøruddannelsen 2.-3. september og 9.-10. september 2017.
Hvis du vil vide mere eller gerne vil være instruktør, kan du ringe eller skrive til Sundhedskonsulent Rikke Rossen
Hansen på mail rjhan@frederikssund.dk eller tlf. 24 44 60 73.
Hvis du er interesseret i at blive instruktør på kurset skal du skrive kort om dig selv og din motivation for at blive instruktør
og sende det til rjhan@frederikssund.dk senest den 25. august 2017. Samtalen vil foregå kort tid derefter.
Du kan også læse mere om ”Lær at tackle Job og Sygdom” på www.frederikssund.dk/jobogsygdom eller
www.patientuddannelse.info.
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Kommuneplan: Hvad betyder den for dig?
En kommuneplan er grundlaget for al planlægning i en kommune. Den beskriver byrådets mål og ønsker for kommunens
udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges i de næste 12 år.
Se hvad der gælder for din ejendom
Hvis du f.eks. ønsker at bygge en carport eller lave andre forandringer på din ejendom, så kan der være begrænsninger i
kommuneplanen. Men med den digitale kommuneplan stiller Frederikssund Kommune nu en lang række data til rådighed
for borgerne.
I kommuneplanen kan du således med et enkelt klik søge på din egen adresse, og få et nemt overblik over præcis hvilke
forhold, der er gældende for din ejendom. Det kan være forhold som bevaringsværdi, særlige drikkevandsinteresser,
zoneforhold eller andet.
Høring
Forslaget til Kommuneplan 2017 – 2029 er i offentlig høring frem til den 25. august. Du kan indsende dit høringssvar på
følgende måder:
• Send en e-mail til: planteamet@frederikssund.dk.
• Send et brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Efter høringsperioden vil Frederikssund Byråd tage stilling til planens endelige indhold.
Du finder Kommuneplan 2017 – 2029 her.

Kommuneplan 2017 - 2029 er digital og stiller en lang række informationer til rådighed for borgerne.
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Fin søgning til erhvervsuddannelser
Mere end 165 elever har allerede søgt ind på erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund. Det er en fin søgning
og de nye studerende vil blive en del af et attraktivt studiemiljø med forskellige uddannelser.
Den seneste opgørelse over ansøgninger til erhvervsuddannelserne blev opgjort i uge 24, og den viser, at der har været
en rigtig fin søgning til både Knord og de tre nye erhvervsskoler, TEC, SOPU og Esnord. I uge 24 havde 165 unge valgt
at søge ind på en af erhvervsuddannelserne og siden da er flere kommet til. Det præcise antal kendes ikke før første
skoledag den 9. august. Det er nemlig stadig muligt at søge ind på en af erhvervsuddannelserne på Campus
Frederikssund.

- Vi er kommet godt afsted og som forventet, så det er vi tilfredse med. Vi bliver, sammen med kommunen og
virksomheder, hele tiden klogere på, hvad der skal til for at tiltrække endnu flere til erhvervsuddannelserne, så jeg glæder
mig allerede til at se tallene for det næste optag. Og så er det jo stadig muligt at søge ind, så jeg håber, at der kommer
endnu flere elever til inden første skoledag den 9. august, siger Lone Hansen, direktør for TEC.
De nye elever på erhvervsuddannelserne kommer til at dele kantine på Knord og udearealerne, som også Frederikssund
Gymnasiums elever anvender. Der vil være mulighed for at samarbejde om projekter skolerne imellem og lave fælles
aktiviteter, når det giver mening. Dermed får eleverne et fælles studiemiljø, hvor de dagligt er sammen med andre unge
end lige netop dem, de selv går i klasse med.
- Vi glæder os over, at Campus Frederikssund bliver stærkere repræsenteret på erhvervsskoleområdet, og jeg forventer,
at det vil styrke det faglige studiemiljø og trække erhvervslivet endnu tættere på Campus. Det vil også være til gavn for
eleverne, siger Heidi Post Dam, rektor for Knord i Frederikssund.
De mere end 165 elever på erhvervsuddannelserne er et godt skridt på vejen til at opfylde regeringens målsætning om, at
30 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse i år 2030. Undervisningsministeriets seneste opgørelse fra
marts 2017 viste, at 23,5 procent af alle afgangselever fra skoleåret 2016/2017 og med bopæl i Frederikssund Kommune
allerede havde søgt ind en erhvervsuddannelse. Det er en pæn stigning fra året før, hvor tallet var 19.5 procent.
Læs mere om udvalget af uddannelser på Campus Frederikssunds hjemmeside.

De nye pavilloner er næsten klar til at tage mod alle de elever, der skal begynde på en af de nye erhvervsuddannelser til
august.
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Sommeroplevelser i Hornsherred
Sommeren er over os, selvom vejret ikke rigtig lader sig mærke med det. For mange betyder sommeren hyggelige
aktiviteter og oplevelser med hele familien og derfor kommer her lidt forslag til, hvad man kan lave i Hornsherred i
sommerferien.
Træd tilbage i tiden på Selsø Slot
Når man træder ind på Selsø Slot, træder man mere end 100 år tilbage i tiden. Slottet, som slet ikke er et slot, men en
herregård, stod tomt fra 1829 og indtil begyndelsen af 1970’erne. Derfor er huset stort set som det var – dele af det er
helt tilbage fra 1730’erne og andre dele er fra begyndelsen af 1800-tallet.
- Man træder tilbage i tiden, når man besøger Selsø Slot. Huset står med originalt interiør og originale barokbemaling og
franske tapeter. For eksempel står baroksalen med den originale marmorering fra 1730’erne, fortæller museumsleder
Elisabeth Holm Nielsen.

Museumsleder Elisabeth Holm Nielsen fortæller.

En af de pæne og velbevarede sale på Selsø er spisesalen, hvor der er dækket fint op.
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I den mere rustikke ende finder man den hvide dames værelse med himmelseng, som er helt originalt.
Det er muligt at komme rundt i hele huset, fra kælder til kvist, og se de forskellige rum. I hvert rum hænger der
informationer om huset, som man kan læse undervejs. Møblerne er ikke fra selve huset, men er udlånt at
Nationalmuseet, Davids Samling og Designmuseum Danmark.
- Man kan sagtens tage sine børn med på Selsø Slot. Vi havde en dreng på seks år på besøg for noget tid siden, og han
syntes, at det var helt fantastisk. Han havde vist også en bedstemor med, der var god til at fortælle ham om huset og dets
historie, siger Elisabeth Holm Nielsen.
Selsø Slot er åbent tirsdag til søndag mellem klokken 11 og 16. Derudover har Selsø Slot flere arrangementer i hele
sommerperioden, som man kan læse mere om på www.selsoe.dk.

Herregårdsmuseet Selsø Slot, som fik nyt tag i 2015 takket være en donation på 15 mio. kr. fra A.P. Møllerfonden.
Økologisk frokost på Café Danner
Ved Jægerpris Slot ligger Café Danner og her kan man få en lækker frokost i de fine lokaler. Cafeen ligger i historiske
rammer, da der i sin tid har været børnehjem i lokalerne. Alle lokalerne har deres egne navne, eksempelvis Butik Frk.
Rasmussens, Fyrrummet og Mosters Stue. Sidstnævnte var kontor for den gamle forstanderinde på børnehjemmet, der
netop hed Moster.
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Mosters stue i Café Danner.
- Vi er en frokostcafé der serverer økologisk mad – vi har det økologiske sølvmærke. Vi vil gerne lave maden fra bunden
af, så vidt muligt, og så er vi glade for at kunne bruge lokale råvarer, som vi blandt andet får fra Højagergaard. Maden
følger sæsonen og menukortet skifter hver 14. dag. Vi har altid to retter på kortet – en fiskeret og en kødret, og nogle
gange har vi også en vegetarret, og så varierer grøntsagerne efter sæsonen, fortæller Betina Herskind Frandsen, der er
teamkoordinator på Café Danner.

Al mad produceres fra bunden af økologiske råvarer - blandt andet frugt og grønt fra Højagergaard i Slangerup.
Cafeen er en del af AKUcenter Højagergaard i Slangerup og tilbyder beskæftigelse for personer med
funktionsnedsættelse. Der er i øjeblikket otte medarbejdere fra Højagergaard, fire fastansatte og to praktikanter.
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Susanne Larsen er én af caféens medarbejdere. Her er hun i gang med at anrette dagens ret.
Cafeen har åbent tirsdag-søndag mellem klokken 11 og 16. Køkkenet åbner klokken 12. Læs mere om cafeen og se den
aktuelle menu på www.cafedanner.frederikssund.dk.
Jægerspris Mølle maler stadig korn
Ikke langt fra Café Danner finder vi Jægerspris Mølle. Den ligger og knejser stolt over byen på Møllevej, lige ud for
Duemosevej, som den har gjort det siden 1855 - i 162 år.

Jægerspris Mølle i nattemørke og måneskin.
Møllen er en stor såkaldt Hollandsk mølle, der er opført af Kong Frederik den VII. Den har et vingefang på 24,7 meter og
var fæstemølle under Jægerspris Slot. Med til møllen hørte et bageri på Møllegården som fungerede frem til 1964. Selve
møllen blev taget ud af drift ti år før, i 1954.
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Selve gården blev revet ned i 1976, men møllen selv blev restaureret i årene fra 1966 til 1969, og har siden fungeret som
museumsmølle, ejet af først Jægerspris og siden Frederikssund Kommune.
I 1969 blev møllen indviet som arbejdende museumsmølle, efter at være renoveret for midler tjent ved afholdelse af den
første byfest i Jægerspris i 1967. Møllen ejes i dag af Frederikssund Kommune, og drives af en gruppe frivillige,
organiseret i Jægerspris Møllelav.

Møllehatten (taget) set indefra.
Et kig indenfor i møllen afslører en meget flot og velholdt mølle, som i dag er fuldt funktionsdygtig, og også lejlighedsvis
maler korn. Hvis man vil opleve møllens indre ved selvsyn, så er den åben for publikum hver lørdag frem til 12. august
2017 fra kl. 13.00 til 16.00. Entréen er 20 kroner for voksne og 10 kr. for børn.
Se mere om møllen på www.jp-moelle.dk.
Foto: Kenneth Jensen.
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Trommehvirvler og høj solskin
Glade børn, fede rytmer og en sol, der skinnede fra en næsten skyfri himmel. Det var virkeligheden, da Booom-music
dyrkede rytmisk crossfit med børn og voksne foran Rejsestalden i Jægerspris i eftermiddag. Du kan opleve de fede beats
på nærmeste hold igen torsdag den 27. juli på Slangerup Bibliotek kl. 10 og ved Vandkunsten i Frederikssund kl. 13.
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Der blev slået til på murerbaljerne i Jægerspris.
Der blev slået på tromme på murerbaljer, spillet på pivedyr og især en såkaldt handpan – en slags olietønde – gjorde
stort indtryk fireårige Elivira, der havde fundet vej til Jægerspris med sin lillesøster og sine forældre.
Fedt initiativ
Elviras mor, Victoria Branebjerg, var lige så begejstret for det rytmiske initiativ som sin datter.
- Vi var ude og handle i Skibby i morges, da vi hørte musik. Elivira blev nysgerrig efter at høre det, og da vi hørte, at
Booom-music kom til Jægerspris i eftermiddag, besluttede vi at lægge vejen forbi. Det er en rigtig god måde at
introducere børnene til musik på, siger Victoria Branebjerg.

Elvira med sin mor, Victoria Branebjerg.
De to musikere fra Booom Rytmeworkshop, der ledede dagens trommekoncert, formåede med humor og fede beats i høj
grad at få publikum med sig. På skift inviterede de børnene op på scenen for at dirigere Jægersprisbaljen Big Band, som
de døbte børneorkestret.
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Der var også godt gang - og spræl - i instruktørerne på workshoppen.
Booom-music har en vision om at skabe musikoplevelser for alle uanset om de har musikalske forudsætninger for det
eller ikke. Det lykkedes de med i dag, hvor de gav de unge i Jægerspris sved på panden, når trommestikkerne skulle
svinges rundt i luften samtidig med, at takten skulle holdes, og at der i kor skulle råbes hej til de glade mennesker, der
stod og ventede i kø ved iskioskerne på den anden side af vejen.

Både de voksne og de helt små børn, kunne være med...

9

... og alle fik hurtigt et smil på læben.

Ud over at slå på tromme, fik børnene også lov at være med og dirigere.
Foto: Kenneth Jensen.
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Bliv frivillig ved kommunalvalget
Frederikssund Kommune vil gerne have hjælp fra borgerne til afviklingen af valget til kommuner og regioner den 21.
november 2017. Derfor søger kommunen netop nu frivillige, som har lyst til at hjælpe valghandlingen på vej.
Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med fx at udlevere stemmesedler, scanne og registrere valgkort, sikre at
stemmesedlerne kommer i valgurnerne og tælle stemmer op når valget er slut. Du vil blive instrueret i opgaverne, når du
møder frem på valgdagen.
Du skal være på valgstedet fra kl. 07.00 og indtil stemmerne er talt op om aftenen. På de større valgsteder kan det godt
blive sent, før alle stemmer er talt op. Indsatsen bliver aflønnet med en skattepligtig diæt på 830 kr.
Opdateret 10. oktober 2017:
I september måned har Frederikssund Kommune kontaktet de frivillige, der har meldt sig, med besked om hvorvidt de
skal deltage ved valget. Der er ikke længere mulighed for at melde sig som frivillig.
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Gør noget - få det godt
Et tilbud til mennesker, der har eller har haft kræft.
Frederikssund Kommune tilbyder et gratis 12 ugers forløb med titlen ”Gør noget – få det godt”. Det er for mennesker
mellem 40 og 70 år, der har kræft, eller som for nylig har afsluttet behandling for kræft. Tilbuddet kan stå alene, men det
kan også være et supplement til Kommunens eksisterende tilbud ”Til dig, der har kræft”.
Større følelse af at deltage i eget liv
Både som patient og som færdigbehandlet, kan man få følelsen af at være overladt til sig selv med hverdagsproblemer,
man ikke tidligere kendte til.
For disse mennesker kan forløbet ”Gør noget – få det godt” være til gavn.
Meningsfulde aktiviteter der fremmer sundhed og velvære
Formålet med forløbet er, at deltagerne afprøver og mærker den store betydning, som meningsfulde aktiviteter har for et
vel afbalanceret hverdagsliv. Sådan siger de to ergoterapeuter, Michele Petersen og Lise Lock Bertelsen, der står for
forløbet.
Deltagerne mødes i grupper en gang om ugen i to timer. En gruppe kan bestå af op til 12 personer.
En ergoterapeut sikrer, at man kommer igennem en række relevante temaer, men det er deltagerne, der skaber indholdet
via dialog, gensidig støtte og udveksling af erfaringer.
Temaerne kan for eksempel være:
 hvordan deltagelse i aktiviteter kan fremme sundhed og velvære
 hvordan hjernen kan påvirkes af kræftdiagnosen, fx ved problemer med hukommelsen, koncentrationsbesvær
og øget træthed eller udmattelse
 hvordan vores fysiske og sociale omgivelser påvirker det, vi gør eller undlader at gøre.
Praktiske øvelser i hverdagens gøremål kan indgå som en del af møderne.
Der er ikke tale om fysisk træning.
Individuelle samtaler
Inden forløbet starter, vurderer en ergoterapeut, om borgeren kan forvente at få gavn af forløbet. Derudover er der tre
individuelle samtaler; en indledende samtale, der foregår i borgerens hjem, en midtvejssamtale og en slutsamtale.
Samtalerne bruges til afstemning af forventninger og individuel vejledning, så borgeren får så stort et udbytte af at
deltage, som muligt. Den sidste samtale indeholder desuden evaluering af forløbet.
Interesserede skal kontakte Træningsenheden inden uge 34
I uge 34 gennemføres de indledende vurderinger, og selve forløbet starter i uge 35 / 2017.
Interesserede kan kontakte ergoterapeuterne Lise Lock Berthelsen på 29 74 02 01 og Michele Petersen på 47 35 20 70
kl. 8-10.
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Etablering af cykelsti på Brobæksgade
Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til et borgermøde om planerne for anlæg af cykelsti på
Brobæksgade i Slangerup.
Borgermødet afholdes torsdag den 17. august 2017 kl. 17.30 til 18.30 i Rådssalen i Administrationscenter Slangerup.
Projektet indebærer at de eksisterende asfaltfortove i begge sider af vejen udvides, så der bliver plads til både cyklister
og fodgængere på delte stier, adskilt fra den kørende trafik. Der anlægges desuden en ny midterhelle på Stationsvej, så
det bliver nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen.
Projektet har til formål at skabe bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter i byen. Projektet giver samtidig
bymiljøet et løft,når der kommer nye belægninger og ny belysning.
Projektet er en del af kommunens handlingsplan for cykelstier. Projektet er højt prioriteret ud fra de principper, som er
beskrevet for, hvor der bør anlægges stier. Projektet forventes at blive udført allerede i år eller i 2018, for midler fra den
pulje der er afsat til at anlægge cykelstier.
Se skitseprojektet som vil blive præsenteret på borgermødet.
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Stigende forældretilfredshed
En netop gennemført forældretilfredshedsundersøgelse på 0-18 årsområdet viser gode resultater og pæn fremgang på
flere områder.
Dagtilbud
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Undersøgelsen viser især et godt resultat på dagtilbudsområdet, hvor 90 % af forældrene samlet set er meget tilfredse
eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Det er en lille stigning i forhold til den seneste undersøgelse, der blev
gennemført i november 2016. Her var 88 % enten meget tilfredse eller tilfredse.
- Det er rigtig dejligt at se, at tilfredsheden kan blive ved med at stige på dagtilbudsområdet, især når man tager i
betragtning, at tilfredsheden også var høj sidste år. Hvis jeg kigger et år længere tilbage, kan jeg se, at tallet lå på 86 %,
så tilfredsheden er nu steget for tredje år i træk. Det er godt gået af vores dagtilbud, siger formand for
Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).
Det er specielt aktiviteterne i dagligdagen, som forældrene er tilfredse med. 91 % af forældrene er således meget
tilfredse eller tilfredse med aktiviteterne, mens der også ses pæn tilfredshed med personalets indsats for at udvikle deres
barns sociale kompetencer og personalets omsorg for deres barn. Her er henholdsvis 88 % og 89 % af forældrene meget
tilfredse eller tilfredse.
Størst fremgang opleves hos forældrene i Frederikssund Syd, hvor tilfredsheden er steget fra 84 % til 93 % samt i
Jægerspris, hvor den er steget fra 78 % til 87 %.
Skoleområdet
På skoleområdet er tilfredsheden på stort set alle af undersøgelsens spørgsmål identisk med den sidste års måling. Der
ses dog fremgang på forældrenes tilfredshed med lærernes og pædagogernes kommunikation om deres barns trivsel og
faglige udvikling. I forhold til kommunikationen om barnets faglige læring er andelen af meget tilfredse og tilfredse
forældre steget fra 56 % til 61 %.
Formanden for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt hæfter sig ved vigtigheden af et godt skole-hjem
samarbejde:
- Det er meget positivt, at skolerne går frem i forhold til kommunikationen med forældrene. En god kommunikation og et
godt samarbejde mellem skole og forældre er et af omdrejningspunkterne for at sikre trivsel og faglig udvikling hos
eleverne. Jeg kunne godt have tænkt mig, at den generelle forældretilfredshed på skoleområdet var steget, da det er den
politiske målsætning. Jeg synes, vi har sat mange gode initiativer i søen og jeg er klart af den opfattelse, at vi er på vej i
den rigtige retning. Jeg håber og forventer, at indsatsen vil blive bemærket i form af stigende forældretilfredshed, næste
gang vi spørger, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Klubområdet
93 % af forældrene til børn i Frederikssund Kommunes klubber giver udtryk for, at deres barn trives i klubben.
Tilfredsheden er især høj i forhold til den hjælp, deres barn får af klubmedarbejderne. 93 % af forældrene er meget enige
eller delvist enige i, at deres barn får hjælp af en klubmedarbejder, når der er behov for det.
I forhold til aktiviteterne i klubben er forældrene også meget tilfredse. Hele 89 % af forældrene var meget enige eller
delvist enige i udsagnet om, at de var tilfredse med aktiviteterne.
Som noget nyt er børnene og de unge i klubberne også blevet spurgt. Resultatet viser, at 95 % af de adspurgte er glade
for at gå i klubben, mens 92 % føler, at der er en god stemning i klubben. 97 % giver samtidig udtryk for, at der er plads til
alle børn og unge i klubben.
Klubmedarbejderne høster stor ros i undersøgelsen. 93 % af børnene og de unge vurderede, at de i høj grad eller i
nogen grad får den hjælp de har brug for af klubmedarbejderne, når de henvender sig, hvilket oftest omhandler
håndtering af konflikter. 92 % giver samtidig udtryk for, at klubmedarbejderne hjælper dem til selv at kunne løse aktuelle
konflikter og udfordringer. Den store tilfredshed med klubmedarbejderne bliver yderligere bekræftet ved spørgsmålet om,
hvorvidt medarbejderne støtter børnene/de unge i at indgå i det sociale samvær i klubben. På dette punkt er 93 % helt
enige eller delvist enige.
- Det er jo rigtig god læsning. Der tegnes et klart billede af, at børnene og de unge i klubberne er meget glade for at gå
der, og at de får en utrolig god støtte af klubmedarbejderne. Klubberne er en stor del af børnenes hverdag, hvor de skal
føle sig godt tilpas, indgå i et socialt samspil og udvikle sig. Det fremgår også af rapporten, at børnene og de unge bliver
inddraget, bliver hørt og har medbestemmelse i forhold til aktiviteterne. Det er vigtigt, at dette element er med, også fordi
klubberne netop har fokus på medbestemmelse og demokrati. At der samtidig er stor tilfredshed med klubbernes fysiske
faciliteter og miljø gør jo bare undersøgelsen ekstra positiv, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Alle rapporterne fra forældretilfredshedundersøgelsen kan ses på referatet fra Uddannelsesudvalgets møde den 14.
august 2017 - sag 60.
2017 8
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Bliv røgfri og lev livet
Frederikssund Kommune tilbyder igen et rygestopkursus for dig, der gerne vil kvitte tobakken.
Kurset starter torsdag d. 31/8 – 2017 i uge 35 og løber over 7 uger.
Alle mødegange er kl. 10:00 – 12.00.
Det koster ikke noget at delage, men du skal tilmelde dig. Der er tilmelding fra uge 32 på tlf. 24 44 60 73.
Inden kursusstart skal du til en individuel startsamtale med rygestopinstruktøren af ca. 1. times varighed.
Startsamtalen og kurset foregår:
Østergården
Frederiksborgvej 8
3600 Frederikssund
Henvendelse skal ske til:
Rygestopinstruktør Rikke Rossen Hansen, tlf.: 24 44 60 73
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Oplever du tegn på angst eller depression?
Nu tilbyder Frederiksund Kommune kurset "lær at tackle angst og depression. På kurset bliver du præsenteret for
redskaber, som kan medvirke til, at det er dig, og ikke symptomerne, der styrer dit liv.
Emner, som indgår i kurset, er blandt andet:
• Årsager og advarselssignaler
• Forebyggelsesstrategier
• Problemløsning
• Bedre kommunikation
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• Fysisk aktivitets betydning for humøret
Tid og sted:
Første gang er fredag d. 1/9 2017.
Kurset foregår på De tre Ege, Parkvej 2 i Jægerspris, hvor deltagerne mødes syv fredage i tidsrummet 10.00 – 12.30. Det
er gratis at deltage.
Tilmelding er nødvendig
Hvis du ønsker at deltage skal du kontakte sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen på tlf. 24 44 60 73, som vil
indkalde dig til en visiterende samtale af ca. 1 times varighed.
Samtalen vil ligge i uge 32, 33, 34 og 35 og foregå på Østergården i Frederikssund.
Du kan tilmelde dig fra uge 32.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning. Kurset erstatter
ikke et behandlingsforløb og kan ses som et supplement.
Læs mere om kurset.
2017 8
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Samarbejde giver bedre naturpleje
På østsiden af Skibby ligger Nordmandsmosen, som er et område med en blanding af løvskov, enge, moser og søer, der
bliver flittigt brugt at blandt andre spejderne, motionister og hundeluftere mm.
- Det er en perle af bynær natur, vi har her i Skibby. Det ene øjeblik føler man sig hensat til en svensk skovsø og ti
minutter senere kan man stå i centrum af Skibby, siger Brian Petersen, der er gruppeleder i den lokale spejdergruppe
Ræven Skibby trop og flok. Han er en af de frivillige, der gerne vil bidrage til udviklingen i naturområdet.

Nordmandsmosen, en perle af bynær natur. Foto: Rikke Marie Aaskov.
Planen fordeler opgaverne
Det er Frederikssund Kommune, der ejer området og som sådan står for naturplejen, men mange frivillige bidrager
allerede til arbejdet, og en ny pleje- og udviklingsplan sætter nu rammen for et samarbejde mellem kommunen og de
frivillige om arbejdet. Planen indeholder således blandt andet handleplaner for opgavefordelingen mellem kommunen og
de frivillige, så der er klarhed over, hvem der løser hvilke opgaver. Mens kommune blandt andet skal stå for slåning af
plæner og fjernelse af større træer, skal de frivillige blandt andet holde udsigtskilerne åbne og holde stierne fri for grene.
Retningslinjer for de frivillige
Pleje- og udviklingsplanen er udarbejdet af Rikke Marie Aaskov, der er landskabsarkitektstuderende på Københavns
Universitet og har lavet planen i et samarbejde med Frederikssund Kommune, Skibby Aktive, spejderne m.fl.:
- Formålet med planen er at lave nogle retningslinjer for den nødvendige pleje i Nordmandsmosen. Der er mange
engagerede frivillige, som vil mere med området, og de vil gerne have nogle retningslinjer, så de ved, hvad de må,
fortæller planens forfatter og tilføjer:
- Det har været virkelig spændende at arbejde med de frivillige, som bruger området hele året rundt. De har bidraget med
nogle helt andre ideer, der bl.a. handler om at skabe bedre adgang til naturen ved at lave kiler i bevoksningen ned mod
vandet, så det bliver nemmere for f.eks. skoleklasser at få adgang til mosen.
Rikke Marie Aaskov vurderer også, at et samarbejde om naturpleje kan give et bedre sammenhold mellem beboerne i
området, når de får større ansvar for og mere ejerskab til naturen.
Planen er et værktøj til det videre arbejde
Netop ejerskab til naturen i området er noget, der ligger tæt op ad spejderånden, og derfor er det naturligt at medvirke til
at pleje naturområdet, fortæller Brian Petersen fra spejderne.
- Vi er kontinuiteten i området. Vi har været der i 40 år, og vi bliver ved med at være her. Derfor vil vi gerne tage
medansvar for området. Den bynære natur er det nærmeste for de fleste mennesker, og vi vil gerne være med til at
formidle naturoplevelserne. Med pleje- og udviklingsplanen har vi fået et professionelt værktøj, som vi kan bruge til at
bidrage i den rigtige retning, forklarer han.
Allerede i september vil spejderne plante mere end 200 bær- og frugtbuske i området, som de selv har skaffet
finansiering til.
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Brian Petersen og Spejderne i Skibby er nogle af dem, der har stor glæde af naturen i og omkring Nordmandsmosen.
Foto: Brian Petersen.
Både pæn og vild natur
Også i Frederikssund Kommunes naturafdeling er der tilfredshed med planen. Teamleder for Natur og Miljø, Niels Hav
Hermansen, vurderer, at den kan føre til bedre og mere varieret natur i området.
- Planen er med til at gøre det tydeligt, hvor der er natur, som ikke må ændres, og hvor der er mulighed for lokale
initiativer. Der har slet ikke været nogen konflikt mellem benyttelse og beskyttelse, blandt andet fordi den lokale interesse
ikke kun har handlet om, at området skulle være ”pænt”, men også at der skal være mulighed for at opleve en mere vild
og uplejet natur, forklarer han.
Læs mere i Nordmansmosen, Naturpleje- og udviklingsplan.
2017 8
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Pas på de unge i trafikken
Når landets skoleelever skal ud på vejene efter sommerferien, er det ikke de nye og uerfarne skolebørn, men derimod de
ældste elever, der kommer ud for flest trafikulykker.
Det er de 13-16-årige, der kommer mest til skade i trafikken. Ifølge ulykkesstatistikkerne kommer over ti gange så mange
16-årige alvorligt til skade eller bliver dræbt som 6-årige.
Derfor sætter Frederikssund Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden nu fokus på teenagerne med den
landsdækkende kampagne ”Teenager i trafikken.”
Kampagnen skal minde forældre om, at de stadig har et ansvar, når børnene bliver ældre, og at det nytter at blande sig.
- Når børnene bliver ældre, færdes de i højere grad alene i trafikken. Men teenagere har så meget andet i hovedet end
trafiksikkerhed, så når det går galt, er det ofte, fordi de er uopmærksomme. De tager måske nogle chancer eller glemmer
at fokusere på omgivelserne, når de f.eks. cykler sammen med deres venner. Derfor er det så vigtigt, at vi forældre også
taler trafik og laver aftaler med vores store børn, for de har virkelig brug for det, siger Gitte Aagaard, seniorkonsulent i
Rådet for Sikker Trafik.
Politi og plakater på skolevejene
I forbindelse med kampagnen laver politiet også kontroller på skolevejene. Det sker i uge 32-33, hvor skolerne starter op
efter ferien. Hvert år viser politiets kontroller nemlig, at mange bilister kører for stærkt på skolevejene. Frederikssund
Kommune sætter i den forbindelse plakater op ved skolerne, som skal minde bilisterne om at være ekstra
opmærksomme på store og små skolebørn.
- Som barn eller ung kan det være svært at overskue den ofte kaotiske morgentrafik omkring skolerne. Derfor er det
vigtigt, at flere bilister sænker farten og viser hensyn, så ingen skoleelever kommer til skade i trafikken, siger formand for
Teknisk udvalg, Tina Tving Stauning fra Frederikssund Kommune.
Kampagnen løber af stablen i din kommune og i hele landet fra 7. august til 3. september. Foruden plakater ved skolerne
og politikontrol omfatter kampagnen også materiale til trafikundervisning i skolen og materiale til forældre med råd og
inspiration til at tale om trafik med børnene.
Det er Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne i Danmark der står bag kampagnen.
To gode råd til forældre til teenagere
Det nytter at tale trafik med din teenager. Selvom det ikke altid føles sådan, så lytter teenagere mere til deres forældre
end til vennerne, viser undersøgelser.
1. Lav regler eller aftaler
I kan fx have regler om cykelhjelm, brug af mobiltelefon i trafikken, eller hvordan din teenager kommer hjem fra fest
2. Se på dine egne trafikvaner
Hvis du selv lever op til de råd, du giver, er der langt større chance for, at din teenager efterlever dem.
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Børn på vej - trafikkampagne.
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Dørene åbnede til første skoledag på erhvervsuddannelser
Det var en glædens dag for mange, da der onsdag formiddag blev budt velkommen til første skoledag på
erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund. Mere end 160 elever var klar til at tage hul på deres fremtid på en
erhvervsuddannelse.
Udover de mange nye elever, var lærere og medarbejdere fra skolerne, politikere, erhvervsliv med flere samlet for at fejre
den vigtige milepæl det var, at de nye erhvervsuddannelser nu kunne åbne dørene og invitere elever og alle andre inden
for. For blot tre måneder siden var der nemlig ingen døre at åbne, men et stort og tomt græsareal hvor de nye
erhvervsuddannelser skulle holde til.

Mere end 160 elever begyndte onsdag på en erhvervsuddannelse på Campus Frederikssund.
Derudover ligger der flere års hårdt arbejde bag denne allerførste første skoledag. Det var derfor en stor glæde for
borgmester John Schmidt Andersen (V) at kunne byde velkommen til første skoledag.
- I byrådet har vi prioriteret erhvervsuddannelserne højt og vi har arbejdet længe på at få flere erhvervsuddannelser til
Frederikssund. Derfor er det en ekstra stor glæde både for mig som borgmester og for resten af byrådspolitikerne, at vi
nu er nået til første skoledag nogensinde på tre nye erhvervsskoler her på Campus. Det er en stor glæde for os alle
sammen, sagde borgmester John Schmidt Andersen i sin velkomsttale, hvor han også takkede resten af byrådet og
erhvervsskolerne for det store arbejde, der har fået nye erhvervsuddannelser til Frederikssund.
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Borgmester John Schmidt Andersen takkede både byrådet og erhvervsskolerne for det gode samarbejde, der har været
med til at få de nye erhvervsuddannelser til Frederikssund Kommune.
Tidligere undervisningsminister, Christine Antorini (S), var i sin tid som minister med til at vedtage
erhvervsuddannelsesreformen og hun glædede sig derfor over at kunne være med på første skoledag til nye
erhvervsuddannelser.
- Tillykke til alle jer unge, som starter her nu. Da jeg blev inviteret til at komme her og sige noget, så sagde de til mig, at
det starter i nogle pavilloner, og så tænkte jeg – den er lidt hård. Men når man kommer her, så ser det fuldstændig
fantastisk ud. Pavilloner og pavilloner er to forskellige ting og det her, det kan man godt lige klare de næste tre år, mens
man forhåbentlig når dertil at beslutte at bygge permanent til, sagde Christine Antorini.

Christine Antorini glædede sig over at være med til at fejre første skoledag på erhvervsuddannelserne.
Vilde visioner og godt samarbejde
Direktør for Esnord Inge Prip bød også de mange nye elever velkommen og derudover roste hun samarbejdet mellem
skolerne, erhvervslivet og kommunen.
- Os fire skoler, som har samarbejdet om det her, kender Frederikssund Kommune som en kommune i en liga for sig. I
har haft nogle vilde ideer undervejs, I har formået at realisere de vildeste visioner om nye bydele, broforbindelse og
station, som har været utrolig inspirerende for os, som kommer med de uddannelser, der skal til for at realisere det. I er
rigtig dygtige til at samarbejde, I er dygtige til at bruge det erhvervsliv, I har – Frederikssund Erhverv, virksomhederne og
uddannelsesinstitutionerne, og I har et unikt samarbejde der, som I har inviteret os ind i og som vi har haft stor glæde af
at være en del af, sagde Inge Prip, direktør for Esnord.
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Direktør for Esnord, Inge Prip, glædede sig over det samarbejde, der kan blive på tværs af uddannelserne på Campus
Frederikssund.
Efter de forskellige taler gik eleverne tilbage til klasserne og deres første skoledag, og alle de interesserede fremmødte
fik en rundvisning i de nye pavilloner. Pavillonerne indeholder teorilokaler, fælles område i midten, værksteder og plads til
større praktiske byggeprojekter.
De 70 elever på de nye uddannelser kommer til at dele kantine med Knord og alle eleverne der, mens udearealerne
deles med blandt andet Frederikssund Gymnasium. Dermed bliver eleverne en del af hele fællesskabet på Campus
Frederikssund. Eleverne kommer også til at arbejde på tværs af uddannelserne i et projekt, som lærerene har tilrettelagt
som fællesundervisning og som vil tage udgangspunkt i Vinge.
Foto: Kenneth Jensen
2017 8
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Infomøde om trafik ved Vinge
Anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af Vinge Centrum begynder i løbet af efteråret. Den første etape
inkluderer den nye station og ca. 150.000 etagemeter byggeri til butikker, boliger og erhverv og ventes at vare omkring 2
år.
Ny vej bliver anlagt
Arbejdskørslen i forbindelse med anlæggelsen af Vinge C vil få adgang til området via en ny vej (Boulevarden), der skal
forbinde St. Rørbækvej med Snostrupvej, og som bliver anlagt som et af de første projekter. Boulevarden bliver senere
en permanent adgangsvej til Vinge Centrum. Arbejdstrafikken vil endvidere benytte den østlige del af Dalvejen via
Boulevarden. Dalvejen vil i denne forbindelse blive gjort bredere, så den større mængde trafik kan afvikles forsvarligt.
Samtidig bliver der opsat skiltning, der dirigerer arbejdstrafikken i området.
Stier omlægges
Arbejdskørslen skal afvikles sammen med den øvrige trafik i området, og det får betydning for brugerne af blandt andet
stierne i området. Derfor inviterer Frederikssund Kommune til informationsmøde for borgerne i nærområdet, hvor der vil
blive fortalt uddybende om de trafikale forhold i forbindelse med byggeriet af Vinge Centrum.
Mødet bliver holdt den 22. august 2017 kl. 19.00 - 20.30 i St. Rørbæk Forsamlingshus, Snostrupvej 2, Store Rørbæk.
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Vinges byskilt.
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Frederikssund viser vej med regnvand
Interessen for nye løsninger er stor, når det gælder sikring af byer mod oversvømmelser fra de skybrud, som kommer
stadig hyppigere på grund af klimaforandringer. Derfor inviterer Frederikssund Kommune og forsyningsselskabet Novafos
til åbent hus på vejene i Græse torsdag den 24. august kl. 13-15. Mødested er parkeringspladsen ved kirken i Græse.
Selv i en lille by som Græse kan det være svært at komme af med vandet, når det regner meget. Vejene fungerer
nærmest som vandløb, og vandet samler sig i lavninger – og i vores kældre. Når regnvandet ikke kan komme hurtigt nok
væk, er der brug for at opmagasinere det nogle steder, hvor det ikke gør skade. Det er her, klimavejene kommer ind i
billedet.
Vejvand i grønne omgivelser
I Græse var der brug for at få regnvandet fra vejene væk fra fælleskloakken, hvor det kunne give anledning til overløb
med spildevand. Kloaksystemet var gammelt og slidt, og situationen kaldte på nytænkning. Kommunen og forsyningen
var enige om at fjerne vejvandet fra kloakkerne og tage det op på jordoverfladen i stedet. Der blev etableret nye grøfter,
regnbede og bassiner, som giver et grønt indtryk langs vejene. Samtidig er der foretaget ændringer af vejene af hensyn til
trafiksikkerheden. Det samlede resultat er, at forsyningen har sparet penge i forhold til renovering og udvidelse af
kloaksystemet, samtidig med at Græse har fået trafiksikkerhed og grønnere veje for pengene.

Et regnvandsbed i Græse.
Kommuner og forsyninger skal lære af hinanden
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Arrangementet i Græse er en del af et større arrangement, hvor kommuner, forsyninger og borgere viser klimaveje frem i
hele hovedstadsregionen. "Der er stor interesse for at lære af andres erfaringer", fortæller Merle Enghoff og Bente
Villumsen fra den regionale Task Force for klimatilpasning. "Derfor er vi glade for, at kommuner, forsyninger og borgere
har sagt ja til at vise frem og fortælle om klimaveje, vejbede og andre nye løsninger, 10 forskellige steder den 24. august.
Det er en god mulighed for andre kommuner og forsyninger for at komme og kigge, lytte og spørge. Men alle er velkomne
– det gælder også kommunens borgere og andre, der gerne vil høre om løsninger på fremtidens skybrudsvand."
Fakta
Her kan du se en grafik, der giver overblik over regnvandsløsningerne i Græse.
Vis vejen frem er arrangeret i samarbejde med KLIKOVAND – et netværk af kommuner og forsyninger med fokus på
klimatilpasning, Finansieret af Region Hovedstaden samt Forsikring og Pension. Der er åbent hus på vejene 10 steder i
hovedstadsregionen 24. august. Derudover holder Teknologisk Institut åben hus for at vise forskellige
klimatilpasningsløsninger frem. Se mere på www.klikovand.dk.

Regnvandsafledning på vej i Græse.
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ORD over FJORD starter med et brag
Lørdag d. 2. september kan du blandt andet møde forfatteren Manu Sareen, gå med i et festligt optog til havnen og være
med til at slippe hundredevis af balloner løs over fjorden. Det sker, når opvarmningen til Frederikssund Bibliotekernes
læsefestival ORD over FJORD skydes i gang med et brag.

Dagen starter kl. 10.30 på Frederikssund børnebibliotek, hvor forfatter Manu Sareen vil fortælle om sine børnebøger om
Iqbal Farooq. Her vil han også komme ind på sit arbejde med den nye Iqbal-bog, som udkommer til efteråret, samt
fortælle om egne læseoplevelser. Manu Sareen er født i Indien i 1967 og kom til Danmark i 1971. Han debuterede som
børnebogsforfatter i 2006 med bogen ”Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot”, og siden da er der udkommet en stribe bøger
om den dansk-indiske københavnerdreng Iqbal Farooq.
Efter forfatterforedraget samles vi i gågaden foran biblioteket til et festligt optog mod havnen i Frederikssund. Det sker kl.
11.30 i følgeskab med spejdergruppen Svaneungerne, Jægerspris Cykelartister og Rulleskøjteklubben FRISK, som også
giver en opvisning. Ved ankomsten til havnen vil formanden for Fritidsudvalget Morten Skovgaard og bibliotekschef
Kirstine Lundsgaard sige et par ord, hvorefter hundredevis af balloner slippes løs over Roskilde Fjord. Afslutningsvis
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serveres en forfriskning sponsoreret af Restaurant Toldboden.
60’er stemning i Kultur-Arkivet
Også i Kultur-Arkivet vil der d. 2. september fra kl. 10-16 være aktiviteter for både store og små, når Frederikssund
Bibliotekerne sammen med Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver byder på en dag i 1960’ernes tegn. I forbindelse med
den landsdækkende erindringsindsamling ”Giv det videre” indsamler arkiverne erindringer og fotos fra 1960’ernes børne-,
ungdoms- og voksenliv. Der vil være børneaktiviteter og konkurrencer for alle aldre, med præmier sponsoreret af
Thinghøj Boghandel. Kl. 11.45 og 13.15 optræder musiker Allan Sjølin med populære numre fra 1960’erne udsat for solo
spansk guitar. Allan Sjølin har spillet guitar i 20 år og er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Det er gratis at deltage i alle dele af programmet for d. 2. september, men husk at bestille billet til arrangementet med
Manu Sareen. Billetter kan bestilles via Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside
www.bibliotekerne.frederikssund.dk eller på dit lokale bibliotek.
Der varmes op til ORD over FJORD allerede fra dne 28. august og henover seks uger kan du opleve en række
inspirerende arrangementer for både børn, unge og voksne. Se programmet på bibliotekernes hjemmeside.
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17

Fremgang i matematik i nationale test
Resultaterne for de nationale test i folkeskolen viser pæn fremgang i matematik, mens resultatet i dansk ikke er steget
som ønsket.
Især i 3. klasse stiger andelen af elever med gode resultater i matematik, og de opfylder nu den nationale målsætning
om, at 80 % af eleverne skal opnå gode resultater. 6. klasserne oplever også pæn stigning. Samtidig viser resultaterne
for begge årgange, at andelen af de allerdygtigste elever stiger, mens andelen af elever med dårlige resultater falder.
Det er især Fjordlandsskolen, Jægerspris Skole og Ådalens Skole, der har løftet deres resultater på 3. klassetrin, mens
det på 6. klassetrin er Fjordlandskolen og Slangerup Skole, der har haft stor fremgang.
- Det glæder mig, at der er pæn fremgang i matematik i de nationale test. Det er et vigtigt fag, hvor alle vores elever skal
være med, og jeg håber, at vi igen til næste år også kan se, at resultaterne i dansk stiger på tværs af alle skoler. Den
gode udvikling i de nationale test for matematik supplerer de andre gode resultater, som skolerne har opnået gennem
den seneste tid i form af forældretilfredshed og afgangskaraktererne for 9. klasserne. Så det er rigtigt positivt, at vi kan
begynde at se resultaterne af de mange beslutninger og forandringer, der har været for vores skolevæsen de senere år
og understreger endnu en gang, at vi er på rette kurs med at gøre et godt skolevæsen endnu bedre til gavn for vores
børn, siger formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).
I 2. klasserne på Slangerup Skole og Trekløverskolen opnår man den nationale 80 procent målsætning i dansk, mens 4.
klasserne på Trekløverskolen opnår stor fremgang. En lignende fremgang ses hos Trekløverskolen og Jægerspris Skole i
6. klasserne. Fjordlandskolen viser en markant fremgang hos 8. klasserne og opnår her 80 procent målsætningen for
dansk.
De nationale test gennemføres hvert år. I dansk skal alle elever i 2., 4., 6. og 8. klasserne deltage, mens det i matematik
er 3. og 6. klasserne, der deltager.
- Det er samlet set meget flotte faglige resultater vores folkeskoler præsterer, og som udvalgsformand er jeg særlig glad
for den store fremgang, som Fjordlandskolen har opnået i år, både med de nationale test, men også med deres meget
flotte eksamenskarakterer fra 9. klasse, som i år var kommunens højeste. De generelt flotte resultater skal medarbejdere
og ledere på alle vores skoler samt samarbejdet med forældrene have ros og æren for, siger Anne-Mette Risgaard
Schmidt.
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1.000 unge har fået tætte kinesiske relationer
Tirsdag den 22. august markerer Bycirkel-kommunerne Frederikssund, Egedal og Ballerup 10 års tæt samarbejde med
Kina. Samarbejdet har givet omkring 1.000 børn og unge en helt særlig viden om Kina samt tætte relationer til næsten
lige så mange unge i den kinesiske by Wuxi.
I denne måned er ikke mindre end 50 kinesiske børn og unge på udvekslingsbesøg i Frederikssund, Egedal og Ballerup,
hvor de bor hos danske familier og følger danske børn og unges liv og skolegang i Danmark. Og det er ikke spor
tilfældigt.
De sidste 10 år har omkring 1.000 børn og unge fra de tre kommuner udvekslet viden og hverdagsliv med næsten lige så
mange unge fra den kinesiske millionby Wuxi.
De tætte Kina-relationer på uddannelsesområdet er en direkte følge af den samarbejdsaftale som de tre Bycirkelkommuner Frederikssund, Egedal og Ballerup i 2007 indgik med Wuxi.
- Udvekslingerne med Wuxi giver både eleverne og lærerne på de lokale gymnasier og folkeskoler en helt særlig viden
om hinandens kulturer og tankegange – og oplevelser ud over det sædvanlige, fortæller Egedals borgmester, Karsten
Søndergaard, der i 2017 er formand for Bycirklen.
Kinesisk underviser i matematik og fysik
Udvekslingen foregår ikke kun med besøg og rejser hos hinanden men også via Skype. Til efteråret starter Borupgaard
Gymnasium i Ballerup eksempelvis et online-undervisningsforløb op, hvor en lærer underviser både en dansk og kinesisk
klasse i engelsk litteratur, mens en kinesisk lærer i Wuxi underviser en dansk og kinesisk klasse i matematik og fysik.
- Samarbejdet med Wuxi er med til at ruste vores børn og unge til en globalisering, hvor Kina spiller en afgørende rolle.
Og ifølge Dansk Industri bliver danske virksomheders efterspørgsel efter kompetencer i kinesisk sprog og kultur ret store
i fremtiden, siger Karsten Søndergaard.
Lykkebringende lerfigurer fra Wuxi
Tirsdag den 22. august markerer Bycirkel-kommunerne samarbejdet med Wuxi, der har åbnet døre og viden - ikke bare
for uddannelsesinstitutionerne men også for regionens virksomheder.
I løbet af tirsdagen skal de kinesiske unge på besøg i danske skoleklasser, besøge et bosted for udviklingshæmmede og
deltage i selve markeringen af 10-året, der finder sted kl. 17.00 på Egedal Rådhus.
Her deltager også en højtstående kinesisk politisk delegation, der medbringer en lykkebringende gave i form af to store
figurer Afu og Ashi, der er maskotter for Wuxi.
På rådhuset vil der være taler, hvorefter de danske og kinesiske unge vil optræde, før Afu og Ashi bliver afsløret på
Borgertorvet. Markeringen slutter af med en officiel middag for de kinesiske gæster. Statuerne og en tilhørende
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fotoudstilling kommer også til Ballerup og Frederikssund.
Program for 22. august
08.00-14.00 Unge kinesiske ’ambassadører’ besøger gymnasier og folkeskoler
11.00-12.00 Den politiske delegation besøger byen Vinge uden for Frederikssund
14.10-14.50 Delegationen besøger Børnehuset Vandfaldet i byen Stenløse Syd
14.45-15.45 De unge besøger bostedet Skelhøj i Veksø
14.50-16.30 Delegationen på rundtur i Stenløse Syd og et dansk hjem
17.00-18.30 Jubilæum på Egedal Rådhus med taler, underholdning og afsløring af Afu og Ashi
18.30-20.00 Officiel middag på rådhuset
2017 8
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Brug fritidstilbuddene
Måske har du overvejet, om der ligger en mesterskytte eller håndboldstjerne gemt i dig, og mangler bare at få bevist det
over for dig selv og kammeraterne? Måske har du bare lyst til at prøve en ny fritidsaktivitet? Fritidspasset og Aktiv Fritid
for 2017/2018 giver dig mulighederne.
Fritidspasset er i disse dage på vej ud til alle elever mellem 6 og 20 år i Frederikssund kommune. Med fritidspasset i
hånden får du adgang til at prøve aktiviteten i en lang række foreninger ganske gratis og uden binding. Hermed sætter
kataloget handling bag ordene i kommunens Børne- og ungepolitik om, at der skal arbejdes for, at børn og unge i
Frederikssund Kommune deltager i fritids- og sportsaktiviteter i foreninger eller andre fritidstilbud.
Fra politisk side er der da også tilfredshed med de to kataloger:
- Her kan du læse om mulighederne og kaste dig ud i det; det kunne ende med at blive en oplevelse for livet, og du
opdager måske nye aktiviteter – og skjulte talenter hos dig selv, siger formand for Folkeoplysningsudvalget Kenneth
Jensen (A).
Aktiv fritid
Kataloget Aktiv Fritid er netop husstandsomdelt og er ventet af mange borgere og foreninger. På små 100 sider finder
man oversigten over rigtig mange af kommunens kultur- og fritidstilbud i det kommende år – og der er mange nyheder
iblandt.
Årets katalog indeholder mange hundrede tilbud lige fra yoga, italiensk, stolegymnastik, spejderliv, badminton, teater,
sang og musik til foredrag om vin og kaffe.
- Vi er glade for alle de tilbud vores foreninger og aftenskoler tilbyder borgerne i kommunen, siger Kenneth Jensen, og
fortsætter:
- Det er alle de mange frivillige lærere, trænere, ledere og hjælpere som brænder for deres fritidsaktivitet, der er grunden
til, at det her er muligt. Selve kataloget bliver også til virkelighed qua frivillig indsats fra Kulturrådet, Idrætsrådet,
Spejdernes Samvirke og aftenskolerne, som står for dataindsamlingen. Så også stor tak til dem, lyder det fra
udvalgsformanden.
Frivillighed er vigtig
Frivillighed er således et vigtigt omdrejningspunkt, når det handler om fritidsliv. Når Frederikssund Kommunes
Fritidspolitik ønsker at prioritere foreningsudvikling for at fremtidssikre foreningerne, så peges der på ”at støtte de
frivillige, gøre det nemt at være frivillig, styrke vilkårene for deres arbejde samt sikre værdifulde rammer og aktiviteter for
medlemmerne og borgeren i kommunen”, som det hedder i politikken.
Katalogerne kan også hentes i kulturhuse, på bibliotekerne og Rådhuset - og kan ses på kommunens hjemmeside om
Fritidspas og Aktiv Fritid.
Foto: Kenneth Jensen.
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13 millioner kroner til uddannelsesprojekt
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Projektet FUEL, der skal sikre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse, har modtaget ca. 13 millioner kroner i
støtte fra EU’s Socialfond og fra Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler.
- Jeg glæder mig meget over, at FUEL får 13 millioner kroner i støtte. FUEL er et særdeles relevant projekt. Jeg kender til
flere virksomheder, som har svært ved at skaffe kvalificerede faglærte folk, og derfor er det vigtigt, at vi får endnu flere til
at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal sætte ind med en målrettet indsats, der starter allerede i grundskolen. Det er her
de første frø skal sås, siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V).
FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer. Projektet fokuserer blandt andet på praktikpladsgaranti og forpligtende
samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder. Konkret iværksætter FUEL en række aktiviteter,
der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser, der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af
uddannelse, under uddannelse og efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem.
Læringen sker både for de elever, som deltager i projektet – og som i højere grad end før vil vælge og gennemføre en
erhvervsuddannelse. Men også for de involverede partnere, som i løbet af projektets tre år vil videndele og opbygge
læring om fælles løsninger, der kan udbredes til andre kommuner.

Første skoledag hos SOPU på Campus Frederikssund.
Stærkt partnerskab
FUEL gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler:
TEC, SOPU, Esnord og Knord.
Rammen for projektets indsatser er, at alle aktiviteter udspringer af det tværgående, koordinerede og forpligtende
samarbejde mellem kommune, virksomheder og erhvervsskoler med fokus på det udvidede Campus i Frederikssund.
- Vi har fra erhvervsskolernes side løbende fokus på at øge optaget på vores erhvervsuddannelser. Med FUEL sætter vi
endnu mere fokus på området gennem det stærke partnerskab, vi nu har etableret. Det er afgørende, at vi forener
kræfterne, for partnerskaber og samskabelse er vejen frem, hvis vi skal nå regeringens mål om, at 30 procent af en
ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse i 2025, fortæller Inge Prip, direktør for Esnord.
Også direktøren for Frederikssund Erhverv mener, at netop samarbejdet mellem skoler og erhverv er den rette vej frem,
når det handler om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og hermed sikre virksomhederne en lettere
adgang til faglært arbejdskraft.
- Erhvervsuddannelsesområdet skal være efterspørgselsdrevet frem for udbudsstyret. Med FUEL får erhvervsskoler,
grundskoler og uddannelsesvejledere i højere grad viden om, hvad virksomhederne efterspørger af den fremtidige
arbejdskraft, og hvilke behov virksomhederne har. På langt de fleste områder er det ikke praktikpladserne, der mangler –
det er eleverne, siger Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv.
Selvom projektejerskabet er forankret i Frederikssund Kommune, og en del af aktiviteterne starter på Campus
Frederikssund, vil andre kommuner i regionen også få glæde af arbejdet. Blandt andet vil der være aktiviteter i
Frederiksberg, Hillerød, Ballerup og Lyngby, hvor erhvervsskolerne også har afdelinger.
- Vi ønsker fra Byrådets side et dynamisk og varieret uddannelsesmiljø på Campus Frederikssund. Det er afgørende for
os, at de nye erhvervsuddannelser på Campus bliver en succes. FUEL-projektet hjælper det rigtig godt på vej. Samtidig
er FUEL med til at højne vores uddannelsesniveau i regionen generelt, idet vi får skabt nogle erfaringer, som udbredes til
andre kommuner, siger John Schmidt Andersen.
Målsætninger i FUEL:
FUEL-projektet sigter efter tre effektmål:
1. antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse, stiger med 314.
2. antal elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse, stiger med 193 i 2022.
3. antal indgåede praktikaftaler stiger med 205.
FUEL er støttet af:
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Foto: Kenneth Jensen
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Tour de Frederikssund Kommune
Der var sommer i luften, da Frederikssund Kommune i lørdags og for tredje gang i alt havde inviteret nytilflyttere med på
en velkomstbustur med fremvisning af steder og seværdigheder.

En af de borgere, der havde taget imod tilbuddet, var Solvejg Larsen sammen med sin mand Ernst. De flyttede fra
Nordjylland til Venslev i marts, fordi de gerne ville tilbage til Sjælland, hvor de tidligere har boet. Om hvorfor det blev
Frederikssund Kommune, siger Grace:
-Det var naturen der trak, og så var det rette hus der. Vi glæder os over, at der er natur alle steder, og det gælder også
for eksempel når vi skal til Frederikssund og kører over broen.
Om rundturen i kommunen siger Solvejg:
- Det er fantastisk, at kommunen indbyder de nye borgere til det her arrangement. En god måde at byde borgerne
velkommen på.
Grace og Per Kristensen var også med på turen. De flyttede til Kyndby i juli efter 35 år i Ølstykke. De har en datter, der
bor i Frederikssund.
- Vi kom godt ud i nogle kroge af kommunen, og det var godt, blandt andet fordi vi ikke kender Hornsherred så godt
endnu. Det var en rigtig god tur og et godt initiativ.
Parret føler sig godt taget imod i Kyndby, og de nyder naturen og stilheden i deres nye omgivelser.
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Den tre timer lange bustur gik fra Frederikssund gik turen til Slangerup og videre til Vinge, forbi den nye fjordforbindelse,
gennem Frederikssund igen og til Jægerspris, ud til Kulhuse og tilbage igen gennem Jægerspris, gennem Lyngerup og
Dalby, forbi Svanholm og til Skibby, forbi Selsø Slot og videre til Skuldelev, derpå gennem Gerlev og så tilbage til
rådhuset i Frederikssund. I Kulhuse blev der budt på kaffe og kage i glimrende sommervejr.
Borgmester John Schmidt Andersen var guide på turen og fortalte om de mange steder i kommunen og historierne bag.
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45 børn og voksne var med ombord, og det var den sidste rundtur for nytilflyttere i år.
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Istandsættelse af Færgevej
Anlægsarbejdet på Færgevej er opdelt i 2 etaper.
Første etape er fra Lille Solbakken til Lundevej og løber fra 28. august 2017 til og med 3. november 2017.
Anden etape er fra Lundevej til J.F. Willumsens Vej og løber fra 6. november 2017 til og med 31. marts 2018.
Under anlægsarbejdet vil Færgevej være lukket for gennemkørsel. Arbejdet og afspærringen på vejen vil kun finde sted i
en side ad gangen. På den del af Færgevej, hvor vejarbejdet foregår, vil det ene åbne spor være ensrettet i retning mod
J.F. Willumsensvej.
Begrænset adgang
Frederikssund Kommune anmoder grundejerne langs vejen om at beskære hæk og beplantning til skel. Der kan i nogle
tidsrum være begrænset adgang til indkørsler på grund af anlægsarbejdet. De berørte grundejere vil altid bliver orienteret
forinden.
Frederikssund Kommune håber på forståelse, tålmodighed og samarbejde fra beboere og trafikanter.
Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S. Frederikssund Kommune, Vej
og Trafik, står for projektet. Henvendelser vedr. projektet kan sendes til vejogtrafik@frederikssund.dk.
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Færgevej i Frederikssund skal istandsættes mellem august 2017 og marts 2018.
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Kom til borgermøde om budgetforslag for 2018
Kom og hør om de væsentligste tiltag for de kommende år.
På mødet gives en introduktion til forslaget og der vil være mulighed for spørgsmål og dialog med medlemmer af byrådet.
Borgermødet holdes torsdag den 14. september 2017 kl. 19-21 i Frederikssund Hallerne (Dansesalen) på Kalvøvej 13,
3600 Frederikssund
Tilmelding til borgermødet kan ske via denne blanket - senest den 11. september 2017.
Høringsperioden er fra den 4. september til den 25. september 2017, hvor høringsmaterialet vil kunne ses her på
hjemmesiden.
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Trafikken ved Vinge
Midt i september 2017 rykker MT Højgaard ind på marken nord for St. Rørbæk. Dermed går anlægsarbejdet af Vinge C i
gang – et arbejde, der vil strække sig flere år frem i tiden. I første omgang vil maskinerne på byggepladsen anlægge
arbejdsvejen "Boulevarden", som senere skal forbindes til Frederikssundsvej og udgøre en permanent adgangsvej til
Vinge C.

Tirsdag den 22. august var knap 100 borgere mødt frem i St. Rørbæk Forsamlingshus for at høre repræsentanter for MT
Højgaard og Frederikssund Kommune fortælle mere om det byggeri, der er på vej i området.
Byggeriets forløb
På mødet blev borgerne blandt andet præsenteret for MT Højgaards faseplan, hvor man kan se de påtænkte aktiviteter
måned for måned frem til februar 2018. Vær opmærksom på, at tidsplanen for etableringen af de forskellige dele kan
ændre sig. Planen her er opdateret pr. 14. august 2017.
Trafikken i byggefasen
Etableringen af Vinge C kommer til at få betydning for trafikken i området. I visse perioder vil især cyklister blive påvirket
af byggearbejdet. Blandt andet vil supercykelstien blive afbrudt på den del af strækningen, der ligger inden for Vinge Cs
område. Cyklisterne vil blive ledt nord om Vinge C ad Dalvejen. Der vil blive opsat skilte på stien med information om
ændringerne inden de træder i kraft.

26

Transport til Ådalens Skole
Fra den 12. september 2017 kan skolestien mellem Morbærvænget og Dalvejen ikke bruges til at cykle på. Eleverne fra
St. Rørbæk, Snostrup, Deltakvarteret og Ll. Rørbæk vil i stedet få et buskort, så de kan tage bussen i skole.
Læs mere om skolebefordringen i dette dokument, som også er kommet ud via Ådalens Skoles ForældreIntra.
Har du konkrete spørgsmål om de trafikale forhold, er du velkommen til at sende en mail til Frederikssund Kommune på
adressen: vejogtrafik@frederikssund.dk.
2017 8

24

Oppe Sundby Skoles arealer sat til salg
Det er kun ca. 14 måneder siden, de sidste skoleelever forlod Ådalens Skole afd. Syd for sidste gang, da sommerferien
2016 begyndte. Siden da har arbejdet med nedrivning af skolen været i gang, og det er nu tæt på at være færdigt.
Grunden sælges
Skolens areal udgør lidt over 7 hektarer (72.010 kvadratmeter) inklusive boldbanerne og ligger i det sydvestlige hjørne af
krydset Roskildevej/Strandvangen i Frederikssund. Arealet har en meget attraktiv beliggenhed for et kommende
boligbyggeri. Der er kort afstand til Ådalens Skole samt til den kommende idrætsby med ny svømmehal og boldbaner.
Samtidig er der kun to kilometer til centrum med S-togsstation og mange indkøbsmuligheder.
Plads til 93 nye boliger
Grunden er delt op i delområde A og B. Delområde A (hvor skolens bygninger tidligere lå) er udlagt til rækkehuse og
etageboliger – i alt højst 60 boliger - i maksimalt tre etager. Delområde B (skolens boldbaner) er udlagt til parcelhuse i
højst to etager. Her må bygges højst 33 boliger.
Interesserede kan rekvirere udbuds- og informationsmateriale samt tilbudsblanketter hos juridisk konsulent Jonas
Svensson hos Frederikssund Kommune på mail jlsve@frederikssund.dk eller tlf. 47 35 10 15.
Der kan afgives tilbud på ét af de 2 udbudte delområder, eller på begge delområder. Sidste frist for at afgive bud er den
13. oktober 2017 kl. 12.00.

Oppe Sundby Skoles arealer er nu sat til salg.

Skolens arealer er udlagt til boligområde.
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Grønt flag til Pilehuset
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Fredag den 25. august kunne daginstitutionen Pilehuset i Ferslev – med hjælp fra borgmester John Schmidt Andersen –
hejse Friluftsrådets Grønne Spirerflag. Det er den foreløbige kulmination på et længere forløb, hvor børnene har arbejdet
med og lært om naturen.
Siden foråret har en dag om ugen været afsat til at arbejde med og lære om naturen. Børnene har blandt andet lært om
krible-krabledyr både til lands og til vands, bier og honning, sommerfuglelarvernes udvikling, dyrkning af grøntsager og
indsamling af skrald i naturen.
- Pilehuset ligger naturskønt ud til åbne marker, og derfor lå det lige til højrebenet, at vi skulle være med i Friluftsrådets
Grønne Spirer-ordning. Både institutionens 24 børn, forældrene og medarbejderne er meget engagerede i arbejdet med
naturen, fortæller en glad og stolt leder, Helen Nilausen.
Deltagelse i et Grønne Spirer-forløb hos Friluftsrådet indebærer blandt andet at institutionen skal sende to medarbejdere
på kursus en gang om året. Der skal også udarbejdes en grøn handleplan og man skal vælge to temaer, som børnene
skal arbejde med. Endelig skal hele forløbet dokumenteres før man kan komme i betragtning til det grønne flag.

Borgmester John Schmidt Andersen og Pilehusets børn hjælpes ad med at få hejst det grønne flag.

28

Det grønne flag blev fejret behørigt med lækker frugt og kage.

Pilehuset ligger naturskønt, og det lå derfor lige til højrebenet, at institutionen skulle være med i Grønne Spirerordningen.

Det Grønne Flag.
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Frivillig gældsrådgivning på vej til Frederikssund
Frederikssund Kommune har indgået en samarbejdsaftale med KFUMs Sociale Arbejde om en frivillig gældsrådgivning til
borgere, der står i en særligt svær økonomisk situation.
Gældsrådgivningen er for alle borgere, der står i en udsat situation og ikke har mulighed for at søge rådgivning andre
steder. De kan bruge den frivillige gældsrådgivning som hjælp til at få styr på økonomien igen.
- Jeg synes, det er meget positivt, at vi nu får gældsrådgivning i Frederikssund Kommune. Det vil gavne de borgere, der
står i en rigtig svær økonomisk situation og som har brug for uvildig rådgivning uden om kommunen eller banken, siger
Kasper Andersen (C), formand for Velfærdsudvalget.
Gældsrådgivningen er KFUMs Sociale Arbejdes projekt, der hedder På Fode Igen. Projektet er allerede udbredt i mere
end 20 byer og har mere end otte års erfaring. På Velfærdsudvalgets sidste møde godkendte udvalget samarbejdsaftalen
og målet er, at der kan startes rådgivningsforløb i uge 43.
- Vi ved, at der er både enlige og familier, som har en lav indkomst og som måske har taget nogle forbrugslån for at få
råd til tandlægen eller en flyverdragt til ungerne. Pludselig er gælden blevet alt for stor og uoverskuelig. De vil kunne få
støtte til at lægge et budget, der passer til deres liv, og som kan hjælpe dem med at slippe af med gælden og få ro i
økonomien, men også i livet, siger Kasper Andersen.
Søger frivillige
Selve rådgivningen kommer til at ligge i Frivillighedsstedet i Frederikssund, og vil blive varetaget af frivillige, der har en

29

relevant faglig baggrund som eksempelvis jurist, økonom eller bankrådgiver. Derfor er der brug for en gruppe frivillige,
der har lyst til at hjælpe andre med at komme på fode igen og få en bedre livskvalitet og stabile livsvilkår.
Der bliver holdt informationsmøde for interesserede frivillige onsdag den 6. september klokken 16.30-17.30 i
Frivillighedsstedet, Østergade 3C, Frederikssund.
KFUMs Sociale Arbejde sørger for uddannelse af de frivillige rådgivere, så de kender gældende regler og lovgivning, men
også så de ved, hvordan de skal møde borgeren og hjælpe bedst muligt. Derudover kommer de frivillige til at indgå i et
netværk med både økonomiske frivillige bankrådgivere, socialrådgivere og jurister.
Gældsrådgivningen vil foregå en gang ugentligt i cirka tre timer. Borgere, der ønsker rådgivning, skal booke en tid på
forhånd, så rådgiveren ved, hvem de skal rådgive og hvad det i grove træk handler om.
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Grib chancen - få hjælp til at komme videre i dit liv
Vi har et gratis tilbud til dig, hvis du har en af følgende lidelser:
 KOL
 Type 2-diabetes Hjerte-kar-sygdom
 Kræft
 Nyopståede smerter i lænden, som ikke er udredt og behandlet.
Du skal være fyldt 18 år og bo i Frederikssund Kommune.
Tilbuddet består af undervisning og træning og på hold. Det foregår enten i Skibby eller Slangerup, og du skal henvises
af din læge eller hospitalet.
Mulighed for bedre livskvalitet
”Det er positivt at være i fællesskab med andre, og man blive oplyst om muligheder for at forbedre sin livkvalitet. Det er
gavnligt i en situation, hvor man har brug for motivation til at komme videre med sit liv.” Sådan siger en deltager fra et
tidligere hold for kræftramte.

Deltagere på kræftholdet gangtræner, maj 2017. Foto kaars.
Har du spørgsmål?
Ring til sygeplejefaglig konsulent Henriette Lose på 40 49 06 26.
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Tilfredshed med rehabiliteringstilbud i Frederikssund
Undersøgelse af brugernes tilfredshed med Kommunens Rehabiliteringsafdeling viser et fint resultat. Brugernes input
giver samtidig gode ideer til forbedringer.
Rehabiliteringsafdelingen er et tilbud til borgere, der har brug for hjælp til igen at kunne klare hverdagen. Borgeren får
støtte til at være så aktiv som muligt for at opnå livskvalitet og sundhed. Tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens egne
ressourcer, ønsker og behov. Nogle kommer på afdelingen efter et hospitalsophold. Andre kommer, fordi de ikke kan
klare at være i eget hjem, mens de venter på en plejebolig.
Rehabiliteringsafdelingen er placeret på Frederikssund Sygehus.
Brugerne er generelt tilfredse med opholdet
Frederikssund Kommune har i foråret 2017 gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at afdække brugernes
tilfredshed med deres ophold på Rehabiliteringsafdelingen. Spørgsmålene handler blandt andet om, hvordan brugerne
har oplevet starten af opholdet, maden på afdelingen, aktiviteter, fysisk indretning, effekten af opholdet, samt hvordan
deres indtryk af personalet er.
Undersøgelsen viser en generel høj tilfredshed med forholdene. Den viser også, at brugerne har meget forskellige behov.
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Nogle oplever fx en passende mængde aktiviteter, mens andre har svært ved at få tiden til at gå og derfor ønsker flere
aktiviteter. Flere brugere ønsker mulighed for tv på stuen eller adgang til en Ipad.
Kasper Andersen (C), formand for Velfærdsudvalget, udtaler: - Det er vigtigt, at vores borgere er tilfredse med
kommunens tilbud. Jeg er glad for de positive tilbagemeldinger om Rehabiliteringsafdelingen. Vi kan se, at de fleste
brugere er rigtig tilfredse med tilbuddet, og samtidig giver undersøgelsen relevante input til, hvor vi kan forbedre os. Jeg
tror samtidig, at en nøgle til øget tilfredshed er, at vi løbende bliver endnu bedre til at afstemme forventninger med
borgerne og de pårørende – både omkring de praktiske forhold, og i forhold til hvad borgerne forventer af et ophold på
Rehabiliteringsafdelingen.
Brugernes input bliver brugt til forbedringer
Undersøgelsen har givet anledning til flere tiltag for at forbedre borgernes ophold på Rehabiliteringsafdelingen. Der er
både etableret en stille-spisestue og to specielt indrettede stuer til brugere med demens. Desuden er der er ansat en
pædagog i løntilskudsjob, som er med til at aktivere brugerne i dagtimerne.
Undersøgelsen har også bidraget til, at afdelingen har fået sat ekstra fjernsyn op, og der er indkøbt to tablets til at se
fjernsyn på.
Også fagfolk giver gode karakterer til Rehabiliteringsafdelingen
I maj 2017 blev der gennemført et lovpligtigt uanmeldt tilsyn, som vurderede kvaliteten af Rehabiliteringsafdelingens
tilbud. Tilsynet udføres af fagfolk med afsæt i gældende lovgivning, Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder samt
gældende procedurer og retningslinjer. Tilsynsrapporten bedømmer rehabiliteringstilbuddet som ”meget tilfredsstillende”.
Tilsynet vurderer, at tilbuddet på god og tilfredsstillende faglig vis indfrier kommunens kvalitetsstandarder på området.
I den forbindelse siger Kasper Andersen: - Jeg er glad for at få bekræftet fra tilsynet, at kvaliteten af tilbuddet på
Rehabiliteringsafdelingen ligger højt. De borgere, som er på afdelingen, er i en sårbar situation, så det er vigtigt, at vi
leverer en god og målrettet indsats.
Læs mere om tilsynet og brugertilfredshedsundersøgelsen her på hjemmesiden.
Fakta om brugertilfredshedsundersøgelsen
 Undersøgelsen er gennemført i foråret 2017
 Spørgeskemaet er udfyldt dagen før eller på dagen for udskrivelse
 31 brugere har medvirket i undersøgelsen
 Undersøgelsen er iværksat af Sundhedsudvalget. Det er første gang Rehabiliteringsafdelingen gennemfører en
brugertilfredshedsundersøgelse. Det er planlagt at gentage brugertilfredshedsundersøgelsen i dette efterår
 Resultatet viser generel høj tilfredshed med forholdene:
o 75 % oplever opstarten på opholdet som meget godt eller godt
o 87 % synes godt om maden på Rehabiliteringsafdelingen
o 81 % oplever, at deres evne til at klare sig selv i de daglige gøremål har udviklet sig under
rehabiliteringsindsatsen
o 81 % oplever personalet som venlige
o 87 % oplever personalet som omsorgsfulde
o 74 % oplever at personalet udviser respekt for borgeren
o 75 % oplever, at personalet generelt kommer, når borgeren henvender sig til personalet.
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Cykelsti til Kulhuse etableres i 2018
Kulhusvej forbinder Jægerspris og Kulhuse og har en døgntrafik på ca. 3.000 biler om vinteren og ca. 5.000 biler om
sommeren. Særligt i sommermånederne er der en del cykeltrafik bestående af blandt andet familier med børn på ferie
med cykelanhængere og oppakning, Det giver trængsel på vejen især i sommerperioden, hvor trafikken er tættest. Derfor
har en cykelsti til Kulhuse længe været et stort ønske blandt borgerne, og ved det seneste budgetforlig besluttede
Frederikssund Byråd at afsætte 10,974 mio. kr. over fire år - 2017-2020 - til projektet.
Pengene gives samlet
Men på Frederikssund Byråds møde den 30. august 2017 besluttede man, at fremrykke beløbene fra 2019 og 2020, så
hele anlægssummen kan bruges i 2018. Dette sker for at udbuddet kan ske som et samlet arbejde, så man får den mest
effektive arbejdsgang for entreprenøren og en hurtigere anlæggelse af cykelstien.
De indledende faser af arbejdet er allerede i gang og selve cykelstien vil være færdig i 2018. I første omgang vil det dog
være en grussti, og man vil senere skulle prioritere midler til asfalt.
Cykelstien vil løbe langs Kulhusvej, og vil komme til at dække 7 km. fra Jægerspris til udmundingen af Gammel
Kulhusvej.
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Vejen til Kulhuse levner i dag ikke megen plads til cyklister. I løbet af 2018 vil dette ændre sig med en ny cykelsti mellem
Jægerspris og Kulhuse.
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Frivillighedsstrategi skal støtte frivillige
I Frederikssund Kommune yder mange borgere en frivillig indsats. Nu har byrådet vedtaget en strategi for kommunens
samarbejde med de mange frivillige – en strategi, der skal støtte og udvikle samarbejdet yderligere.
Frivillige kræfter gør en stor forskel – ikke kun i foreningslivet, men på mange forskellige områder, hvor kommunen er
myndighed. Det kan både være i forbindelse med ældre, integration, kultur, biblioteker, ensomme, handicappede,
patienter mv., og der kommer ofte nye områder og frivillige til. Derfor har Frederikssund Kommune nu udarbejdet en
egentlig strategi for det gode samarbejde med de frivillige.
Strategien skal ses som en ramme, der skal styrke samarbejdet og skabe nye muligheder for både kommunen og de
frivillige. Den skal understøtte samarbejdet og hjælpe de mange frivillige, når de ønsker at gøre en indsats for deres
medborgere.
- Vi har rigtig mange gode, engagerede frivillige, der gør et kæmpe stykke arbejde, og det glæder mig meget. Frivillige er
med til at gøre en forskel for mange af kommunens borgere, og i flere tilfælde bidrager de direkte til folks livskvalitet.
Samtidig tror jeg også, at mange af de frivillige selv oplever en større livskvalitet på grund af det frivillige arbejde, de
laver, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Tre indsatsområder og en håndbog
Strategien er todelt – en del der handler om indsatsområder og mulige initiativer, mens anden del er en slags håndbog,
der kan støtte både den frivillige og den enkelte leder eller medarbejder i samarbejdet mellem frivillige og kommune.
De tre indsatsområder er:
1. Den fælles forståelse
2. Den frivillige borger
3. Den samarbejdsparate kommune.
Der skal efterfølgende udarbejdes en handleplan for udmøntning af strategiens indsatsområder.
- Jeg håber, at både de frivillige og alle de kommunale medarbejdere, der arbejder sammen med frivillige, vil opleve, at
strategien vil være en støtte for dem. Og så håber jeg selvfølgelig, at strategien vil åbne op for flere gode samarbejder,
sådan som den lægger op til. Der er nemlig ingen tvivl om, at de frivillige er med til at styrke vores kommune og skabe et
velfungerende lokalsamfund, siger John Schmidt Andersen.
Læs Frederikssund Kommunes Frivillighedsstrategi.
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S-anlæg skal forbinde Fjordforbindelsen og Vinge
De store anlægsarbejder, der er i gang – og snart går i gang – lige syd for Frederikssund skal trafikalt bindes sammen
med Frederikssundsvej (rute 211). Det gælder både for til- og frakørsel til Fjordforbindelsen og den kommende
adgangsvej til Vinge C.
Aftale godkendt
Frederikssund Byråd har på sit møde onsdag den 30. august godkendt en aftale mellem kommunen og Vejdirektoratet
om, hvordan vejanlæggene kan udføres mest hensigtsmæssigt. Selve tilslutningsanlægget bliver et såkaldt S-anlæg, der
tager højde for en mulig fremtidig tilslutning af vejanlægget til Frederikssundmotorvejen.
Aftalen betyder, at anlægsarbejdet laves som et samlet projekt med Vejdirektoratet som bygherre. Frederikssund
Kommune skal efterfølgende betale for den del af vejanlægget, der vedrører tilslutningen til Vinge.
Underføring af St. Rørbækvej
Samtidig med godkendelsen af aftalen med Vejdirektoratet bevilgede Byrådet 200.000 kr. til et skitseprojekt for St.
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Rørbækvejs underføring under S-banen. For at Novafos kan komme i gang med de nødvendige arbejder med
spildevands- og regnvandsledninger blev pengene afsat, så der kan udarbejdes et projekt, der kan fastlægge St.
Rørbækvejs fremtidige udformning.
Ifølge Vejdirektoratets tidsplan ventes arbejdet med S-anlægget at kunne gå i gang i foråret 2018.

Klik på kortet for højere opløsning.
S-anlægget der skal forbinde Fjordforbindelsen og Vinge med Frederikssundsvej.
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Kommuner fejrer 25 års samarbejde
Kommunerne Egedal, Frederikssund og Ballerup, også kendt som Bycirklen, fejrer i år samarbejdets 25 års jubilæum.
Jubilæet bliver markeret med en fotoudstilling på Egedal Rådhus
Sammen står vi stærkest. Det var tanken, da ni kommuner i 1992 tog hul på det strategiske samarbejde, Bycirklen.
Formålet var at skabe et stærkt samarbejde på tværs, som kunne være med til at synliggøre og fremme den nordvestlige
del af hovedstadsregionen som et dynamisk erhvervs- og byudviklingsområde.
Det er i høj grad lykkedes. Store, internationale virksomheder har slået rødder, og boligområderne Søndergård i Ballerup,
Stenløse Syd i Egedal og Vinge i Frederikssund sætter nye standarder for bæredygtigt og højteknologisk boligbyggeri i
Danmark.
Her 25 år senere er de ni kommuner blevet reduceret til Egedal, Frederikssund og Ballerup på grund af
kommunesammenlægninger. Samarbejdet blomstrer dog stadigvæk, og torsdag den 7. september markerer de tre
kommuner 25 års samarbejde og sammenhold med en reception og fotoudstilling på Egedal Rådhus.
- Bycirkel-samarbejdet er som den kendte musketer-ed ’En for alle og alle for en’. Vi har gennem 25 år erfaret, at vi står
væsentligt stærkere sammen som kommuner, når vi står skulder mod skulder og kan lægge fælles pres på eksempelvis
Christiansborg eller Region Hovedstaden. Uden Bycirklen ville vi ofte stå alene med vores synspunkter uden en fælles
sammenhængende strategi for at skabe udvikling og vækst i vores del af hovedstadsregionen, siger Egedals borgmester,
Karsten Søndergaard, der i 2017 er formand for Bycirklen.
Fokus på infrastrukturen
Ét af de allerførste fokusområder tilbage i 1992 var forbedringer af infrastrukturen, og det er stadig et bærende element i
samarbejdet. Siden 1992 er det blandt andet lykkedes at få dobbeltspor på S-banen mellem Ballerup og Frederikssund
og supercykelsti samt en anlægslov for motorvej til Frederikssund, hvoraf de første to etaper er etableret.
- Vi kan se tilbage på markante forbedringer i infrastrukturen til glæde for især tog- og cykelpendlerne. Sideløbende har vi
opnået, at anlægsloven for Frederikssundmotorvejen er vedtaget, og de første etaper er taget i brug til glæde for mange.
Vi er i Bycirklen enormt optaget af, at Christiansborg får afsat pengene til at få gjort arbejdet med motorvejen færdigt.
Trafikbelastningen er voldsom til Frederikssund, og der kommer endnu flere biler i de kommende år med ny
broforbindelse og øget tilflytning til blandt andet den nye by Vinge, siger John Schmidt Andersen, der er borgmester i
Frederikssund Kommune.
Samarbejde med kinesiske Wuxi
Det er dog ikke kun de nære og lokale linjer, som Bycirkel-kommunerne har været med til at tegne op.
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Siden 2007 har Bycirklen haft en partnerskabsaftale med den kinesiske millionby Wuxi. Det er en aftale, der har været
med til at åbne døre for flere lokale virksomheder til det kinesiske marked. Samarbejdet med Wuxi har også skabt tætte
sociale relationer mellem danske og kinesiske unge.
- Vi kan på flere fronter være stolte af vores samarbejde med Wuxi. I forrige uge fejrede vi 10-året for samarbejdet, som
har været med til at gøre vores børn og unge meget klogere på den kinesiske kultur og historie, mens der er blevet skabt
tætte sociale relationer på tværs. Det er kun et ekstra plus, at vi i Bycirklen samtidigt har kunnet hjælpe lokale, danske
virksomheder ind på et stort marked som det kinesiske, siger borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen.
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8.3 millioner kr. i støtte til idrætsbyen
Første etape af Frederikssund Idrætsby kan snart gå i gang og det bliver med ekstra økonomisk støtte fra Lokale og
Anlægsfonden på 8,3 millioner kroner.
Første fase af idrætsbyen bliver etableringen af en ny svømmehal og fodboldanlæg. Lokale og Anlægsfonden har
besluttet at støtte projektet med 8.3 millioner kroner og at gå med i udviklingen af svømmehallens bassin, de sociale
fællesarealer i svømmehallen og en ”udendørs gymnastiksal”, der vil gøre fodboldområdet til en sjov og vareriet
oplevelse for de mange tusinde aktive i og udenfor byens foreningsliv.
- Med den flotte støtte fra Lokale og Anlægsfonden er vi nu nået et vigtigt skridt videre i skabelsen af idrætsbyen i
Frederikssund. Vores store ønske om en aktivitetsplads, der binder de enkelte anlæg sammen og inviterer til leg, motion
og træning på nye måder, bliver nu til virkelighed med hjælp fra Lokale og Anlægsfonden. Idrætsbyen er en vigtig
satsning for kommunen. Den skal give alle borgere optimale muligheder for at dyrke motion og idræt og samtidig være på
forkant med udviklingen og de fremtidige behov på idrætsområdet, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
En udendørs gymnastiksal
Aktivitetspladsen - eller den udendørs gymnastiksal, som den også kaldes – bliver 3090 m2 stor og giver en unik
mulighed for, at der også kan dyrkes gymnastik udendørs. Pladsen bliver samlet omkring fem zoner. En med løb og
boldspilsmuligheder fører direkte til fodboldanlægget. En anden zone rummer klassiske svingaktiviteter fra gymnastik
med barrer, ringe, trapez, gynger og ribber. En tredje zone kombinerer trampoliner med boldspil til helt nye
aktivitetsmuligheder, hvor gymnastikkens springelementer smelter sammen med boldspillenes artistiske tricks. Den fjerde
zone bygger videre på den første zones forhindringselementer og udvider dem til også at rumme klatring og hop mellem
forskellige granitblokke. Endelig kommer der en femte zone til udendørs styrketræning, streetworkout, crossfit og TRXtræning.
- Frederikssund har gang i en meget fremsynet løsning. I stedet for at holde liv i udslidte idrætsanlæg, bliver der bygget
helt nyt. I stedet for at lade det nye knopskyde lidt tilfældigt med tiden, er der taget grundigt fat på opgaven med en
helhedsplan, der nøje beskriver, hvordan en hel idrætsby kan etableres i flere faser. Lokale og Anlægsfonden går med i
udviklingen af første fase, fordi projektet rummer mange nye idéer til, hvordan faciliteter kan understøtte et moderne og
varieret idrætsliv i og udenfor foreningslivet, siger Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden.
Svømmehallen som ramme om fællesskabet
Idrætsbyens designmæssige tankegang er bygget på et ønske om, at alle faciliteter skal kunne benyttes af så mange
brugere som muligt, og have så mange funktioner som muligt. Derfor bliver svømmehallen også til mere end et sted, hvor
folk tager hen for at være aktive i vand. Svømmehallens tørre områder indrettes til sociale zoner og mødesteder og
omklædningsrum for eksempelvis fodboldklubber.
Svømmehallen indrettes med et 25x25 meter bassin, der kan udstyres med forskellige redskaber, der gør det muligt både
at dyrke traditionel svømning og mere frie og legende vandaktiviteter. Der vil eksempelvis kunne nedsænkes tove og
trapezer fra loftet, en klatrevæg kan etableres i forbindelse med bassinet og løst udstyr til styrketræning og crossfit i vand
kan nemt tilføjes og flyttes igen.
Frederikssund Kommune har bevilget 141 mio. kr. til første fase af idrætsbyen. Lokale og Anlægsfonden har besluttet at
deltage i udviklingen og støtte projektet med 8,3 mio. kr.
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Visualiseringer af aktivitetspladsen, udarbejdet af Schul Landskabsarkitekter
Rådgiverne bag
Idrætsbyen er baseret på en helhedsplan udviklet af Keingart Arkitekter. Svømmehallen bliver opført af et
totalentreprisehold bestående af GVL Entreprise, arkitekterne fra GPP og Bay-Arch samt MOE Rådgivende Ingeniørfirma
og Aqua-Teknik. Aktivitetspladsen Udearealerne, herunder aktivitetspladsen, er projekteret af Domus Arkitekter, Schul
Landskabsarkitekter, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma og AB Clausen Rådgivende Ingeniører.
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Nyt udbud på børnehus i Skibby
Byrådet har besluttet at opføre et nyt børnehus i Skibby som afløsning for tre mindre børnehuse samt dagplejens
legestue i Skibby.
Uddannelsesudvalget besluttede at udskrive en konkurrence og indbød fem totalentreprenører til at afgive bud på det nye
børnehus i Skibby.
Resultatet af budrunden er nu klart; to af de indbudte firmaer har valgt ikke at afgive bud, mens tre har afgivet ikke
konditionsmæssige bud.
Det betyder, at udbuddet må gå om.
Tidsmæssigt forskydes beslutningsprocessen et par måneder og ifølge den nye tids- og procesplan forventes der at være
en afgørelse på sagen i begyndelsen af november 2017.
Det nye børnehus forventes stadig at stå færdig i foråret 2019.
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De kom, de så, de sejrede
Glade smil, latter og muntre toner fra musikskolen. Vikinger, kommunens folk, brandmænd, børn og barnlige sjæle. De
var der alle sammen. Der var dømt folkefest, da Danmarks måske smukkeste stafetløb blev skudt i gang for første gang
nogen sinde. 1500 deltagere – både gående og løbende – blev sluppet løs i Frederikssunds smukke natur på Kalvøen.

Instruktører fra den lokale gymnastikforening sørgede for, at alle var varmet godt op, inden starten lød.
Motion, hygge og socialt samvær
Den lokale løbeforening Fjordløberne stod for afholdelsen af det veltilrettelagte arrangement. Fjordløbernes formand
Torben Hansen og borgmester John Schmidt Andersen (V) indledte Frederikssund Stafetten med at byde alle deltagere
velkommen, og de takkede de mange lokale virksomheder og foreninger, der har gjort begivenheden mulig.
- Det er vores håb, at den festlige og gode stemning, som vi mærker her i dag, vil have en afsmittende effekt ude rundt
omkring. Stafetten skaber rammerne for, at borgere, lokale virksomheder og arbejdspladser kan mødes om en fælles
begivenhed, hygge sig og have det sjovt sammen. Det bidrager til den lokale stolthed, som vi gerne vil værne om i vores
kommune, sagde borgmester John Schmidt Andersen i sin tale.

Vikinger til Frederikssund Stafetten.
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Der blev løbet til den helt store guldmedalje.
En ny tradition er født
Frederikssund Stafetten er blevet til på initiativ fra Frederikssund Kommune. Kommunens ansatte drager normalt til
København på denne årstid for at deltage i DHL-stafetten i hovedstaden. Byrådet har haft en ønske om, at det fremover i
stedet skal være det lokale foreningsliv, som kommunen støtter med sin medarbejderdeltagelse.
- Vi ser frem til at være med til at begynde en ny løbstradition i vores lokalområde. Frederikssund Stafetten er et socialt
motionsløb, og jeg synes, at det er dejligt at se, hvordan vi i dag formår at forene motion, hygge og det sociale med
hinanden. Samtidig med at motion giver sved på panden, skal det også være sjovt. Jeg er sikker på, at suset fra den
store menneskemængde og tonerne fra musikskolen på festlig vis vil hjælpe alle vel over målstregen, sluttede
borgmester John Schmidt Andersen af med at sige.

Brandvæsnet deltog også i Frederikssund Stafetten.
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Selv de allermindste i babyjoggere kunne være med i det sociale motionsløb.
Foto: Kenneth Jensen.
2017 9
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Konkurrence om havnebad i Frederikssund
Frederikssund Kommune skal have et havnebad beliggende i Frederikssund. Men hvordan skal det udformes, og hvad
skal det kunne? De spørgsmål stiller Frederikssund Kommune nu i en konkurrence, hvor interesserede
rådgivningsfirmaer kan byde ind med forslag og ideer.
Processen starter nu med en prækvalifikationsrunde hvor målet er at finde fire totalrådgiverteams, der vil blive indbudt til
at udarbejde konkurrenceforslag.
Skal være nyt byrum
Fra indbydelsen til konkurrencen fremgår det, at opgaven er at skabe et velfungerende, smukt og idérigt Kultur- og
Havnebad, som et nyt byrum ved Frederikssund Havn. Et Kultur- og Havnebad, der kan favne en smeltedigel af
muligheder, som inspirer til spontane møder omkring livet ved fjorden.
Havnebadet skal kunne rumme ca. 80 personer på samme tid. Anlægget skal give mulighed for ophold, solbadning,
svømning, vandaktiviteter, leg og undervisning i/ved vand. Anlægget skal kunne rumme svømmeundervisning om
sommeren hvor det er muligt at svømme ca. 25 m uden forhindringer.
Anlægget skal være velegnet til en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder særligt for:
 Badende voksne og større, uledsagede børn (sommer og vinter)
 En lang række idrætsforeninger i Frederikssund Kommune
 Skole – og institutionsbørn på udflugt (ikke badende).
Udvælgelse af rådgivere
Udvælgelsen af totalrådgivere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den
udbudte opgave. Der ønskes referencer indenfor tre kategorier:
1. Dokumentation af arkitektydelser ifm anlæg/byggerier til fritidsaktiviteter, gerne for persongrupper svarende til
projektets målgrupper og gerne anlæg/byggerier med relation til vand/havn
2. Ingeniørydelser ifm. anlæg/byggerier med relation til vand/havn, gerne havnebade
3. Implementering af bæredygtighed, herunder gerne energimæssigt bæredygtige tiltag.
De 4 prækvalificerede totalrådgiverteams vil blive inviteret til at deltage i projektkonkurrencen.
A. P. Møller Fonden bidrager til projektet med 8,2 mio. kr., Friluftsrådet bidrager med 300.000 kr., mens Byrådet har afsat
knap 8,3 mio. kr. i anlægsmidler til projektet.
Se hele konkurrenceprogrammet.
Interesserede kan læse mere på udbud.dk.
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Placeringen af det kommende havnebad i Frederikssund.

Indsejlingen til havnen i Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen.
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Første spadestik tages til Vinge C
I slutningen af juni 2017 kunne Frederikssund Kommune offentliggøre milliardaftalen med AP Pension om etablering af
Vinge Centrum. Nu tager parterne næste skridt i processen, når Frederikssund Kommune, MT Højgaard og AP Pension
inviterer til første spadestik på den nye bydel.
- Det er en ganske særlig dag, når vi kan stikke spaden i jorden og dermed sætte gang i byggeriet af Vinge Centrum.
Dermed kommer vi et skridt nærmere opfyldelsen af Byrådets vision om en ny bæredygtig by med plads til 20.000
indbyggere placeret med gode forbindelser til både hovedstadsområdet og resten af Sjælland, siger borgmester John
Schmidt Andersen (V).
Alle kan være med
Alle interesserede borgere inviteres til at være med til arrangementet, der foregår mandag den 11. september kl. 14:30
på St. Rørbækvej (se kort nedenfor). Her vil der være taler, kaffe, kage og naturligvis det første spadestik. Alle, som
ønsker det, vil få mulighed for at være med til at tage et spadestik – enten kan man låne en spade eller man kan
medbringe sin egen.
Programmet er som følger (ca.-tider):
14:30: Velkomst og tale v. borgmester John Schmidt Andersen.
14:35: Tale v. Jesper Nordby, Koncerndirektør i MT Højgaard.
14:40: Tale v. AP Ejendomme.
14:50: 1. spadestik tages.
15:00: Kage og kaffe i teltet.
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15:30: Tak for i dag.
Vinge Centrum
Realiseringen af Vinge Centrum indebærer blandt andet etablering af 150.000 etagemeter byggeri i op til otte etagers
højde, der skal give et højt og tæt bycentrum med masser af natur mellem bygningerne. Der skal etableres både eje- og
lejeboliger, erhvervslejemål, detailhandel og byggeri til offentlige formål.
Vinge C vil også komme til at indeholde den prisbelønnede nye S-togsstation (færdig i 2019) tegnet af Henning Larsen
Arkitekter A/S med tilhørende landskabsbro.

Det første spadestik bliver taget på marken ved St. Rørbækvej. Nærmeste adresse er St Rørbækvej 3, 3600
Frederikssund. Herfra bevæger man sig mod nord indtil man kommer til det opstillede telt.
Der vil være skiltet med parkeringsmuligheder i den ene side af St. Rørbækvej. Vær opmærksom på, at der kan blive
trængsel, hvis man ankommer i bil. Derfor opfordres alle, som har muligheden, til at tage cyklen eller komme til fods.
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Høring om budget 2018
Efter Økonomiudvalgets 1. behandling den 30. august, er budgetforslaget udsendt i høring fra den 4. til den 25.
september.
Se det samlede høringsmateriale
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Lokal fejring af flagdag
Tirsdag den 5. september fejrede Frederikssund Kommune den nationale flagdag for veteraner og udsendte med
flaghejsning på Torvet, og morgenkaffe på Rådhuset.
Lige som sidste år blev det en festlig morgen, hvor cirka 50 veteraner var mødt frem for at overvære borgmester John
Schmidt Andersen (V) hejse flaget på Torvet i Frederikssund, og holde tale. Inden det kom dertil blev der afholdt et
minuts stilhed for at mindes de faldne og sårede.
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Flaget blev hejst til tonerne af trompetspil.
Anerkendelse af stor indsats
Flagdagen skal ses som en ankerkendelse af den store indsats, som Danmarks udsendte yder i verdens brændpunkter.
- Flagdagen giver os anledning til at udtrykke vores anerkendelse for jeres store indsats i verdens konfliktområder.
Danske udsendte leverer alle steder en fantastisk og professionel indsats, som bliver fejret overalt i Danmark i dag. I er
rejst ud – på trods af afsavn fra familie og venner og den risiko, der er forbundet med udsendelsen, sagde borgmesteren
blandt andet, og fortsatte:
- Alle udsendte ønsker at gøre en forskel i det område, man er udsendt til ved at skabe forbedringer for
lokalbefolkningen. Det kan for eksempel handle om at skabe sikkerhed, bringe nødhjælp ud eller pleje syge og
tilskadekomne.

Borgmester John Schmidt Andersen holdt tale for veteranerne.
Tak – også til de pårørende
At rejse ud, og hjælpe er aldrig nogen let beslutning, og den har store konsekvenser, ikke kun for en selv, men også for
ens pårørende. Derfor er støtten og opbakningen fra politikerne og Forsvaret fuldstændig afgørende. Det gælder både
under operationen, men altså også når man vender hjem og måske har pådraget sig mén på sjæl og krop.
Derfor sendte John Schmidt Andersen også en tak til både de udsendte, og deres pårørende:
- Derfor vil jeg gerne i dag sige TAK både til alle vores nuværende og tidligere udsendte danskere ude i verden, og også
til alle de pårørende, som støtter og bakker op om deres familie og venner. I er på hver jeres måde med til, at Danmark
kan gøre en positiv forskel ude i verden.
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Veteranerne var mødt frem med fanerne.
Sikring af verdensfreden
Ud over borgmesteren talte også sognepræst ved Frederikssund Kirke, Thomas Munk Rønberg, til de fremmødte.
Han takkede for at få lov til at medvirke:
- Det er en ære at få mulighed for at medvirke, sagde han indledningsvis, og fortsatte:
- Vi lever i en tid med terrorhandlinger og trusler fra mange sider. Verdensfreden er truet, og fremtiden ser ikke
udelukkende lys ud. Derfor udsender vi soldater i tjeneste - ikke kun for I kan komme hjem og få medaljer. Nej, for I kan
gøre en forskel.
Thomas Munk Rønberg omskrev også H.C. Andersens ord "At rejse er at leve". For de udsendte gælder: "At leve er at
rejse".
- I har rejst ud i den høje sags tjeneste, for vi andre kan leve trygt og godt - og for nogles vedkommende har I betalt en
høj pris for det. Det hylder vi jer for i dag,.

Sognepræst Thomas Munk Rønberg talte til de fremmødte.
Foto: Kenneth Jensen.
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Frederikssund går markant frem i erhvervsundersøgelse
Frederikssund Kommune rykker 32 pladser frem i Dansk Industris årlige undersøgelse af kommunernes erhvervsklima og
er nu nummer 45.
Med en solid plads i midterfeltet af landets kommuner opnår Frederikssund Kommune sin bedste placering i de otte år,
DI’s undersøgelse har eksisteret.
Kommunens samlede placering er nr. 45 og med fremgang på næsten samtlige parametre. Virksomhedernes
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overordnede vurdering af den lokale erhvervsvenlighed placerer eksempelvis Frederikssund Kommune som nr. 42 i årets
undersøgelse – placeringen var 69 i 2016.
Det største spring er inden for ”Information og dialog”, hvor Frederikssund er rykket fra nr. 74 til 25 i vurderingen blandt
de virksomheder, som har svaret på undersøgelsen.
”Vi noterer os og glæder os over den markante fremgang i undersøgelsen til Frederikssund Kommune. Fremgangen
skyldes blandt andet nogle gode rammevilkår for vores lokale virksomheder, herunder at vi har nul procent i
dækningsafgift. Jeg kan se, at virksomhederne også kvitterer for kommunens høje erhvervsservice, der prioriterer god
dialog og information og en hurtig sagsbehandling,” siger John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund
Kommune.
Virksomhederne i Frederikssund Kommune vil gerne have bedre infrastruktur, og det ønske er borgmesteren enig i:
”Vi sukker efter at se motorvejen gjort færdig, som vil være til stor gavn for væksten i de lokale virksomheder. Vi gør hvad
vi kan, men pengene er endnu ikke afsat af Christiansborg, selvom anlægsloven er vedtaget, behovet er
veldokumenteret, og med god samfundsøkonomi i projektet. I 2019 kan vi dog se frem til at den nye fjordforbindelse står
færdig, og den giver et stort løft til infrastrukturen.”
Tidligere på året offentliggjorde Danske Byggeri en undersøgelse om kommuners erhvervsvenlighed, hvor Frederikssund
blev placeret som nummer tre.
Om Dansk Industris undersøgelse
Dansk Industri har undersøgt virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima i 96 kommuner. På tværs af
kommunerne har i alt 7.599 virksomheder besvaret et spørgeskema, der sammenholdes med 22 statistiske parametre.
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Vær med til at skabe landsbyklynger i Hornsherred
Mange landsbyer har oplevet at købmanden lukker, de unge mennesker søger til større byer og aktiviteter forsvinder.
Men mange steder spirer såkaldte landsbyklynger frem med det formål at styrke livet på landet gennem samarbejde
mellem flere mindre byer.
Med kampagnen ”Landsbyklynger” støtter Realdania, Lokale og Anlægsfonden og DGI dannelsen af disse klynger. Indtil
videre har 24 landsbyklynger modtaget hjælp i form af en konsulent, der kan støtte og vejlede i samarbejdet.
Til efteråret er der endnu en ansøgningsrunde, og derfor inviterer Frederikssund Kommune dig til et introduktionsmøde,
hvor du kan høre nærmere om kampagnen. Du vil også få muligheden for at engagere dig i udviklingen af en lokal
landsbyklynge i Hornsherred.
Mødet finder sted:
Den 14. september 2017 kl. 16:30 – 17:30
i Skibby Sognegård, Selsøvej 4B, 4050 Skibby.
Hvad er en landsbyklynge?
En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor
landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen.
Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedidentitet, socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske
faciliteter og aktivitetsmuligheder.
1,2 millioner mennesker bor i dag i de danske landsbyer, som både rummer mange frivillige ildsjæle og aktive foreninger.
Så selvom landdistrikterne er under forandring, kan landsbyerne fortsat danne rammen om det aktive liv med en høj
livskvalitet.
Du kan finde mere information om kampagnen ”Landsbyklynger” på www.landsbyklynger.dk.
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KOL-café om telemedicin
Velkommen til gratis KOL-café for patienter, pårørende og andre interesserede. Denne gang mødes vi i Frederiksværk.
Tirsdag den 26. september 2017 kl. 15.30 til 17.30
Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk
Hvad vedkommer telemedicin mig?
Kom, og mød blandt andre Anne Brandt, der er direktør for Lungeforeningen. Hun fortæller om digitale hjælpemuligheder
og om det kommende nationale tilbud ”Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL”.
Efter en pause med gratis kaffe og tilbehør får vi besøg af hjemmesygeplejerske Linda Madsen fra Halsnæs Kommune.
Hun fortæller, hvad det vil sige, og hvordan det foregår, når hjemmesygeplejersken besøger borgeren via en skærm.
I KOL caféen får du lejlighed til at udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation, som du selv. Du kan også få
gode råd af fagpersoner med særlig viden om KOL.
Dejligt med det hyggelige samvær og latter
- Sådan sagde en deltager på en tidligere KOL-café. En anden gav udtryk for, at hun som pårørende havde lært noget
nyt, og en tredje var glad for at få repeteret sin viden om KOL.
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Deltagere på KOL-café marts 2017. Foto: Henriette Lose.
Husk tilmelding
KOL-caféen er åben for alle, men af hensyn til traktementet skal du tilmelde dig hos Henriette Lose på 40 49 06 26.
KOL-caféerne arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Danmarks Lungeforening.
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Kom med på fugletur til Eskilsø
Årets sidste Blå Flag naturformidlings tur går til Eskilsø torsdag den 14. september 2017 kl. 16.00 – 20.00.
Eskilsø har et rigt fugleliv på enge og i søer. Fuglene yngler, raster eller er vintergæster.
Her vil biolog Erik Mandrup Jacobsen bl.a. fortælle om:
• de fugle vi ser undervejs
• trækfugle som passerer forbi øen
• pleje af øen
Undervejs serveres en sandwich og sodavand.

Fugletur på Eskilsø.
Mødested:
Havnen ved Østskov kl. 16.00, følg Skovvejen fra Sønderby, hvorfra der sejles over til øens havn. Kom derfor i god tid.
Der sejles i en mindre båd, og der er redningsvest til alle.
Maks. deltagerantal: 30 personer – tilmelding ved først-til-mølleprincippet på mail blmog@frederikssund.dk
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Eskilsø byer på en spændende natur og rigt fugleliv.
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M/F Columbus fylder 70 år
Lørdag den 16. september 2017 markeres 70-året for kommunens færge, Columbus med taler, quiz og lidt godt til ganen.
Nok er hun en gammel dame, den gode færge Columbus, men det lader hun sig ikke mærke af. Med nye motorer under
dæk, og skipper Steffen Andersen ved roret, sejler den kommunale færge i bedste velgående mellem Kulhuse og
Sølager fra 1. april til 30. september hvert år
I fremmed farvand
Det er dog ikke alle 70 år færgen har sejlet på den rute. Men i 55 år – bortset fra nogle få år i 90’erne, har færgen sejlet
mellem Kulhuse og Sølager.
Populær færgerute
Det er ikke uden grund at færgeruten, der i dag er ejet af Frederikssund Kommune, har overlevet så mange år. Ruten er
nemlig ikke alene populær blandt turister, den er det også blandt alle beboerne i Kulhuse. Med færgeruten kan man
nemlig på bare otte minutter krydse Isefjorden - en tur der ellers ville tage omkring 45 minutter.
Færgeruten er også en del af den oplevelsesrige rundtur på Isefjorden med de fire færgeruter. Fx kan man starte fra
Holbæk med at sejle til Orø, videre herfra til Hammer Bakke med Østre Færge, køre videre til Kulhuse og sejle med
Columbus til Sølager, for til sidste at tage færgen fra Hundested til Rørvig. Turen er velegnet både i bil, på motorcykel og
på almindelig cykel.
Program for fejringen
Lørdag den 16. september er der derfor al mulig grund til at fejre færgen.
Fejringen starter kl. 9.45 den 16. september 2017 med tale på færgelejet i Kulhuse ved borgmester John Schmidt
Andersen.
Herefter vil første tur kl. 10.00 fra Kulhuse – og tilsvarende tur fra Sølager – være gratis. Der kan maksimalt være seks
biler og 70 passagerer ombord pr. overfart.
I løbet af dagen vil der blive udskænket kaffe og kage, samt lidt sødt til ganen til de rejsende, og børn under 13 år rejser
gratis. På andre udvalgte billettyper vil der være reducerede priser.
Columbus quiz
Som en lille ekstra ting, kan man deltage i Columbus Quizzen og vinde flotte præmier, der blandt andet er sponsoreret af
lokale erhvervsdrivende.
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M/F Columbus på vej i Havn i Kulhuse.
Foto: Kenneth Jensen.
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Byggeriet af Vinge C går i gang
En milliardinvestering på en mark ved Frederikssund begynder nu at sætte sine første tydelige spor i landskabet. Mandag
blev der nemlig taget første spadestik til centrum i den nye bæredygtige by Vinge.
Det store smil var fremme, da der mandag den 11. september blev taget første spadestik til centrum i den nye by Vinge.
- Det er noget helt specielt at tage første spadestik her. Det er på samme tid et startskud til Vinge Centrum men også en
kulmination på det enorme planlægningsarbejde, der er lavet forud for denne dag. Frederikssund Byråds vision om en
stor og bæredygtig ny by med et grønt bycentrum vil fra i dag begynde at blive grundlagt på denne mark. Jeg glæder mig
rigtig meget til at følge udviklingen i centrumbyggeriet på nærmeste hold, siger Frederikssund Kommunes borgmester
John Schmidt Andersen.

Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen, brugte en af MT Højgaards entreprenørmaskiner til at
tage det første spadestik.
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Omkring 150 borgere mødte op for at overvære og deltage i første spadestik til Vinge Centrum.
Stor interesse
Omkring 150 borgere var mødt frem for at overvære og deltage i det første spadestik i det område, der om få år vil byde
på bygninger i op til otte etagers højde og en helt ny S-togsstation. Sammen med medlemmer af Frederikssund Byråd
kunne borgerne også være med til at svinge spaden, og der blev således taget mange ”første spadestik” på det sted,
hvor den kommende nye adgangsvej til Vinge C – Boulevarden – skal ligge.
Både projektets entreprenør og investor ser frem til at gøre Vinge Centrum til virkelighed.
- Projektet i Vinge er et af de mest spændende, vi har været del af i nyere tid. Takket være vores tidlige inddragelse og
samarbejde med Frederikssund Kommune, AP Ejendomme og de øvrige parter tror vi på, at vi kan udtænke og
indarbejde de mest attraktive løsninger for Vinges beboere at leve og arbejde i i fremtiden, siger Jesper Nordby, der er
koncerndirektør i MT Højgaard.
- Med dagens spadestik begynder vi for alvor at virkeliggøre visionen om Vinge C. I dag lyder det egentlige startskud til et
meget ambitiøst projekt, som kommer til at danne rammerne for unge og ældre samt små og store virksomheder. Om
ikke alt for længe vil Vinge C være en by, der uden tvivl bliver et nyt knudepunkt i området. Jeg er stolt over, at vi i AP
Pension i et langsigtet samarbejde med kommunen etablerer bygningerne i Vinge, siger direktør i AP Ejendomme, Peter
Olsson.
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De tre hovedaktører i Vinge Centrum - fra venstre: Jesper Nordby fra MT Højgaard, borgmester John Schmidt Andersen
og Tine Sommer fra AP Pension tager sammen et første spadestik til Vinge Centrum.
Omfattende investering
Realiseringen af Vinge Centrum omfatter blandt andet etablering af 150.000 etagemeter byggeri i op til otte etagers
højde, der skal give et højt og tæt bycentrum med masser af natur mellem bygningerne. Der skal etableres både eje- og
lejeboliger, erhvervslejemål, detailhandel og byggeri til offentlige formål. Centralt i Vinge kommer en ny S-togsstation til at
blive den transportmæssige livsnerve, som vil give Vinges kommende indbyggere en transporttid til København på kun
ca. 40 minutter.
Den nye S-togsstation med tilhørende landskabsbro, der er tegnet af Henning Larsen Arkitekter A/S, ventes at være
færdig i slutningen af 2019.
Fakta om Vinge
Opgaven med at etablere Vinge Centrum er udbudt i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet v/Banedanmark, Boligselskabet Rosenvænget v/Domea samt Frederikssund Forsyning
A/S.
I juni 2017 indgik Frederikssund Kommune aftale med AP Pension med MT Højgaard som kontraktpart om etableringen
af Vinge Centrum. De to firmaer blev i efteråret prækvalificerede til den store udviklingsopgave.
Byggerierne begyndte i Vinge for et år siden, da de første rækkehuse og enfamiliehuse begyndte at skyde op af jorden i
Vinges første bebyggelse – Deltakvarteret. Her vil der i alt blive opført 36 rækkehuse og 23 enfamiliehuse. Til
sammenligning vil Vinge Centrum – fuldt udbygget – rumme knap 4000 indbyggere.

48

Både byrådsmedlemmer og borgere var med til at tage første spadestik. Her tager - (tv.) Lars Thelander Bostrøm (O) og
formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) en tørn sammen med borgmesteren.

Inden spaden kom i jorden holdt blandt andre borgmester John Schmidt Andersen tale for de mange fremmødte.
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Influenzavaccination 2017
Influenzasæsonen står for døren. Fra 1. oktober er der atter tilbud om vaccination til borgere, der har særlig risiko for at
blive alvorligt syge af influenza.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, hvis du:
 Er 65 år eller derover
 Har en kronisk sygdom
 Er svært overvægtig med BMI over 40
 Er gravid og mere end 12 uger henne.
Hører du til en af de fire grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud.
For gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter er
vaccinationen dog gratis i perioden 1. oktober 2017 til og med udgangen af februar 2018.
Du får størst effekt af vaccinationen, hvis du bliver vaccineret inden influenzasæsonen starter.
Der går to-tre uger før vaccinen beskytter mod smitte. Derfor er det bedst at blive vaccineret fra starten af oktober til
slutningen af november. Beskyttelsen varer i cirka seks måneder.
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Man kan godt få influenza, selv om man er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad, og vaccinen i sig selv giver ikke
influenzasygdom.
Du kan blive vaccineret hos din egen læge eller på Frederikssund Apotek. Nogle ældreorganisationer arrangerer også
fælles vaccinationer. Det kan du orientere dig om i lokalpressen.
Undgå smitte
Er du blevet syg med influenza eller anden luftvejsvirus, kan du beskytte omgivelserne mod smitte ved grundig
håndhygiejne og ved at dække mund og næse ved host og nys. Dæk enten med engangslommetørklæder eller til nød
med et ærme.
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Over 700 elever til cyklistprøve
Den lille cyklistprøve for 4. klasserne i Frederikssund Kommune blev en stor succes sidste år. Derfor har Vej og Trafik i
samarbejde med Skoleafdelingen valgt at gentage succesen i år og udvider nu også med Trafikpraktik for 5. klasserne.
Der har i år været så stor tilslutning til arrangementet fra skolernes side, at over 760 elever fordelt på 34 klasser på 4. og
5. klassetrin kommer igennem trafikugerne. Formålet er at gøre de små trafikanter mere selvhjulpne i trafikken.

4. klasses elever til cyklistprøve.
Det er 4. klassetrin, der begynder med den lille cyklistprøve, og på 5. klassetrin handler det så i år om, hvordan de i
praksis bevæger sig rundt i trafikken, om sikkerhed og bæredygtighed. Trafikugen løber af staben i ugerne 37, 38 og 39
og vil foregå på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Eleverne på 6. klassetrin er hvert år tilmeldt den store cyklistprøve.
Teori og praksis
Den lille cyklistprøve består af en teoretisk og praktisk del. Dagen er opdelt i 3 moduler:
• Den lille cyklistprøve og øvebane
• ”Pas på, der kommer en bil”
• Trafiksikkerhedsquiz
Trafikpraktik for 5. klasserne fokuserer på elevernes egen færdsel i trafikken på cykel, og derfor også på de største farer i
trafikken; især den tunge trafik. Dagen er opdelt i 5 moduler:
• Lastbil, sikkerhed og synlighed
• Praktiske øvelser: cykler + seleslæde
• Undervisning på museet: trafiksikkerhed, førstehjælp og fremtidens biler
• Opgavehæfte om trafik og transport, som eleverne selv skal besvare
• Fælles afslutning, hvor lastbilen fremviser bremselængde, højresving mm.
Hensigten er gennem praktiske øvelser at give eleverne konkrete oplevelser af, hvor svært det kan være at manøvrere
og orientere sig som cyklist i trafikken. Eleverne oplever også, hvor vanskeligt det kan være for lastbilchauffører at se og
reagere i tide i trafikken, sådan at de selv kan lære at være opmærksomme og placere sig, så de bliver set.
Arrangementet er tilrettelagt af Danmarks Tekniske Museum i Helsingør (Skoletjenesten), i samarbejde med Sikker Trafik
og Politiet.
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Cyklistprøverne finder sted på Teknisk Museum i Helsingør.

Eleverne kommer også tæt på nogle af de store trafikanter i løbet af undervisningen.
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Borgermøde om cykelsti til Kulhuse
Frederikssund Kommune inviterer nu til borgermøde om den kommende nye cykelsti til Kulhuse.
Mødet finder sted tirsdag den 19. september 2017 kl. 19-21 på administrationscenter Jægerspris, Parkvej 1, 3630
Jægerspris, mødelokale J3 (Rådssalen).
Program:
19:00-19:10 Velkomst v./ formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning.
19:10-20:00 Præsentation af Kulhusestiens forløb v./ vejingeniør Wael El-Mahmoud, Vej & Trafik.
20:00-20:30 Spørgsmål.
20:30-20:45 Afrunding v./ formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning.
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Spændende pædagogisk markedsplads
Der var masser af spændende information og god dialog, da alle medarbejdere på 0-6 års området var samlet til
pædagogisk markedsplads mandag aften. Her delte de erfaringer og lod sig inspirere af, hvordan andre arbejder med
børnene.
Formålet med den pædagogiske markedsplads er blandt andet evaluering af læreplaner og fremvisning af disse, men
også muligheden for at personale og ledelse kan komme i dialog med politikerne i Uddannelsesudvalget. Men
markedspladsen er også et sted, hvor deltagerne kan få udvidet deres netværk og lade sig inspirere til nye ideer og tiltag.
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- Pædagogisk markedsplads er en rigtig god mulighed for os alle sammen til at se, hvad der foregår i vores børnehuse og
dagplejere i kommunen. Hvad de arbejder med, hvad de har fokus på, hvilke ting de har succes med, og så giver det
samtidig god mulighed for direkte dialog mellem medarbejdere, politikere og forældre, siger formand for
Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), der bød velkommen til årets pædagogiske markedsplads. Hun
tilføjer:
- For os politikere giver det et helt andet indblik i, hvad der sker rundt omkring hos de små børn fremfor hvis vi blot
modtog en årlig rapport.

Mandag aftens pædagogiske markedsplads bød da også på rig mulighed for indblik i, hvad der sker i børnehusene og
dagplejerne. Der var i år otte forskellige workshops og 37 stande. Det er de forskellige børnehuse og dagplejer, som står
for standene og de otte workshops. Denne gang bød workshops på temaer som eksempelvis ”Børnefællesskaber i det
grønne”, ”Dialogisk forældresamtale” og ”Inkluderende læringsmiljøer i arbejdet med børn med dansk som andet sprog”.
Fælles for alle workshops er, at der bliver præsenteret et projekt eller en metode, der er blevet arbejdet med i årets løb,
og som andre kan have gavn af at høre om.
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- Det er meget interessant at komme her og møde så mange af vores dygtige medarbejdere fra 0-6 års området og høre
om deres arbejde. De yder dagligt en stor indsats for at passe på vores børn og gøre dem klar til livet, siger borgmester
John Schmidt Andersen (V), der også deltog på årets pædagogiske markedsplads. Han tilføjer:
- Det er også en god mulighed for os politikere for at få en dialog med både pædagoger og ledelse. Det synes jeg er rigtig
godt, og jeg håber, at alle medarbejderne også er glade for den mulighed.
Pædagogisk markedsplads holdes en gang om året i september måned. Det er femte gang det afholdes og det foregik i
år på Ådalens Skole. Der deltog cirka 500 personer, der alle har med 0-6 årsområdet at gøre på den ene eller anden
måde – deriblandt personale, politikere, samarbejdspartnere og forældrebestyrelser.
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Nye spor mellem Valby og Frederikssund i 2018
Sporene på den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund er så slidte, at de skal igennem en
gennemgribende renovering. Samtidig renoverer Banedanmark ni broer på strækningen.
- Det er et omfattende arbejde, men det er nødvendigt for at kunne opretholde en stabil togtrafik på strækningen, siger
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Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.
Rammer mest ferieperioder
Det omfattende arbejde betyder, at strækningen vil være spærret for togtrafik i flere perioder til næste år. Den længste
spærring ligger henover sommeren i juni til august, og er bevidst lagt hen over sommerferien for at genere de daglige
arbejdspendlere mindst muligt.
Togbusser erstatter S-toget under arbejdet
Når S-togslinjen bliver lukket på grund af sporarbejdet vil DSB indsætte togbusser til de mange passagerer i stedet.
- Køreplanerne til de kommende togbusser vil blive lavet i samarbejde med pendlerne for at tage hensyn til så mange
forskellige ønsker til hurtige og direkte busser som muligt, fortæller informationschef i DSB Tony Bispeskov.
Køreplanerne ventes tidligst klar i det nye år.
Totalspærring af begge spor Valby-Frederikssund i 2018:
• Påsken, 28. marts – 3. april
• St. Bededag, 26. april – 30. april
• Kr. Himmelfart, 9. maj -14. maj
• Pinsen, 18. maj – 22. maj
• Sommerlukning i 12 uger, 1. juni – 25. august
Lange natspærringer og supplerende spærringer af begge spor Valby-Frederikssund
• Uge 42, 12. oktober–22. oktober
Disse arbejder skal udføres på strækningen:
• Udskifte skinner og sveller
• Rense ballast – sporets underlag
• Udskifte 70 køreledningsmaster og forny 2 km kørestrømsanlæg
• Renovere ni broer
• Store arbejder på Valby Station – bl.a. renovering af perrontunnel og perronforkanter
• Sænke sporet flere steder
• Lægge 10 nye sporskifter og nedlægge syv
• Tilrette perronkanter
• Opsætte 10 nye sporstoppere
• Arbejde med jord, afvanding, sikring, sporskiftevarme

S-toget bliver erstattet af busser i perioder i løbet af 2018 på grund af sporarbejder mellem Frederikssund og Valby.
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Talentudvikling tager fart
Talentudviklingen er godt i gang rundt omkring i Frederikssund Kommune, efter Fritidsudvalget tidligere på året satte
gang i talentindsatser på både kultur-, fritids- og idrætsområdet.
På kultur- og fritidsområdet arbejder musikskolen med 22 elever fra 1. klasse, som er med på et særligt strygerhold,
mens man på J.F. Willumsens Museum laver workshops for unge kreative talenter og har første workshop sidst i
september. Et kursus for teatertalenter er også begyndt og hos spejderne er første forløb i naturambassadøruddannelsen
gennemført.
På idrætsområdet er der godkendt seks talentklubber, som alle arbejder målrettet med at skabe gode
talentudviklingsmiljøer. På Frederikssund Gymnasium er talentordningen også i gang med en særlig talentklasse for
idrætsudøvere.
- Det glæder mig meget at se, at der er kommet godt gang i talentudviklingen med mange spændende indsatser. Og så
synes jeg, det er en spændende idé med et foredrag, som på tværs af områderne kan tale om, hvad talentudvikling og
ikke mindst talentudviklingsmiljøer egentlig skal kunne, siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.
Spændende foredrag om talentudvikling
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Foredraget som Morten Skovgaard omtaler, er en del af indsatsen på talentområdet og finder sted mandag den 9.
oktober. Foredraget hedder ”Når talent forpligter” og er med forsker og forfatter Helle Hein. Foredraget er et fælles
arrangement for den talentindsats på henholdsvis kultur- og idrætsområdet, som Fritidsudvalget satte i værk i
begyndelsen af 2017.
Foredraget har til formål at samle alle, der interesserer sig for talentudvikling samt at skabe dialog på tværs af aktiviteter.
Helle Hein har gennem flere år forsket i og som konsulent arbejdet med motivation og talentudvikling i mange forskellige
sammenhænge, herunder både i sportens og kulturens verden. I foredraget kommer hun ind på, hvad der driver et talent,
og hvad der skal til for at få det bedste ud af et talent.
Foredraget ”Når talent forpligter” holdes mandag den 9. oktober klokken 17.30 på Frederikssund Gymnasium. Det er
gratis og alle er velkomne til at deltage.
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Økonomisk råderum finansierer investeringer
På torsdagens borgermøde kunne de fremmødte høre om kommunens budgetforslag for 2018 og udviklingen i
kommunens økonomi, der er kendetegnet ved at være i balance og med markante anlægsinvesteringer.
Det er budgettid i landets kommuner. I Frederikssund har Byrådet lagt op til, at der i 2018 blot skal spares et lille beløb i
den samlede kommunale økonomi. Det drejer det sig om godt 10 mio. kr. svarende til 0,4 procent af de samlede
driftsudgifter og handler fortrinsvis om administrative effektiviseringer. Budgetforslaget er i høring frem til den 25.
september.
På borgermødet den 14. september skitserede borgmester John Schmidt Andersen (V) budgetforslaget og udviklingen i
kommunens økonomi.
”Frederikssund Kommune er en udviklingskommune. Samtidig har vi fokus på en god økonomistyring for både at
opretholde vores solide kommunale økonomi, og så vi også fremover har mulighed for at sætte værdiskabende
udviklingsprojekter i gang. Herudover skal vi være i stand til at kunne håndtere øgede udgifter i takt med flere ældre i
samfundet,” siger borgmesteren.
Store anlægsinvesteringer
Med projekter såsom idrætsbyen, renovering af svømmehallen i Slangerup, cykelsti til Kulhuse, børnehus i Skibby og
byen Vinge er der gang i udviklingen af Frederikssund Kommune. Byrådet har skabt det økonomiske råderum til disse
investeringer ved blandt andet at have fokus på en effektiv kommunal drift i de indgåede budgetaftaler.
Bruttoudgifterne til nye anlæg topper i 2018 med 218 mio. kr., mens udgifterne falder de efterfølgende år. På
borgermødet kunne borgerne få indblik i nogle af de store udviklingsprojekter på hver sin stand i Frederikssund Hallens
dansesal.
Kommunens samlede bruttoudgifter er på 3,3 mia. kroner. Socialområdet tegner sig for 600 mio. kr.,
arbejdsmarkedsområdet 536 mio. kr., skole- og klubområdet 494 mio. kr., ældreområdet 382 mio. kr., sundhed og
forebyggelse 258 mio. kr. For blot at nævne de største poster.
Høringsmateriale - frist for at sende høringssvar er 25. september.
Der er 2. behandling af budgettet den 11. oktober kl. 18.00 i Byrådssalen (åbent møde).
Se PowerPoint præsentation fra borgermødet den 14. september 2017.

Borgermødet 14. september 2017.
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Fodbold til flere
Fodbold har mange gode egenskaber og derfor er et samarbejde mellem fodboldklubber og kommuner en god alliance.
Det kan man høre mere om på konferencen ”Fodbold til flere”.
Konferencen er en del af den velfærdsalliance, som Frederikssund Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU
Sjælland har indgået. Den indebærer blandt andet et tæt samarbejde om fodboldprojekter til gavn for kommunens
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borgere. Alliancen indebærer en intention om at samarbejde om og udvikle projekter inden for sundhed, inklusion og
skoleområdet. Alt sammen med fodbold som omdrejningspunkt og i samarbejde med fodboldklubber.
Med baggrund i velfærdsalliancen inviterer parterne til en konference, som indeholder inspiration til, hvorfor og hvordan
samarbejder mellem fodboldklubber og kommuner kan bidrage til at løfte kommunale velfærdsopgaver.
Målgruppen for konferencen er repræsentanter fra kommuner (medarbejdere, konsulenter, chefer og politikere) samt
repræsentanter for fodboldklubber. Men skulle man ikke være en del af målgruppen, men alligevel finde konferencen
interessant, er man selvfølgelig meget velkommen til at tilmelde sig.
Konferencen finder sted tirsdag den 26. september klokken 9.30 til 15.45 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Det koster
150 kroner at deltage.
Man skal tilmelde sig konferencen, og der er tilmeldingsfrist onsdag den 20. september klokken 12. Da der er et
begrænset antal pladser, vil tilmeldingen blive lukket, når det maksimale deltagerantal er nået.
Program
Se et mere detaljeret program.
9.30 Morgenbrød, frugt, kaffe/the
10.00: Velkomst – Hvorfor skal fodbolden være en del af noget større?
10.25: Velfærdsalliance som ramme for kommunale velfærdsydelser
10.40: Hvornår og hvordan kan kommuner i højere grad indtænke foreningslivet i velfærdsopgaver – til gavn for begge
parter?
11.00: Sådan startede vi ”momseholdet”
11-20: Evidensbaserede fodboldkoncepter i skole, klub og kommune – FIFA 11 for Health, FIT FIRST, Fodbold Fitness
og FC Prostata
12.30: Frokost
13.15: Kit på eller deltag;
1. a) Fodbold Fitness – sådan tilrettelægges et FF-træningsforløb
2. b) FIFA 11 for Healt – sådan skaber vi øget bevidsthed om sundhed og trivsel for skolebørn
14.00: Cases fra virkeligheden
1. a) Fodbold på skoleskemaet
2. b) Fodbold som kommunal sundhedsfremme
3. c) Fodbold som redskab i arbejdet med udsatte grupper
15.30: Afslutning

Velfærdsalliancen mellem Frederikssund Kommune, DBU, DBU Sjælland og Syddansk Universitet skal blandt andet
styrke indsatser på børne- og ungeområdet, sundhed og inklusion ved hjælp af fodbold.
Foto: KEJE.
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Hundredvis af navneforslag fra borgerne
Opgaven til borgerne før sommerferien lød på at komme med forslag til vejnavne i Vinge Centrum. Navnene skulle tage
udgangspunkt i Vinges vision om bæredygtighed i bred forstand – både miljømæssigt, økonomisk og socialt mv. I alt har
44 borgere taget imod opfordringen til at indsende forslag til vejnavne, og tilsammen har de sendt mere end 450 forslag.
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Vinge Centrum med den nye S-togsstation i midten.
Bæredygtighed
Når temaet er bæredygtighed kan det ikke overraske, at der blandt de indsendte forslag er navne som:
CO2-stien, Vindmøllevej, Symbiosevej, Miljøvej, Solcellestien, Balancevej, Økolunden, Grønnebakken, Genbrugsvej og
Klimavej. Blandt de bredere fortolkninger af begrebet er der indsendt mange navne, som relaterer til naturen: Kongeørns
Allé, Påfuglevej, Svanevej, Brombassevej, Store Bivej, Nektar Allé, Guldsmedevej, Græshoppevej, Myretuevej,
Klokkeblomstvej, Bonderosegade, Stikkelsbærvej, Blåbærvej, Liljegade, Kirsebærstien, Æblehaven og Regnbuestien –
for blot at nævne nogle få i denne kategori.
Andre temaer
Det er imidlertid ikke alle borgere, der har holdt sig inden for temaet bæredygtighed. Der er således kommet navneforslag
inden for kategorier som ”nyere danske børnenavne” – f.eks. Bertramsvej, Victorsvej og Klarasvej eller ”Professioner”
som f.eks. Tømrervej, Smedevej og Bagervej. Eller hvad med kategorien ”Verdensrummet”, hvor navnene blandt andet
lyder Mælkevejen, Galaksens Boulevard eller Meteorvej? Der er også indkommet forslag om at navngive vejene efter
vikinger eller med inspiration fra nordisk mytologi – og så er der kommet en række forslag, som ikke så let lader sig
placere i bestemte kategorier - blandt andet: Fuglekongesangervingevej, Gele Royal Vej, Hyttebyggervej, Gøjvej,
Tandfeen, Concorden og Gladebørns Allé.
Stor tak til borgerne
De mange forskelligartede forslag – både inden for og uden for temaet om bæredygtighed - bliver godt modtaget hos
formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A):
- Jeg vil gerne takke borgerne for de mange gode, sjove, kreative og skæve forslag, der er kommet ind. De mange navne
er med til at signalere den mangfoldighed, som, vi gerne vil have, skal være en del af Vinge. Det bliver godt nok en meget
svær opgave at vælge navne, når vi i udvalget fremover får forelagt de konkrete vejprojekter, siger udvalgsformanden.
De mange hundrede forslag til vejnavne vil nu indgå som idekatalog, når der fremover skal navngives veje i Vinge
Centrum. Selve navngivningen af veje vil foregå løbende efterhånden som Vinge C bliver udviklet og vejene bliver anlagt.
Se hele listen med navneforslag.
2017 9

19

RenoNorden henter fortsat skrald
Mandag den 18. september har RenoNorden A/S indgivet konkursbegæring for den norske del af firmaet.
I Danmark servicerer RenoNorden 35 kommuner - herunder Frederikssund Kommune - med blandt andet afhentning af
skrald, og dette arbejde vil fortsætte uændret trods konkursen, skriver selskabets administrerende direktør, Jan Kreiberg
Larsen, i et brev til kommunerne:
”RenoNorden i Danmark vil fortsætte den videre drift, og vil opfylde de forpligtelser vi har i forhold til kunder, leverandører
og medarbejdere. Vi forventer således ikke, at konkursen i Norge får betydning for den danske forretning og ser frem til
fortsat at servicere de danske kommuner.”
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Hyldest til teaterlivet
Tirsdag eftermiddag blev teaterlivet i Frederikssund Kommune hyldet, da teaterfolk, politikere og andre interesserede var
samlet i Parkteatret.
I denne uge er Teaterfestival i Frederikssund Kommune og som en del af den blev teaterlivet hyldet. Cirka 100
mennesker var mødt op og alle de fremmødte blev budt velkommen i døren af Kulturcrew, der består af ni børn fra 5.
klasse på Trekløverskolen afd. Falkenborg.
På scenen var det borgmester John Schmidt Andersen (V), der fik lov at åbne arrangementet med en tale.
- Velkommen til denne eftermiddag, hvor vi hylder vores lokaleteaterliv, som jeg må sige spænder vidt og kommer mange
mennesker til glæde og gavn. Jeg vil starte med at ønske Frederikssund Børneteater et stort tillykke med den pris, de
vandt i april. Nemlig Kulturkongens Arrangørpris 2017, som går til en teaterforening eller arrangør, som teatergrupperne
har oplevet som den bedste vært, sagde borgmesteren.

57

Borgmester John Schmidt Andersen bød velkommen til teaterhyldesten.
Også Henrik Køhler lederen af Teatercentrum, der står bag aprilfestivalen, som var i Frederikssund i 2015, fik lov at sige
nogle ord. Han roste teaterlivet og Frederikssund Kommune for at have viljen til at lave en årlig teaterfestival med
scenekunst for børn og unge, efter kommunen havde besøg af Aprilfestivalen.
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Henrik Køhler, leder af Teatercentrum, glædede sig over, at der stadig er gang i teaterlivet i Frederikssund Kommune.
Teatertalenter og teaterdrømme
Mellem talerne viste de unge skuespillere fra teatertalentholdet hvad de har at byde på. Det gjorde de med improteater,
hvor publikum fik indflydelse på en del af handlingen. De unge talenter modtog store bifald og masser af ros for det, de
fremviste.
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De unge teatertalenter lavede improvisationsteater til stor glæde for publikum.
Publikum fik også to unge teaterpigers fortælling om, hvad teater betyder for dem og hvordan lokalteater har givet dem
noget helt særligt.
- For mig har teater altid været et frirum. Jeg var et lidt mærkeligt barn. Jeg var okay god til at gå i skole, men jeg var ikke
så god til at finde ud af alle de der sociale, mærkelige spilleregler, men så fik jeg den her verden, hvor man kunne få lov
at skeje ud og hvor man kunne turde, og hvor man kunne gå hen med al sin følsomhed, som måske var for meget i andre
sammenhænge, og faktisk bruge det til noget produktivt og arbejde sammen med andre, som måske også var lidt
specielle, kreative mennesker, fortalte 21-årige Klara Witt. I dag studerer hun på skuespillerskolen Ofelia.
- At der har været teater i den by, hvor jeg har været, har givet mig blod på tanden og lyst til at fortsætte med teater, men
også at udforske de forskellige områder. Jeg startede som skuespiller, nu har jeg skrevet noget selv og jeg er også
instruktør i år. Det synes jeg er ekstrem givende, det er min legeplads, sagde 18-årige Kristine Bidstrup.
Begge piger fortalte, at de er helt indstillede på, at det er en hård branche, de vil ind i, og at det handler om at skabe sine
egne muligheder.

Kristine Bidstrup og Klara Witt har begge spillet teater i Frederikssund Kommune, og de drømmer om at kunne blive ved
med at arbejde med teatret.
Hurra for teatret
Sidste taler var formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V), som fik lov at runde hyldesten af.
- Jeg synes, det er super dejligt at se, hvad der er kommet ud af at vi holdt teaterfestivalen i 2015 her i Frederikssund, og
ikke mindst den tråd der er bygget mellem vores talenthold, og teatrene generelt. Jeg synes, det er dejligt at opleve, at
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det er lykkedes at opretholde den glød, ånd og inspiration vi have efter teaterfestivalen i 2015, og at vi kan fastholde at
lave en festival, sagde Morten Skovgaard. Han sluttede af med et hurra og længe leve til teatret i Frederikssund.
Efter hyldestarrangementet blev publikum budt på et glas bobler og et stykke kage.

Morten Skovgaard slutted eftermiddagen af og også han udtrykte stor glæde over det teaterliv, der er i kommunen.
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Der blev både klappet og råbt hurra for teaterlivet.

De unge teatertalenter er en del af talentindsatsen på kulturområdet.
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Kulturcrew var også med til teaterhyldesten og blandt andet bød de publikum velkommen i døren.
Fotos: Henrik Nielsen og Frederikssund Kommune
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Masser af sjov i efterårsferien
Det rusker allerede lidt i træerne og den første efterårsstorm har kigget forbi. Men fortvivl ej – der er mulighed for en
masse forskellige aktiviteter, når efteråret tager fat og ferien kærkomment sætter ind.
Ude eller inde? Der er mulighed for begge dele!
I efterårsferiens begyndelse kan du komme på intensiv skriveskole i Rejsestalden i forbindelse med litteraturfestivalen
Ord over Fjord. Det er skriveskole i ordets egentlige forstand – for der skal skrives, læses og lyttes og du får en helt unik
mulighed for at arbejde med dit sprog og din indre forfatter.
Skal I planlægge noget hele familien, kan I besøge Færgegården, hvor I kan komme tæt på de gamle både. I kan møde
bådebyggeren og selv prøve at bygge jeres egen jolle. På J. F. Willumsens Museum er der også mulighed for at få
fingrene i materialer på de åbne, grafiske værksteder for børn og deres familier.
I den kreative ende finder du også en strikkeworkshop for børn på biblioteket i Slangerup og på biblioteket i Skibby kan
du få fif til, hvordan du laver den helt rigtige fletning.
Har du lyst til at prøve noget nyt, så har du mulighed for at komme på tenniscamp, med De Grønne Pigespejdere på
eventyr – eller du kan deltage i en skakturnering.
Det er kommunens Fritidsudvalg, der står bag initiativet. Det er blevet til på baggrund af de gode erfaringer med de årlige
sommeraktiviteter arrangeret af kommunens foreninger og kulturinstitutioner.
Læs mere om efterårsaktiviteterne.
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Unge diskuterede kollektiv trafik
Hvordan kan den offentlige trafik blive bedre, så de unge på Campus gider tage bussen i skole? Det var noget af det,
som unge fra erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund skulle diskutere, da Movia kom forbi torsdag formiddag.
Natbusser, billigere billetter, cykelstativer ved stoppestederne, færre forsinkelser, kortere afstand mellem stoppesteder i
landområder og flere busser, så de ikke bliver overfyldte. Det var nogle af de forslag, som 40 unge studerende fra
erhvervsuddannelserne kom med, da Movia besøgte Campus Frederikssund torsdag formiddag.
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Gruppearbejdet foregik inde i den flotte, gamle bus.
- Vi vil gerne have mulighed for at tage cyklen med i bussen eller et sted, hvor man kan stille sin cykel og låse den fast
ved stoppestedet, fortalte Nicklas Lindhardt, der var med i vindergruppen. Han går til daglig på EUD på Knord.
- Jeg havde stillet cyklen ved et stoppested, hvor der ikke var plads til cykler, derfor stod den i en hæk. Da jeg kom
tilbage med bussen og skulle have min cykel, var den væk, fortalte Mikkel Andersson, der også er fra EUD på Knord.
Drengene syntes, at det var en god idé med besøget af Movia og den gamle bus samt en trafikkonsulent fra
Frederikssund Kommune.
- Det er godt at kommunen også er med, så føler man, at man bliver mere hørt end hvis man bare skrev en mail, sagde
Mikkel Andersson.

Vindergruppens forslag handlede om bedre muligheder for at parkere sin cykel og låse den fast ved stoppesteder. Her
ses tre af gruppens medlemmer, nemlig Mikkel Anderssen, Oliver Olsen og Nicklas Lindhardt, som alle tre går på EUD
på Knord.
Forslagene bliver gemt
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Alle forslagene fra eleverne vil blive gemt og nogle vil måske blive brugt. Vinderforslaget om mulighed for at parkere sin
cykel ved stoppestederne er meget realistisk, og noget som Frederikssund Kommune allerede arbejder med. Det er
derfor ikke usandsynligt, at de unge vil opleve at der kommer cykelstativer ved de stoppesteder, de selv bruger.
Besøget er en del af den Europæiske Mobilitetsuge og årsagen til at bussen lagde vejen forbi Campus Frederikssund er
blandt andet for at finde ud af, hvad der er vigtigt for de unge, og hvilke problemer de oplever, når de skal med offentlig
transport til Campus. Transporten er nemlig også en af ingredienserne i at skabe et attraktivt Campus Frederikssund.

Movia havde taget en flot retrobus fra 1968 med på Campus Frederikssund.
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Kulhuse Kultur- og Medborgerhus vinder Kulturprisen 2017
I alt otte foreninger og enkeltpersoner var i år indstillet til Kulturpris 2017, der blev uddelt torsdag den 21. september af
formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V), ved et arrangement i Langes Magasin i Frederikssund. Derfor
havde det ikke været nogen nem opgave for udvalget, men valget faldt i år på Kulhuse Kultur- og Medborgerhus
afslørede formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V).
- Kulhuse Kultur- og Medborgerhus kan fejre 10-års jubilæum i år. Det er et hyggeligt hus, hvor man føler sig velkommen,
og det er et sted med mange forskellige aktiviteter, hvor man også kan bygge lokale netværk. Men alle disse aktiviteter
kommer ikke af sig selv – derfor vil jeg sige jer tusind tak for indsatsen. I er med jeres arbejde med til at inspirere andre
lokalområder, sagde udvalgsformanden i sin tale ved prisoverrækkelsen.
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Med æren følger en check på 15.000 kr. til vinderen af årets kulturpris.
Mange aktiviteter og fælles arrangementer
I begrundelsen for valget af dette års vinder hedder det blandt andet, at Kulhuse Kultur- og Medborgerhus er et
samlingssted for mange faste beboere i området. Der er i huset en række aktiviteter, som foreninger med særlige
interesser står for. Og så er bestyrelsen god til at lave fælles arrangementer, som kan give nye en mulighed for at komme
ind og som kan samle de mange aktiviteter på tværs.
Stolt vinder
Det var en meget stolt og glad Maia Petterson, der, som formand for Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, modtog prisen:
- Det betyder enormt meget at modtage kulturprisen. Vi har et rigtig godt sted, hvor lokale kan mødes og få en sludder.
Folk siger ”hvad lavede vi egentlig, før vi fik kulturhuset?”, siger formanden. Hun fortæller videre, at de frivillige omkring
huset tager ansvar og byder ind med hjælp, når de kan.
- Og så giver det ekstra krudt til at fortsætte arbejdet, konstaterer hun.
Læs mere om årets vinder af Kulturprisen på Kultur- og Medborgerhusets egen hjemmeside.

En kulturpris udløser et varigt minde i fortovet uden for Langes Magasin.
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Morten Skovgaard beundrer sammen med formand Maia Petterson og nogle af de øvrige frivillige fra kulturhuset den nye
navneplade i fortovet ved Langes Magasin.
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16 handicapboliger indviet
Som en udløber af budgetforliget for 2017 er det tidligere botilbud på Frederiksborgvej – Haven – blevet renoveret, så det
lever op til moderne standarder for handicapvenlige boliger. Kort før sommerferien blev boligerne taget i brug og omdøbt
til Lunden, og det blev markeret med en officiel indvielse fredag den 22. september.

Formanden for pårørenderådet, Randi Mørck, holder tale ved indvielsen mens borgmester John Schmidt Andersen (tv)
og formanden for sundhedsudvalget, Jesper Wittemburg (i midten) ser til.
Moderne rammer
- Jeg håber, at beboerne, de pårørende og medarbejderne alle bliver glade for de nyrenoverede boliger og fællesrum.
Jeg er i hvert fald personligt glad for, at vi som kommune kan tilbyde støtte og hjælp til denne målgruppe i mere moderne
og tidssvarende rammer, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) ved indvielsen.
Og formanden for Sundhedsudvalget Jesper Wittemburg (A) supplerede:
- Det er dejligt, at vi i udvalget kunne være med til at afslutte det arbejde, som det tidligere udvalg startede. Det er en stor
festdag i dag, og det glæder mig, at vi kunne efterkomme ønsket om nye og mere tidssvarende boliger.
Herefter udbragte udvalgsformanden sammen med beboerne og de mange gæster et trefoldigt leve for Lunden.
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Efter hurraråbene var der lejlighed til en skål mellem politikere, medarbejdere og beboere.
Pårørenderådet tilfreds
Beboerne på Lunden boede tidligere på Lundebjergvej 78, hvor der igennem en årrække var kritik af de fysiske forhold.
Formanden for pårørenderådet ved Lunden, Randi Mørck, er godt tilfreds med de nye større boliger på Frederiksborgvej
og ikke mindst med flytningen:
- Beboerne er faldet godt til her. Det skyldes blandt andet, at der er gjort et stort pædagogisk arbejde for at forberede
flytningen. Derfor er det gået så godt, fortæller hun.
Beboerne har inden indflytningen været på besøg for at se stedet, og der er blevet vist billeder og talt meget om
flytningen, inden den fandt sted for at forberede beboerne bedst muligt.
- En stor tak til politikerne og kommunen men også til medarbejderne og ledelsen på Lunden for den måde flytningen er
blevet håndteret på, siger Randi Mørck.
Større boliger
Ole Kysters datter, Kristina Choi Kyster, er en af beboerne på Lunden, og han er på sin datters vegne godt tilfreds med
det nye sted:
- Nu er hun faldet godt til og alle beboerne kender jo hinanden. Personalet her gør rigtig meget for at aktivere Kristina. De
har blandt andet lige været en tur på Bornholm, fortæller Ole Kyster. Samtidig glæder han sig over, at forholdene på
Lundebjergvej nu er skiftet ud med Lundens større boliger med eget bad og toilet.
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Værelserne på Lunden er noget større og lysere end på beboernes tidligere bosted. Samtidig har de fået eget bad og
toilet.
Plads til 16 voksne
Med flytningen til Frederiksborgvej 4 er der både boligmæssigt og pædagogisk skabt nye rammer for et mere moderne og
tidssvarende tilbud. Botilbuddet har plads til 16 voksne beboere med udviklingshæmning, som har behov for omfattende
støtte og for nogle beboeres vedkommende mere plejekrævende behov samt hjælpemidler.

Efter talerne kunne beboerne nyde en god frokost under åben himmel i gårdhaven udenfor boligerne.
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De 16 nyrenoverede handicapvenlige boliger har også egen lille terasse.
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Nye løsninger skal forhindre dehydrering
Innovative løsninger skal være med til at sikre, at ældre borgere ikke bliver dehydrerede. Løsningerne er resultatet af et
innovationspartnerskab, som Frederikssund Kommune deltager i.
Frederikssund, Albertslund og Esbjerg kommuner samt Markedsmodningsfonden er sammen i innovationspartnerskabet.
Formålet er at finde nye og innovative løsninger, som kan gavne ældre borgere, og forebygge dehydrering.
Cirka 10 procent af indlæggelser af borgere over 65 år skyldes dehydrering. Håbet er, at indlæggelserne kan forebygges
med de rette teknologiske løsninger, ved blandt andet at støtte borgeren i at få tilstrækkelig med daglig væske.
Partnerskabet har udpeget to teknologier: et plaster og en intelligent vægt.
- Jeg har store forventninger til produkterne, og jeg synes, det er spændende at følge udviklingen af dem. Bliver det en
succes, vil produkterne, når de er klar til brug, komme borgerne i Frederikssund Kommune til gavn, siger Hanne Larsen,
afdelingsleder i Ældre og Sundhed i Frederikssund Kommune.
Plasteret vil være en sensor, der kan måle dehydrering og sende signaler til et system, der opsamler data. Den
intelligente drikkevægt kan måle, hvornår og hvor meget den ældre drikker. Begge løsninger skal kunne advare naboer,
pårørende eller plejepersonale, hvis den ældre ikke får nok at drikke og er i fare for dehydrering.
Produkterne er allerede produceret, men der forestår et stort arbejde med at teste og afprøve dem, før de kan komme i
brug
- Frederikssund Kommune er gået med i det her innovationspartnerskab, fordi vi er optaget af at finde nye løsninger, der
kan løse forskellige problemstillinger. I det her tilfælde er det på ældre- og sundhedsområdet, fortæller Hanne Larsen.
Innovationspartnerskaber er en udbudsprocedure, hvor der indgås kontrakt om at udvikle og efterfølgende indkøbe af nye
varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægskontrakter.
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Lær at tackle kroniske smerter
Måske er dette kursus noget for dig
Du bliver præsenteret for redskaber, som kan medvirke til, at det er dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv.
Instruktørerne lever selv med kroniske smerter og har personligt kendskab til de udfordringer, det fører med sig.
Første gang er tirsdag den 24. oktober 2017.
Kurset strækker sig over seks tirsdage kl. 10.30 – 13.00. Det foregår på Omsorgscenteret Tolleruphøj i Glassalen,
Roskildevej 160A, 3600 Frederikssund.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og vi opfordrer til, at du tilmelder dig hurtigt fra uge 39. Det er gratis at deltage. Kontakt
sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen, tlf. 24 44 60 73.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning. Det erstatter ikke
et behandlingsforløb, men kan ses som et supplement.
Læs mere på www.frederikssund.dk/smerter
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Lær at tackle job og sygdom
Et kursus om at finde balance i livet
Har du brug for inspiration og konkrete værktøjer til aktivt at håndtere sygdom/lidelse og jobsituation, så er dette tilbud
måske noget for dig.
Kurset starter fredag den 27. oktober 2017
Der er seks møder, alle på fredage fra 10.00-12.30, og de afholdes på De tre Ege, Parkvej 2 i Jægerspris.
Tilmelding er nødvendig
Fra uge 39 kan du tilmelde dig hos sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen, 24 44 60 73. Det er gratis at deltage.
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Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning. Det erstatter ikke
et behandlingsforløb, men kan ses som et supplement til behandling.
Læs mere på www.frederikssund.dk/jobogsygdom
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En dag i fodboldens tegn
Der er mange positive virkninger på både krop og sind, når man spiller fodbold. Det var hovedbudskabet på konferencen
Fodbold til flere, hvor mere end 60 deltog.
Fodbold er godt for knogler, blodtryk, balance, muskler og meget mere. Og samtidig giver det en fællesskabsfølelse samt
masser af motion og bevægelse – nogle gange uden at man tænker over det. Derfor er fodbold i dag meget mere end
superliga, klubfodbold eller fodbold i skolegården. Det er også både forebyggende og helbredende, det er for gamle såvel
som unge og det er for udsatte eller syge såvel som for raske. Kort sagt er fodbold for alle.
- Det sociale element i fodbolden er en væsentlig faktor for, at man uge efter uge pakker tasken og begiver sig af sted til
træning. Det at dele sin træning med andre bidrager i høj grad til motivationen, og at motion bliver en integreret del af
hverdagen, sagde borgmester John Schmidt Andersen, da han talte til alle
deltagerne.

Der var
repræsentanter fra både DBU, SDU, Frederikssund Kommune med flere til konferencen. Fra venstre er det Metin Dincer,
projetkleder i DBU Sjælland, Peter Krustrup, professor ved SDU, Aase Hansen, tovholder på Momseholdet, Lis Tribler,
medlem af KL's Børne og Kulturudvalg, John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune, Jens Erik
Jensen, administrationschef i DBU Sjælland og Bent Clausen, næstformand i DBU.
Det blev bekræftet af professor Peter Krustrup, der også fortalte om alle de positive indvirkninger, fodbold kan have på
sundhedstilstanden. Han gennemgik de positive effekter med eksempler fra forskellige fodboldkoncepter, han i årenes
løb har været med til at sætte i gang og brugt i sin forskning. Det gælder blandt andet FIFA 11 for Health og Fodbold
Fitness, som begge har haft sin spæde begyndelse i Frederikssund Kommune.
Masser af videndeling
Efter en lærerig formiddag med interessante oplæg, blev der mulighed for at bevæge sig efter frokosten. Her blev der
nemlig vist eksempler på nogle af de fodboldkoncepter, som der blev talt om tidligere på dagen, nemlig Fodbold Fitness
og FIFA 11 for Health.
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Det var også muligt at prøve lidt fodbold fitness på egen krop. Her er det opvarmningen, der er i gang.
- Jeg synes, det er god mulighed for at lytte sig til inspiration, få nogle nye kontakter og møde nogen, der laver lidt det
samme som mig, fortalte Jens Højberg, der er specialkonsulent i Helsingør Kommune, hvor han er Idræts og
Fritidskoordinator og blandt andet arbejder med handicapidræt. Han overvejer, om der kan laves noget fodbold fitness for
socialt udsatte og psykisk syge eller i et belastet boligområde.
- Vi har allerede et samarbejde med klubber om fodboldfitness. I dag giver noget videndeling, og jeg vil prøve at tage det
bedste med fra fodbold og konferencen i dag, og bruger det på eksempelvis til for eksempel psykisk syge og socialt
udsatte, sagde Jens Højberg.

Jens Højberg fra Helsingør Kommune fik inspiration til, hvordan han kan bruge fodbold i arbejde med eksempelvis
psykisk syge.
Momseholdet
En af dagens populære indslag handlede om Momseholdet, som er et fodboldhold for mænd og kvinder over 60 år. Det
var initiativtager og tovholder Aase Hansen, der fortalte om, hvordan hun i sin tid fik ideen til at starte Momseholdet.
- Jeg sad en aften og så et indslag i Go’ Aften Danmark med to herrer, der spillede fodbold, og de fortalte, at det var godt
for både prostata og blodtryk. Peter Krustrup var også med i indslaget, og han var træner for min datters fodboldhold. Så
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jeg sagde til min datter, at hun skulle foreslå ham at lave et momsehold, fortalte Aase Hansen.
Og det var en god idé, hun havde fået. Derfor blev der oprettet et fodboldhold gennem aktivitetscenteret Lundebjerggård.
- Og første gang stod vi fem damer klar. Peter Krustrup kom forbi og viste os lidt om, hvordan vi skal varme op og
strække ud, sagde Aase Hansen.
I dag er de knap 50 deltagere, både mænd og kvinder, der mødes en gang om ugen og spiller fodbold.

Aase Hansen fra Momseholdet fortalte, hvordan holdet i sin tid startede og hvilken betydning det har for de mange
spillere på holdet.
Konferencen Fodbold til alle blev holdt i et samarbejde mellem DBU, DBU Sjælland, SDU og Frederikssund Kommune.
Konferencen udspringer af den velfærdsalliance, som de samme fire partere underskrev tidligere i år.
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God opbakning til Fælles om Fritiden
Lørdag var 45 personer mødt frem for at blive klogere på det samarbejde som Sammenslutningen af Unge Med
Handicap (SUMH) og Frederikssund Kommune indgik i juni måned.
Det var dog i lige så høj grad deltagerne, der bød ind med, hvordan flere børn og unge med særlige behov kan komme i
gang med et aktivt fritidsliv. Forældre, foreninger, fagfolk og politikere gav nemlig alle deres bud på hvordan vi kan
samarbejde om at gøre fritidslivet tilgængeligt for alle.
Projektet hedder ”Fælles om Fritiden” og er støttet af satspuljemidler. Det løber frem til udgangen af 2018. Udover
Frederikssund har otte andre kommuner indgået samarbejde med SUMH om projektet.
Projektleder Karen Vestergaard fra SUMH indledte dagen med at give en kort introduktion til projektet, og hvilke
muligheder der ligger heri. Herefter bød Morten Skovgaard og Jesper Wittenburg officielt velkommen på vegne af
Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune.
En paneldebat gav mulighed for at høre nogle af de gode historier fra foreninger hvor man er lykkes med at inkludere
børn og unge med særlige behov, og hvordan man har båret sig af.
I de afsluttende workshops var engagementet stort, her gav deltagerne deres bedste råd, tips og idéer videre til
arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen, anført af SUMH, vil nu sammenfatte de mange gode inputs fra dagen. Herefter vil gruppen prioritere de
forskellige indsatser og søsætte forskellige tiltag, der forhåbentlig vil få mange flere børn og unge med særlige behov i
gang med et aktivt fritidsliv.
De to udvalgsformænd var begge tilfredshed med dagen.
- For os var det vigtigt, at vi fik bragt projektet ud til de mennesker, der er tæt på udfordringen. Hvis vi skal lykkes, er det
nødvendigt, at der er et tæt samarbejde på alle niveauer, sagde Jesper Wittenburg, formand for Sundhedsudvalget.
- Vi er meget tilfredse med det store engagement, der kom til udtryk på dagen og glæder os til det fremtidige samarbejde
med SUMH, sagde Morten Skovgaard, formand for Fritidsudvalget.
Du kan læse mere om projektet på www.fællesomfritiden.dk
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Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte idrætskonsulent Jonas Hviid (jshvi@frederikssund.dk) eller
idrætskonsulent Lise Hjortshøj (lhjor@frederikssund.dk)
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Indvielse af træningsanlæg på Campus
Det nye træningsanlæg på Campus Frederikssund står snart klar til brug. Derfor inviteres borgere, foreninger og alle
andre interesserede til indvielse fredag den 29. september klokken 15.
Træningsanlægget er placeret ved Frederikssund Gymnasium på en del af boldbanen ud til Odinsvej. Anlægget vil blive
til gavn for både elever på Campus Frederikssund og for borgere og foreninger i Frederikssund Kommune. Der vil nemlig
være adgang til træningsanlægget fra Odinsvej, så alle har mulighed for at komme ind og træne, når de vil.
Træningsanlægget kommer til at hedde Den Gyldne Træningspark og vil have en 200 meter lang løbebane og to
træningsområder med i alt 17 redskaber. Der vil være vejledningsskilte på hvert af de to områder. Det er virksomheden
Noord, der har designet anlægget. Fritidsudvalget og Vækstudvalget har sammen finansieret anlægget.
Til indvielsen vil borgmester John Schmidt Andersen byde velkommen og herefter vil idrætstalenterne fra talentklassen
på Frederikssund Gymnasium give en smagsprøve på, hvordan træningsanlægget kan bruges.
Det hele foregår fredag den 29. september klokken 15, og alle er velkomne.
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Haller åbnes op for borgerne
Frederikssund Kommune åbner nu op for en række haller og gymnastiksale, så borgerne fremover vil kunne leje
eksempelvis en håndboldbane i en time. De åbne haller er et forsøg, som vil løbe i tre måneder.
Byrådet besluttede på sit møde onsdag den 27. september, at borgerne i kommunen skal have mulighed for at dyrke
mere idræt, også selvom man ikke er medlem af en idrætsforening. Skulle man derfor have lyst til en omgang badminton,
en håndboldkamp eller måske er man en flok dansere, der gerne vil træne indendørs, så kan man leje en bane i en af de
haller, som kommer med i ordningen.
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- Jeg synes, at det er en rigtig spændende idé at åbne op for haller, gymnastiksale og tennisbaner. Jeg håber, at
borgerne vil tage godt imod det og bruge det, så de kan være aktive på det tidspunkt, der passer dem bedst, siger
borgmester John Schmidt Andersen.
Nemt at booke tid
Det er virksomheden Wannasport, der står for udlejningen af baner og haller. Har man lyst til at hive tre af vennerne med
til et spil badminton, kan man booke en bane enten via Wannasports hjemmeside, eller man kan hente deres app. Begge
steder får man et hurtigt overblik over de muligheder, der er for eksempelvis at leje en badmintonbane. Der vil også stå,
hvis du selv skal medbringe noget, for eksempel ketsjer og fjerbolde.
Det er også i app’en eller på hjemmesiden man betaler, og når man har betalt, modtager man en kode, som skal bruges
til at låse sig ind i hallen.
Wannasport kan aflæse Frederikssund Kommunes bookingsystem og kan dermed finde de tider, hvor hallerne står
ledige. Der vil derfor ikke blive taget tid fra de foreninger, der bruger hallerne, ligesom der ikke vil opstå dobbeltbookinger.
Tiderne vil fortsat blive fordelt til foreningerne først, og derefter kan borgerne booke hallerne i den overskydende tid.
- Det er selvfølgelig en vigtig forudsætning, at idrætsforeningerne stadig vil få tildelt tid i hallen som før, og at der ikke
bliver taget tid fra dem, fordi vi åbner for, at borgere kan bruge hallerne noget mere, siger John Schmidt Andersen.
Her kan man leje sig ind
Der bliver flere forskellige steder, man kan leje sig ind i prøveperioden. Det giver også forskellige muligheder for træning.
I prøveperioden er følgende faciliteter med:
 Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Hal 1, 2, 3 og 4 samt to kunsttennisbaner.
 Frederikssund Hallen, Hal A og B
 Slangerup Administrationscenter, Gymnastiksal
 Slangerup Skole, afd. Lindegaard, Gymnastiksal
 Trekløverskolen afd. Marienlyst, Multihal
 Fjordlandsskolen afd. Skuldelev, Stor hal
Den præcise dato for, hvornår man kan begynde at booke haller eller baner er endnu ikke klar, men vil blive meldt ud her
på hjemmesiden og på Facebook.
Prøveperioden vil være i oktober, november og december.

Hvis man skulle få lyst til et slag badminton med vennerne, kan man i de kommende tre måneder leje en bane i en hal.
Foto: KEJE
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Havnebadet et skridt nærmere
I begyndelsen af september udskrev Frederikssund Kommune en konkurrence, hvor rådgivningsfirmaer kunne byde ind
med forslag og ideer til et kommende havnebad i Frederikssund. Ikke færre end 17 bød ind på opgaven, og nu er fire
rådgivningsteams blevet prækvalificerede til konkurrencen om at blive totalrådgivere. Prækvalifikationen betyder, at
firmaerne nu bliver inviteret til at komme med endelige forslag til udformningen af havnebadet i en projektkonkurrence.
De fire prækvalificerede teams er:
Adept
Sted, landskabsarkitekt
Orbicon, ingeniør
Christensen & Co. Arkitekter
Marianne Levinsen Landskab
MOE, ingeniør
Elkiær + Ebbeskov Arkitekter
Hundsbæk og Henriksen Rådgivende Ingeniører
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Force4 Architects
Steensen Varming Aps
Stokvad, rådgivende ingeniørfirma
- Det er meget tilfredsstillende, at hele 17 rådgiverteams bød ind på denne opgave. Det vidner om en kæmpestor
interesse for at udvikle dette nye kulturtilbud i Frederikssund Kommune. Vi har valgt fire teams med virkeligt stærke
kompetencer og stor erfaring inden for byggeri af denne type, fortæller Morten Skovgaard (V), der er formand for
Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune.
Velfungerende, smukt og iderigt havnebad
Fra indbydelsen til konkurrencen fremgår det, at opgaven er at skabe et velfungerende, smukt og idérigt Kultur- og
Havnebad, som et nyt byrum ved Frederikssund Havn. Havnebadet skal kunne rumme op til 80 personer på samme tid.
Anlægget skal give mulighed for ophold, solbadning, svømning, vandaktiviteter, leg og undervisning i/ved vand. Anlægget
skal kunne rumme vinterbadning, sauna samt mulighed for svømeundervisning.
Jury skal bedømme
De fire udvalgte rådgiverteams indgår nu i en projektkonkurrence med forhandling. Rådgivernes endelige forslag skal
afleveres i slutningen af november, hvorefter en jury bestående af Fritidsudvalget samt en person fra både Frederikssund
Ny Initiativråd og A.P. Møller-fonden vil kåre en vinder. Herefter er det op til Byrådet at tage stilling til en endelig kontrakt
med det vindende team.
A. P. Møller Fonden bidrager til projektet med 8,2 mio. kr., Friluftsrådet bidrager med 300.000 kr., mens Byrådet har afsat
knap 8,3 mio. kr. i anlægsmidler til projektet. Havnebadet forventes færdigt i sommeren 2019.

Havnebadet skal placeres på den nordlige side af "tippen" ved Kalvøen i Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen.
2017 9

29

Indvielse af træningsanlæg med masser af aktivitet
En 200 meter lang løbebane samt 17 træningsredskaber udgør det nye træningsanlæg, som blev indviet på Campus
Frederikssund fredag eftermiddag. Anlægget skal være til gavn for både borgere og elever på Campus.
Der var kommet mere end 50 mennesker for at se det nye træningsanlæg. De blev budt velkommen af borgmester John
Schmidt Andersen, der glædede sig over det nye træningsanlæg.
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Borgmester John Schmidt Andersen glædede sig over de muligheder, som det nye træningsanlæg giver både borgere og
elever - men også løbere, som eksempelvis Fjordløberne, der også var mødt op til indvielsen.
- Vi ved alle sammen, hvor vigtigt det er at få rørt sig. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive 30 minutter
om dagen, og mindst to gange om ugen skal aktiviteten være af høj intensitet. Og lad os bare være ærlige – det er nok
ikke os alle, der opfylder de mål, sagde John Schmidt Andersen, og fortsatte:
- Det kan være svært at få tid til motion i en travl hverdag med arbejde, børn og familieliv. Derfor skal det være muligt at
røre sig tæt på, hvor man er – tæt på job eller hjem. Og det her er tæt på. Det ligger midt i Frederikssund og er en oplagt
mulighed for at supplere løbeturen med lidt ekstra træning.
Anlægget vil især blive til glæde for eleverne på Campus Frederikssund. Træningsanlægget ligger tæt ved Frederikssund
Gymnasium, men alle elever på Campus har adgang til det. Rektor på Frederikssund Gymnasium var glad for det nye
anlæg.
- Først vil jeg gerne sige kæmpe tak til Frederikssund Kommune. Det er enormt rart at vi får den opbakning til at skabe et
attraktivt studiemiljø her i Frederikssund. Vores primære fokus er undervisning og uddannelse. Og jo bedre faciliteter vi
har, jo bedre undervisning kan vi give, sagde rektor på Frederikssund Gymnasium, Peter Bech Sørensen. Han takkede
også Noor, der er den virksomhed, som har udviklet og bygget anlægget.

Rektor på Frederikssund Gymnasium, Peter Bech Sørensen, glæder sig over at have fået et nyt og moderne
træningsalæg på Campus Frederikssund.
Efter talerne viste de unge idrætstalenter fra Frederikssund Gymnasium, hvordan anlægget kan bruges. De gav
eksempler på både styrketræning for musklerne samt udholdenhedstræning og konditionstræning. Anlægget giver god
mulighed for at motionister kan arbejde med egen kropsvægt og dermed tilpasse træningen til det niveau, de er på.
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Den 200 meter lange løbebane kan blandt andet bruges til stafetløb.

Der er mange muligheder for at træne både muskler og kondition på træningsanlægget.
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Borgmester John Schmidt Andersen synes godt om det nye anlæg og måtte lige ned og mærke underlaget.
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