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Nytårskoncert med Frederikssund Musikskole
Fredag den 22. januar klokken 19.00 åbner Frederikssund Musikskole dørene i Kulturhuset Elværket i Frederikssund til
alle tiders festfyrværkeri af en nytårskoncert spækket med små og store overraskelser.
Det er blandt andet FM Strygerorkester, Frederikssund Flutes, teenagekoret T drops, FM Big Band samt alle tilhørende
lærere der byder ind til en underholdende aften.
Uden at afsløre for meget opfordres publikum til at klæde sig festligt på, og medbringe sko der kan danses i.

Billetter
Billetter á 40 kr. kan købes på Musikskolens kontor, Ved Kirken 5 i Frederikssund. Nærmere oplysning om billetsalg på
47 35 12 44.
Udover de mange musikalske oplevelser udløser billetten et glas bobler og et stykke kransekage. Der er begrænset
billetantal, og kun adgang med billet til koncerten denne aften. I pausen kan købes flere bobler og kransekage til
enhedspris á 20 kr.
Det er Musikskolens Støtteforening der står for dette festlige traktement.
Publikum opfordres til at komme i god tid - dørene lukkes præcis klokken 19.00.
Foto: Sandvær/Price
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Vær med til at styrke de ældres gode oplevelser ved måltiderne
Vi søger samarbejde med frivillige foreninger og organisationer om spiseklubber og spisevenner.
Frederikssund Kommune har fået puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til et projekt, der skal styrke de ældres
gode oplevelser i forbindelse med måltidet. Der er tale om et engangsbeløb på 163.946 kr., og projektperioden varer til
og med den 30. september 2017.
Vi har sat fokus på måltidets sociale aspekt. Derfor går bevillingen til at oprette en ordning med spisevenner og
spiseklubber for ældre, der er visiteret til madservice og bor i eget hjem.

En spiseven kommer på besøg hos den ældre for at spise med og bidrage med selskab under måltidet.

I spiseklubberne mødes frivillige og ældre for at spise og hygge sig. De frivillige varmer og serverer maden.
Opgaver for de frivillige foreninger
I får ansvar for at rekruttere og have den daglige kontakt med frivillige spisevenner og/eller at etablere og drive en
spiseklub.
I skal være indstillet på at samarbejde med øvrige frivillige foreninger og Kommunens administration om fordeling af
puljemidlerne og dokumentation af forbruget.
Pengene skal primært finansiere måltiderne til de frivillige spisevenner og de frivillige i spiseklubberne.
Maden leveres af samme leverandører som står for madservice i hjemmene, og de frivillige tilbydes den samme mad
som de ældre.
Kontakt os senest den 20. januar hvis I vil være med
Ring eller skriv til afdelingsleder Pia Winther på 21 17 39 07 eller pwint@frederikssund.dk.
Efter den 20. januar holder vi et møde hvor I får yderligere information, og vi drøfter samarbejdet.
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Bliv glad som Ole Henriksen
Har du også lidt svært ved at hive det gode humør frem her i januars mørke og kulde?
Så kom til et både seriøst og meget underholdende foredrag i Kulturhuset Elværket tirsdag den 19. januar klokken 19.00
til 21.30. Her har Frederikssund Bibliotekerne inviteret Ole Juncker, der blandt andet stod bag TV 2-dokumentaren ”Jeg
vil være Ole Henriksen”, til at fortælle.
Pessimisten og tv-produceren Ole Juncker har altid været misundelig på Ole Henriksens ekstremt glade og energiske
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sind, og han satte sig for at forsøge at knække koden bag Ole Henriksens sprudlende humør.
Ole Juncker ville finde ud af hvordan han i løbet af bare to måneders træning kunne få en hjerne, der er lige så positiv
som Ole Henriksens.
Ole Henriksen indvilligede i eksperimentet, så derfor tog Ole og Ole hinanden under armen, og sammen opsøgte de en
række adfærdseksperter og psykologer.
Desuden fik de foretaget hjernescanninger og gentest for via den vej at finde at forsøge at finde en del af svaret.

Ole Henriksen og Ole Juncker.
Ud over tv-dokumentaren har Ole Juncker skrevet en humoristisk og interessant bog ud fra eksperimentet: ”Sådan får du
Ole Henriksens hjerne”.
Bogen rummer bl.a. mange af sjove eksempler på hvor forskelligt positive Henriksen og pessimistiske Juncker tackler
forskellige situationer. Bogen giver samtidig tips til, hvordan man selv kan arbejde med sin hjerne.
Ole Juncker er født i 1978, er student fra Frederikssund Gymnasium og senere uddannet journalist. Udover Ole
Henriksen-programmerne på TV 2 står han bag en lang række fakta-programmer bl.a. ”Restaurant bag tremmer” og
”Mormors Bordel”.
Billetter á 40 kroner kan købes via bibliotekernes hjemmeside eller på dit lokale bibliotek.
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Alt udsolgt i rækkehusgrunde
Salget af rækkehusgrunde i Deltakvarteret af Vinge er gået strygende, og som forventet lige før jul så er der nu helt
udsolgt.
Rækkehusgrunde er en del af Deltakvarteret i den nye by, Vinge. Kvarteret skal fuldt udbygget både have villaer,
rækkehuse, lejligheder og bofællesskaber. I Deltakvarteret er der plads til at være sammen med naboerne og vennerne,
og der skal være ro til at være alene med familien.
Der var udbudt 36 rækkehusgrunde, fordelt på otte klynger af tre til syv rækkehusgrunde, hvoraf størstedelen er på 199
m2.
Tre lokale entreprenører
Køberne af de otte klynger er tre lokale entreprenører.

Den ene omtalte vi allerede før jul, og det er Peter Kyster fra 3Byg Tag & Facade.
Den anden lokale bygherrer der har kastet sin kærlighed over den nye by, er iflg. kommunens fagchef for byudvikling og
landskab, Søren Smidt-Jensen, André Wilhelmsen fra AW Ejendomsinvest Aps.
Sidste lokale entreprenør har indtil videre valgt at være anonym.
Store ambitioner
At det går så let med at sælge byggegrunde i Vinge begejstrer selvsagt kommunen - og i særlig grad medarbejderne der
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til daglig arbejder med projektet.
- Vi er selvfølgelig særdeles tilfredse med salget i Vinge, og vi glæder os i særlig grad over at rækkehusgrundene er
solgt til lokale investorer. Det lover virkelig godt når lokale entreprenører både kan og vil være med til at skabe vores nye
by, siger en synligt glad Søren Smidt-Jensen.
Og ambitionerne fejler iflg. fagchefen heller ikke noget:
- Ambitionerne er store for at skabe en by der er noget helt særligt - spændende, mangfoldig og bæredygtig. Derfor er
det rigtigt positivt med investorinteressen for Vinge, siger han.
Du kan se en oversigt over rækkehuskvarteret på Byen Vinges hjemmeside.
Foto: KEJE.7
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Oplev bandet Arnemusik i Rejsestalden
I bandet Arnemusik dyrkes kærligheden til den gode historie pakket ind i et lommefilosoferende, charmerende og let
tilgængeligt univers. Det er ikke uvæsentligt at bandets sangskriver, Søren Arne, i mange år har været beundrer af
nationalheltene Kragh-Jacobsen, Nøhr og Buttenschøn. Den finurlige lyrik og guitaren i centrum er fællesnævneren for de
rutinerede herrer, og netop denne tradition skriver Arnemusik sig på fornem vis ind i.

Bandet Arnemusik optræder i Kulturhuset Rejsestalden.
Forsanger og idémand Søren Arne Thygesen kommer oprindelig fra Jægerspris, og efter et studieophold på små tre år i
Aalborg vendte han forrige sommer tilbage.
Den jyske tilværelse var en vigtig tid for Søren, da han i denne periode lærte en del om sig selv, om at flytte fra familie og
venner, om livet som voksen og så selvfølgelig om det at gå fra at være en provinskarl fra Jægerspris til at være "ham
Københavneren”.
I januar 2015 fik han sat endelig ild i sangskriverdrømmen, og henover foråret blev bandmedlemmerne samlet. I juni
udgav bandet deres første EP “At Starte Et Sted”, og i juli anbefalede DRs Karrierekanon bandets nummer "Flad".
Bandet består i dag, udover Søren Arne, af Jens Jeppe Hyllested på tønder, Magnus Kjestrup som basmand og Louise
Thuesen i rollen som charmerende korpige. Senest er Arnemusik gået online med en række numre på iTunes og Spotify.
Praktisk info
Bandet Arnemusik leverer finurlig lyrik og iørefaldende poprock i Kulturhuset Rejsestalden den 11. februar 2016 klokken
19.30.
Billetter koster 50 kroner og købes via Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
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11 Lever du med kroniske smerter?
Måske er kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” 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 derfor personligt kendskab til de udfordringer det fører med sig.
Tid og sted
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Vi mødes i Kultur-Arkivet, Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24 C, 3600 Frederikssund. Kurset strækker sig over
seks torsdage fra klokken 10.30 til 13.00. Første gang er torsdag den 25. februar 2016.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og vi opfordrer til at du tilmelder dig hurtigt. Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z.
Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75. Det er gratis at deltage.
Kurset erstatter ikke behandlingsforløb hos læge eller specialist, men skal ses som et supplement.
Læs mere på www.frederikssund.dk/kroniskesmerter.
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11 Bevar vægten i dit rygestop
Skal du i gang, eller er du allerede i gang med et rygestop, og vil du gerne holde vægten?
Meld dig til en gratis aften
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 18.00 til 20.30 kan du få redskaber til at holde vægten eller opnå et vægttab, mens du
bliver røgfri.
Underviseren er vægtstoprådgiver, rygestopinstruktør og sygeplejerske Rikke Juel, og aftenens emner er:

Vaner og mental diæt

Motivation

Erfaringer

Sociale udfordringer

Kost og motion
Tilmelding
Kontakt Rikke Juel på 24 44 60 73. Der er begrænset antal pladser, og der er trapper på mødestedet.
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11 Fart på byggesagerne
Den seneste tid har der fra kommunens side været stort fokus på at få nedbragt den tid det tager at behandle en
byggesag, og resultaterne er ikke udeblevet.
I januar sidste år valgte Teknisk udvalg at fastsætte nye såkaldte servicemål for hvor lang tid det må tage kommunens
byggesagsteam at behandle en byggesag. Der skal som minimum fastsætte ét servicemål, men det kan også opdeles på
flere servicemål. Og netop det har Teknisk Udvalg valg at gøre, således at servicemålene for 2015 var:

Én til to uger for anmeldelsessager

Tre til fem uger for sager uden dispensation/helhedsvurdering

Seks til ti uger for øvrige sager og sager med dispensation/helhedsvurdering.
Iflg. Jonas Roest Petersen, der er teamleder for kommunens byggeteam, så angiver servicemålene tiden det tager at
behandle en sag fra ansøgeren har indsendt en fuldt oplyst ansøgning om byggetilladelse, og frem til kommunen rent
faktisk træffer den endelige afgørelse i sagen. At en sag er fuldt oplyst vil sige at kommunen har modtaget alle de
oplysninger der er nødvendige for at behandle sagen.
Målene mere end indfriet
Byggeteamet har i 2015 arbejdet målrettet med et indfri målene. Det er konkret kommet til udtryk ved at man allerede i
2014 etablerede et modtagecenter for byggesager i Frederikssund Kommune, og løbende har arbejdet meget med at få
kommunens hjemmeside til at indeholde gode og brugbare informationer til ansøgere. Digitale arbejdsgange og
modtagecenteret har medført en effektiv besvarelse af alle slags henvendelser, og tid til straksbehandling af visse sager.
Alt sammen er det mundet ud i at byggeteamet den 6. januar kunne fremlægge en statistik over sagsbehandlingstider for
Teknisk Udvalg der mere end opfylder målene.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag var i 2015:

Fire dage for anmeldelsessager, som har udgjort cirka 15 % af sagerne.

Ni dage for ukomplicerede byggesager som fx. enfamiliehus, sommerhuse og tilbygninger hertil, som har udgjort
cirka 70 % af sagerne.

14 dage for komplicerede byggesager som fx erhvervs- og etagebyggeri samt tilbygninger hertil, der har udgjort de
sidste cirka 15 % af sagerne.
De flotte tal vækker også politisk begejstring - ikke mindst hos Tina Tving Stauning (A) som er formand for Teknisk
Udvalg:
- Jeg er meget stolt over at vi nu har fået så hurtig og effektiv en sagsbehandling i Teknisk Forvaltning. Vi har villet det,
og ikke mindst har medarbejderne ydet en flot indsats, siger udvalgsformanden.
De flotte resultater er iflg. Jonas Roest Petersen blandt andet opnået ved at byggeteamet så vidt muligt straksbehandler
fuldt oplyste byggesager der ikke kræver andre tilladelser og/eller dispensationer.
- Og så har vi opprioriteret såvel erhvervssager som stormflodssager, siger han, og fortæller videre at det er en indsats
som han og kollegaerne i teamet generelt oplever tilfredshed med hos ansøgerne.
Ambitioner for 2016
Hvis man nu tror at det flotte resultat for 2015 får embedsfolk og politikere til at hvile på laurbærerne, så kan man godt tro
om.
Så selv om de politiske servicemål som Teknisk Udvalg vedtog i sidste uge er uændret i forhold til 2015, så fortsætter
indsats og fokus på at blive endnu hurtigere i det nye år iflg. Tina Tving Stauning:
- Vi vil i 2016 fastholde vores servicemål, og blive ved med at arbejde for endnu kortere sagsbehandlingstider i løbet af
året. Det er godt for både borgere og erhvervsliv, siger hun.
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12 Kom og kvit - gør dit forår røgfrit
Meld dig til kommunens gratis rygestopkursus med start i uge 8.
Inden kurset starter, skal du til en samtale med rygestopinstruktøren af ca. 1. times varighed. Samtalerne foregår i
dagtimerne i uge 4, 5, 6 og 8.
Tid og sted
Kom en gang om ugen, og bliv klædt på til at kvitte røgen i dit eget tempo. Vi mødes på torsdage i Langes Magasin,
Østergade 3 B, 3600 Frederikssund kl. 18 – 20.
Der er trapper på kursusstedet.
Tilmelding fra uge 4
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Ring til rygestopinstruktør Rikke Juel på 24 44 60 73.
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12 Ungekontakten viser vejen
Tirsdag klippede borgmesteren snoren til kommunens nye Ungekontakt for de 15 til 29-årige.
Borgmester John Schmidt Andersen og leder af Ungekontakten, Keziban Bilal Aydin, klipper snoren.
Ungekontakten samler alle gode kræfter ét sted. Det betyder at alle unge der har behov for hjælp til at komme i gang eller
tilbage på sporet, nu kun skal henvende sig et sted for at få støtte og vejledning.
Tilbuddet sikres gennem en styrket tværfaglig indsats. I den nye Ungekontakt, som er placeret hvor mange unge færdes
hjemmevant i forvejen, på Campus i Frederikssund, er der nemlig både ungevejledere fra UU-Vest, Socialrådgivere fra
Social Service og Familieafdelingen samt unge- og uddannelsesmedarbejdere fra Jobcenteret samlet. Derudover er der
tilknyttet både en SSP-konsulent og en virksomhedskonsulent.
Det betyder at den nye Ungekontakt kan tilbyde alle unge mellem 15 og 29 år:

hjælp til sit uddannelsesvalg og uddannelsesplanlægning

at komme forbi hvis man er ved at miste fodfæstet på sin uddannelse

aktiviteter der ruster en bedre til at påbegynde en uddannelse.
Vil du videre?
- så er Ungekontakten vejen
Den nye satsning udspringer af kommunens målsætning om at alle børn og unge skal have en uddannelse, da de er det
største aktiv for vores fremtidige udvikling og vækst som lokalsamfund. At nå i mål med den målsætning kræver en stor
indsats fra mange over mange år.
Det lagde borgmester John Schmidt Andersen (V) heller ikke skjul på ved den officielle åbning tirsdag den 12. januar
2016.
Borgmesteren John Schmidt Andersen bød velkommen og fortalte om de tankerne bag den nye ungekontakt.
Her betonede han blandt andet den betydning som både forældre, daginstitutioner og vores skoler har. Det er dem som
skaber grundlaget for at de unge kan komme videre i livet og er klar til og motiverede for at gå videre i
uddannelsessystemet – først i en ungdomsuddannelse og efterfølgende få en kompetencegivende uddannelse.
- Heldigvis er det sådan at de fleste unge med støtte hjemmefra og ballast fra skolerne kommer videre i
uddannelsessystemet af egen kraft. Men uanset indsatsen hos forældre og i skolerne, er overgangen til det videre
uddannelsessystem for en hel del af vores unge lidt af en udfordring, og det er her Ungekontakten kommer ind i billedet.
Iflg. borgmesteren er Ungekontakten er et godt eksempel på hvordan kommunen i stadig højere grad satser på en samlet
og koordineret tværfaglig indsats på tværs af fagområder, hvor borgerne sættes i centrum.
- Dette så vi sikrer en tidlig indsats, og undgår at tabe de unge mellem forskellige stole.
Flytter ind på Campus
At Ungekontakten er placeret på Campus er som sagt heller ikke nogen tilfældighed:
- Ungekontakten er med vel beroet hu etableret her på Campus i tæt tilknytning til det lokale uddannelsesmiljø.
Kommunens unge har med Ungekontakten fået deres eget sted, og skal ikke længere rende spidsrod på Rådhuset,
forklarer John Schmidt Andersen, og siger videre:
- Byrådet og jeg har store forventninger til Ungekontakten. Vi er sikre på at denne satsning vil være med til at skabe
endnu flere glade og tilfredse, veluddannede unge medborgere i vores kommune.
Der var flot fremmøde ved indvielsen tirsdag eftermiddag, hvor borgmester John Schmidt Andersen her ses i gang med
sin åbningstale.
Praktisk info
Den nye Ungekontakt ligger på Odinsvej 4 H i Frederikssund - lige ved Ungdomsskolen, 10. klasse og Handelsskole
samt Gymnasium. Du kan også ringe på 47 35 15 00 eller skrive til jobcenter@frederikssund.dk.
Der er åbent for personlig og telefonisk kontakt mandag og onsdag fra kl. 9.00 til 15.00, torsdag fra kl. 10.00 til 18.00 og
fredag fra kl. 9.00 til 14.00. Tirsdag lukket.
Læs mere om den nye Ungekontakt.
Foto: KEJE.
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13 Invitation til borgermøde om regnvand og kloakker i Græse
I Græse er kloaksystemet af ældre dato og flere stedet er kloakkerne gået i stykker. Det giver flere udfordringer med
rotter, og ved kraftige regnskyl slipper der for meget urenset spildevand ud i Græse Å.
Derfor har Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning planlagt et projekt der skal give bedre veje, større
trafiksikkerhed og bedre kloakker i Græse. Projektet begrænser mængden af regnvand i kloakken, mindsker rotteplagen,
og sikrer at Græse Å får til ledt mindre mængder urenset spildevand.
Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning inviterer nu til borgermøde i Græse hvor vi vil gerne fortælle mere
om projektet. Hvad skal der ske? Hvad betyder det for dig? Hvornår går vi i gang?
Borgermødet afholdes i Kirkeladen, Græse Bygade 25C, 3600 Frederikssund, mandag den 25. januar 2016 kl.
19.00 til 21.00.
For tilmelding og yderligere information skal du på hjemmesiden www.frefor.dk/Græse. Du kan også tilmelde dig et
nyhedsbrev omkring projektet.
Tilmelding kan også ske til Frederikssund Forsyning, Kundeservice på 88 88 72 00.
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13 Kosmos er et nyt samlingssted for unge
Frederikssunds unge har fået deres helt egen cafe, ungecafeen Kosmos som åbnede for første gang onsdag den 13.
januar. Og de unge havde glædet sig til at få deres eget sted i Frederikssund.
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Rikke, Michala og Sebastian er glade for, at Frederikssund Kommunes unge nu har deres eget fristed.
- Jeg har været med helt fra starten, også da vi fik ideen til en skaterbane. Dengang var der nogen der kom med et
forslag om en ungecafe, og det syntes jeg og drengene var en fed ide. Og så har Ungerådet arbejdet videre med ideen,
fortæller 21-årige Sebastian. Han har været flyttet væk fra Frederikssund i et års tid, men er nu tilbage og glad for at
kunne være en del af ungecafeen Kosmos.
Det var Frederikssund Ungeråd der i begyndelsen af 2015 kom med en indstilling til Frederikssund Kommunes
Uddannelsesudvalg og Fritidsudvalg om en ungecafe. Deres ønske var et sted hvor unge kunne samles, trives og hvor
der er rart at være. Det blev bevilget, og nu er Kosmos i Jernbanegade 24 åbent for alle unge mellem 16 og 26 år.
Et sted at samles
- Vi ville gerne have et sted hvor unge kan samles, lave lektier eller bare sidde og snakke. Vi har ikke haft noget sted at
være før. Nu kan vi tage herned med vores venner og få en kop kaffe eller snakke om en opgave, siger 20-årige Michala.
Hun er med til at styre cafeen, og hun håber at kommunens unge vil bruge stedet og sprede kendskabet til det.
Også 18-årige Rikke er glad for at cafeen nu er åbnet. Allerede under åbningen sad hun med sin bærbare computer og
lavede lektier til biologi. Hun ser frem til at der kommer gang i cafeen, og de første arrangementer bliver planlagt.
- Vi har mange ideer til forskellige arrangementer. Vi mødes i starten af februar og skal planlægge hvad der skal ske det
første halve år, fortæller Rikke.
Lige nu er der nok unge til at styre cafeen, men der er altid plads til flere der kunne have lyst til at engagere sig.
- Det er jo det fede ved cafeen. Der er plads til alle og alle kan bidrage og være med. Det er meget åbent. Og så kan man
komme her og møde nye mennesker. Det er fedt at vi kan udvikle os selv, også ved at være en del af cafeen, siger
Rikke.
- Vi vil gerne skabe et rum hvor unge kan møde hinanden på tværs af uddannelser. Det skal være et neutralt område
med plads til alle, tilføjer Sebastian.
En dynamisk cafe
Også borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V), var mødt op til
åbningen. Begge glædede sig over at ungecafeen nu kunne slå dørene op.
-Jeg er glad for, at de unge nu har deres eget sted og jeg vil gerne opfordre dem til at bruge det og udbrede kendskabet
til det, sagde borgmester John Schmidt Andersen i sin åbningstale. Derefter tilbød han med et smil at hjælpe Rikke med
hendes biologilektier.

Der var gaver til de unge og cafeen. Her pakker Rikke et spil skak op.
Enkelte havde medbragt gaver til de unge, som fik et skakspil og et Triominos (en variant af Domino). Begge spil fandt
hurtigt deres plads på en af de flytbare reoler. Indretningen er nemlig lavet sådan, at man nemt kan flytte på reoler og
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borde og dermed skabe et sceneområde i det ene hjørne af cafeen.
Det er meningen at ungecafeen hovedsageligt skal styres af de unge selv. Dog er der en medarbejder fra klubområdet
tilknyttet stedet, så de unge kan få hjælp fra en kommunal medarbejder. Men det er de unge, der skal stå for at
planlægge arrangementer og sørge for, at der altid er nogen fra styregruppen i cafeen, når den har åben.
Ungecafeen Kosmos ligger i Jernbanegade 24, og holder åbent onsdage, torsdage og fredage mellem klokken 13 og 18.
Du kan følge Kosmos på deres facebookside, hvor kommende begivenheder vil blive annonceret.
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14 Sang og dans på biblioteket
Lørdag den 23. januar kl. 10.30 til 11.20 inviterer Frederikssund Bibliotek til musikworkshop for børn med musiker og
sangerinde Jeanette Arp.
Workshoppen er fyldt med rytmik, musik og sjov med kroppen. Vi skal synge, spille på instrumenter, danse, lege og
klappe rytmer.

Tre gange inviterer bibliotekerne til workshop i sang og dans med Jeanette Arp. Det bliver dog næppe udendørs, som på
billedet her.
Kan du ikke nå med i denne omgang, så har du chancen igen lørdag den 13. februar når Jeanette besøger Slangerup
Bibliotek, og lørdag den 19. marts når turen går til Jægerspris Bibliotek.
Arrangementet er rettet mod børn på tre til seks år i selskab med en voksen, og det kræver ingen særlige forudsætninger.
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding på dit lokale bibliotek eller via bibliotekernes hjemmeside.
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15 Ny idrætsby: Olympisk guldvinder i idrætsbyggeri bliver rådgiver
Det bliver arkitektfirmaet Keingart, som er specialister i idrætsbyggeri, der skal være rådgivere på udformningen af den
kommende idrætsby i Frederikssund.
Frederikssund Byråd har besluttet at etablere en idrætsby i Frederikssund by. Når idrætsbyen står helt færdig vil den
indeholde svømmefaciliteter, boldbaner, klubfaciliteter, indendørsfaciliteter samt øvrige udendørsfaciliteter. Byggeriet vil
blive opdelt i flere faser af hensyn til den økonomiske ramme.
Keingart er erfarne specialister i idrætsbyggerier og får en central rolle i udviklingen af Frederikssund Kommunes
helhedsplan for idrætsbyen.
- Vi er meget glade for valget af Keingart. Ud over at være dygtige arkitekter, der ved en masse om idrætsarkitektur,
lægger de stor vægt på at inddrage brugerne i processen. Jeg er overbevist om at Keingart - sammen med
idrætsforeningerne - kan hjælpe os med at udvikle en ambitiøs og nytænkende plan for idrætsbyen, udtaler formand for
Fritidsudvalget Morten Skovgaard.
For nylig fik Keingart en guldmedalje for verdens bedste udendørs idrætsarkitektur i 2015 for deres eksperimenterende
atletikanlæg ved Syddansk Universitet. Det er den internationale olympiske komite (IOC), der står bag prisen.
Keingart ser frem til at indgå som rådgiver og samarbejdspartner på det store idrætsprojekt i Frederikssund:
- Som specialister i idrætsbyggeri og aktiverende byrum glæder vi os meget over at være med til dette spændende og
ambitiøse projekt. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med Frederikssund Kommune og idrætsforeningerne om at
skabe en idrætsby, der imødekommer både nuværende og fremtidige behov. Et helt nyt byggeri på en bar mark giver jo
mulighed for at tænke nyt på mange fronter, fortæller arkitekt Flemming Overgaard, som er den ene af de to arkitekter,
der står bag Keingart.
Udarbejdelsen af helhedsplanen for idrætsbyen tilrettelægges som en intensiv proces henover det næste halve år, hvor
idrætsforeningerne får mulighed for at komme med deres visioner og input til, hvad det samlede byggeri skal kunne, og
hvilke ønsker de har til konkrete faciliteter.
Den færdige helhedsplan skal godkendes af Byrådet i juni 2016, og første fase af byggeriet forventes at blive indledt i
sommeren 2017.
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Foto: Rune Johansen
Keingart fik i 2015 en fornem international hæder for udformningen af idrætsanlægget i Odense.
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18 Færdsel på isen
Isen skal være minimum 13 cm tyk før det er sikkert at færdes på den. Det lever ingen af kommunens søer og gadekær
op til endnu.
Færdsel på isen er altid på eget ansvar, og du skal kun gå ud på den når det er skiltet som tilladt.
Se måling af istykkelser.
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19 Livlige lørdage på bibliotekerne
Lørdag den 30. januar skyder Frederikssund Bibliotekerne gang i endnu en sæson Livlig Lørdag med masser af sjove,
hyggelige og kreative aktiviteter for børn og barnlige sjæle.

I løbet af foråret kan du blandt andet være med til at male mandalas, drikke varm kakao med skumfiduser, lave
vindmøller af brugte bøger og så krydderurter som du kan få glæde af resten af sommeren.
Livlig Lørdag afholdes den sidste lørdag i januar, februar, april, maj og juni kl. 10-13 på Jægerspris Bibliotek og
Frederikssund Bibliotek.
Arrangementerne er for børn i alle aldre, det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
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19 Nyt aktivitets- og samværstilbud indviet
Godt 100 mennesker havde fundet vej da kommunens nye socialpsykiatriske samværs- og aktivitetstilbud, Livskilden,
blev indviet og navngivet mandag den 18. januar 2016.
Positiv klang
Det nye navn, Livskilden, symboliserer og beskriver den udvikling og de muligheder borgerne vil kunne få, og som kan
udspringe fra et spinkelt håb for et nyt liv til et fossende vandfald der åbner op for helt nye muligheder i livet, fortæller
leder af socialpsykiatrien, Annette Tram, der også kan fortælle at navnet er udvalgt i den arbejdsgruppe hvor
medarbejdere og borgere har planlagt indretningen og indholdet i det nye tilbud.
Også politisk bliver det nye navn modtaget positivt.
- Jeg syntes rigtig godt om det nye navn, der var foreslået af en borger. Borgeren var inspireret af vejnavnet Kilde Alle,
og ønskede at navnet skulle have en positiv klang, hvilken jeg mener det i høj grad lever op til, siger formand for
Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A).
Livskilden er en sammenlægning af det tidligere Undervisningscenter og Støttecenteret Under Elmen på Kilde Allé i
Frederikssund, samt Støttecenteret Parkvej 4-6 i Jægerspris. I en årrække blev Undervisningscenteret et udvidet tilbud,
men nu bliver det en del af det nye aktivitets- og samværstilbud der blev indviet mandag med adresse på Kilde Allé 9 i
Frederikssund.
- Hvis vi historisk ser tilbage på det kommunale samværs- og aktivitetstilbud opstartede det i Havnegade for 19 år siden,
hvor det lå i en baggård. Siden da er meget sket, og i dag er vi ved begyndelsen af en ny socialpsykiatri som er blevet
samlet i en organisation med cirka 40 medarbejdere der alle har til formål at motivere borgeren til en udvikling hvor målet
vil være at finde "den bedste udgave af sig selv", siger Annette Tram.

Det nye aktivitets- og samværstilbud blev indviet af formand for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg, der her ses
foran et puzzlespil der skal symbolisere sammenkoblingen af de to støttecentre og Undervisningscenteret.
Tredje fejring på to måneder
Det var formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A), der officielt åbnede det nye tilbud.
Han er en flittig gæst på martiklen for tiden. Således var det tredje gang på to måneder han gæstede lokalerne. Første
gang var da Under Elmen blev kåret som årets praktiksted i december. Siden har han været på besøg til fernisering af
diverse malerier, skulturer osv. skabt af kursisterne i Uddannelsescentret, og mandag var han så til indvielsen af
Livskilden.
- Det er altid rigtig hyggeligt at være på besøg her, sagde udvalgsformanden til de mange fremmødte. Så jeg vil gerne
opfordre jer til at finde på flere gode anledninger til at få mig på besøg.
Han medgav dog også at han godt vidste at det ikke var alle der var lige begejstrede for beslutningen om
sammenlægningen, og sagde i den sammenhæng blandt andet:
- Jeg kan godt forstå at der ikke var alle der jublede over forandringerne, men jeg glæder mig samtidig til at følge det nye
samværs- og aktivitetssted i den kommende tid, og jeg har fuld tillid til personalets kompetencer.
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20 MOT giver mod på livet
MOT betyder mod. På Jægerspris Skole kommer alle 7. og 8. klasser på et forløb der skal give dem mod. Mod til at leve,
mod til omsorg og mod til at sige nej.
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Eleverne sidder i en halvcirkel hvor alle kan se hinanden. Undervejs er der forskellige opgaver og aktiviteter, som gør
MOT sjovt og interessant.
MOT Danmark handler om at ruste unge til livet. Det skal skabe et varmt og trygt opvækstmiljø, hvor de unge har mod til
at træffe deres egne valg. På Jægerspris Skole arbejdes der med MOT i 7. og 8. klasserne og allerede efter de første
forløb kan MOT-lærerne mærke, at eleverne tager det til sig.
- MOT skal ruste de unge til at træffe egne valg og ikke bare følge flokken, som det er så nemt at gøre. Og det gælder
alle steder, ikke kun her på skolen. Det skal gerne blive en del af hverdagen at tænke i de her baner, siger Tina Haven
Jensen, der er lærer på Jægerspris Skole og MOT-uddannet.
Sammen med sine to andre MOT uddannede kollegaer har hun haft MOT-forløb med alle skolens 7. klasser og er nu i
gang med forløbet med 8. klasserne.
Eleverne deltager i flere forløb i løbet af skoleåret hvor der bliver talt om MOT, der er rollespil, gode fortællinger til at
sætte fokus på et emne og masser af dialog. De skal lære at stå ved sig selv og deres egne valg
Stærke værdier
MOT stammer fra Norge, og ideen opstod hos skøjteløberne Johann Olav Koss og Atle Vårvik. I 1997 stiftede de MOT
sammen med fodboldspilleren Rune Bratseth og cykelrytteren Dag Otto Lauritzen. De havde alle et ønske om at styrke
unges mod, fordi mod er en vigtig egenskab der styrker og udvikler andre egenskaber og værdier i de unges liv.
MOT arbejder med tre værdier. Mod til at leve, mod til omsorg og mod til at sige nej. Værdierne bruges aktivt i alle forløb
og ligger til grund for alt hvad der tales om.
På Jægerspris Skole kan eleverne eksempelvis opleve at en af MOT-lærerne tager tre elever op og hvisker lidt med dem.
Derefter går hun rundt inde i stolecirklen og laver mærkelige ting – hun spiller trompet, hopper, går som en hund og letter
ben eller bræger som et får. De tre elever følger efter hende og gør det samme som hende. Denne lille optræden skal
understrege, hvor ofte man bare gør som de andre, uden at tænke over om det er noget, man selv har lyst til.
Derefter taler klassen om, hvornår de gør som andre, fordi det er nemt og man slipper for at træffe egne valg. Pointen er,
at man skal have mod til at sige nej. Hvis MOT-læreren var gået ud over en klippekant, ville de tre elever næppe være
fulgt med.
Senere i forløbet vil skolen få besøg af en af MOT Danmarks 12 kendte ambassadører. De kommer ud og fortæller om,
hvordan de har fundet mod til at træffe vigtige beslutninger i deres liv. På den måde skal de inspirere de unge til selv at
være modige, træffe bevidste valg og hjælpe dem med at føle sig trygge og værdifulde.
Læs mere om MOT på www.motdanmark.dk

MOT har tre værdier, og til hver værdi hører en appel. Her er en appel til værdien Mod til at sige nej.
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22 Fodring af vinterens fugle
Kommunens rottefængere modtager mange henvendelser fra borgere vedrørende rotter.
I 2015 var der 1.167 henvendelser, og cirka en femtedel skyldtes fodring af vilde fugle eller hold af høns/kaniner m.v.
Nu er det højsæson for fodring af vilde fugle. Vi gør derfor opmærksom på at der ikke bør ligge fuglefoder direkte på
jorden, lige som overskud dagligt bør fjernes inden mørkets frembrud. Rotter er mest aktive og fødesøgende i aften- og
nattetimerne.
Gode råd i forbindelse med fuglefodring

Foderbræt placeres så vidt muligt helt fri af vegetation

Der fodres med begrænset mængde mad, således at der spises op inden for kort tid

Ikke efterlade foderrester på foderbrættet efter skumring

Fjern alle nedfaldne foderrester inden skumring

Opbevar foder i rottesikrer container

Hvis der er/kommer rotter ophør straks med fuglefodring
Kommunen har lavet folderen ”Sådan undgår du rotter ved hønsehold og fuglefodring” hvor du kan læse mere.
Husk at du pligt til at anmelde det til kommunen hvis du har rotter.
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25 Lærere fra Kina besøger Frederikssund Kommunes skoler
Frederikssund Kommune får besøg af seks kinesere fra samarbejdsbyen Wuxi. Det er fem lærere og en viceskoleleder,
som kommer fra skolen Jiangnan Middle School i millionbyen Wuxi i Kina. De skal blandt andet besøge tre af
Frederikssund Kommunes skoler samt J.F. Willumsens Museum sammen med elever fra 7. klasse på Ådalens Skole.
Besøget er en del af Bycirklen, et samarbejde mellem Frederikssund, Egedal og Ballerup Kommuner og byen Wuxi i
Kina. En del af samarbejdet handler om grundskoleområdet, hvor der udveksles erfaringer om læring, undervisning og
ledelse blandt lærere og ledere om eksempelvis samfundsforhold, kultur og uddannelse blandt eleverne.
Delegationer fra de danske kommuner besøger udvalgte samarbejdsskoler i Kina og omvendt. Frederikssund Kommunes
skoler har et samarbejde med Jiangnan Middle School, en skole med mere end 3000 elever, 250 lærere og 72 klasser.
- Ved at besøge hinandens skoler, arbejder vi med internationalisering og vi møder anderledes arbejds- og
læringskulturer end vores egne. Vi bliver inspireret af de kinesiske læreres vedholdende og engagerede vilje til at lære
nyt bl.a. via systematisk feedback på undervisning, og vi inspireres af meget tydelig klasseledelse. Lærerne fra Wuxi er
interesserede i vores dialogiske principper i undervisningen, hvor dialog mellem lærere og elever er med til at styrke
elevernes refleksions- og udtryksevne. Det vil vi se på J.F. Willumsens Museum, når elever og lærere er i dialog om
kunsten siger skolechef Ulla Olin, og tilføjer:
- Samarbejdet mellem Frederikssund Kommunes skoler og Jiangnan Middle School indeholder for nogle elever også en
interessant kommunikation via Skype.
Den kinesiske delegation har et tæt program fra de ankommer tirsdag den 26. januar og til de rejser hjem igen lørdag den
30. januar. De skal blandt andet besøge Trekløverskolen, Fjordlandsskolen og Ådalens Skole, de skal på sightseeing i
København med en 8. klasse og de skal opleve et åben skole-samarbejde på J.F. Willumsens Museum.
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28 Invitation til Vækst- og Erhvervskonference 2016
Vækstrådet og Frederikssund Kommune indbyder kommunens virksomheder til Vækst- og Erhvervskonference med
efterfølgende middag.
Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15.00 – 22.00 på Metalskolen, Slagslundevej 13, Jørlunde, 3550 Slangerup.
Vækstrådet i Frederikssund og Frederikssund Kommune har atter fornøjelsen af at invitere kommunens virksomheder til
Vækst- og Erhvervskonference.
Det går godt i Frederikssund Kommune. Det spirende opsving er ved at få fat, og mange virksomheder oplever
ordretilgang.
Eksisterende virksomheder udvider, og nye virksomheder vælger at etablere sig i vores kommune. Vi skal møde et par af
dem.
Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at fortælle om de tiltag Vækstrådet anbefaler Byrådet at sætte i værk for at
sikre tilstrækkelig arbejdskraft og uddannelsesmuligheder.
Der er sidste nyt fra Vinge, og sidst men ikke mindst vil Tegnestuen Juul&Frost fortælle om vores fire bycentre,
og hvordan de kan understøttes. Vi skal skabe de bedste rammer, så vores bycentrer fortsat er dér hvor vi mødes til
aktiviteter og handel.
Der bliver lejlighed til at debattere og spørge ind til de enkelte indlæg i mindre ”mini-workshops”.
Dagen slutter af med at Frederikssund Kommune er vært ved en middag.
Tilmelding
Arrangementet er gratis, men vi kan kun være 150 deltagere, så tilmeldingen er efter ”først-til-mølle- princippet”. Du kan
tilmelde dig på erhverv@frederikssund.dk . Der kan meldes højst to personer til pr. virksomhed.
Er du nyetableret i Frederikssund Kommune?
Vi vil gerne præsentere alle ”de nye” – små som store. Send os et slide eller to samt et par ord om jeres firma, så
præsenterer vi jer på konferencen.
På gensyn den 23. februar!!!

2016 1

29 Babycaféer i februar 2016
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer. Så er du velkommen til at deltage i Frederikssund
Bibliotekernes babycafeer med din baby.
Fire caféer
I februar måned er der fire babycaféer fordelt på to dage.
Tirsdag den 2. februar kl. 10.00 til 12.00 i Slangerup
Baby snakker - med talehørelærer Dorte Christensen.
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Dorte vil komme ind på hvad brugen af iPads/tablets og smartphones gør ved små børns udvikling af sproglige
færdigheder. Hvordan kan man som forældre understøtte barnets ordforråd?
Kl. 11.00 til 12.00 er der besøg af sundhedsplejersken.
Tirsdag den 2. februar kl. 10.00 til 12.00 i Jægerspris
Kranio-Sakral Terapi med Susan Weber.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge. Susan Weber fortæller om sine erfaringer
med Kranio-Sakral Terapi til babyer, blandt andet i forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer, hyperaktivitet og
motoriske problemer.
Der bliver tid til spørgsmål og demonstration.
Kl. 11.00 til 12.00 er der hyggetid og erfaringsudveksling.
Tirsdag den 23. februar kl. 10.00 til 12.00 i Frederikssund
Zoneterapi med Trine Elmer Karpf.
Trine behandler børn fra de er få dage gamle og har koliklignende symptomer, men også de lidt ældre børn med dårligt
immunforsvar og lignende. Trine fortæller, demonstrerer og svarer på spørgsmål hvor hun kan trække på sin lange
erfaring som zoneterapeut.
Kl. 11.00 til 12.00 er der hyggetid og erfaringsudveksling.
Tirsdag den 23. februar kl. 10.00 til 12.00 i Skibby
Babysang og -bevægelse med Gitte Ziebell.
Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær, fordi børn lærer gennem kroppen. Babysang og babybevægelse er en form
for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Kl. 11.00 til 12.00 er der hyggetid og erfaringsudveksling.
Tilmelding
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementet skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved at henvende sig
på det lokale bibliotek.
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29 Bliv en del af Blå Nat i Jægerspris
Fredag den 3. juni 2016 folder Jægerspris by sig ud og byder op til en forrygende kulturnat for borgere i alle aldre.
Kulturnatten plejer at være et stort tilløbsstykke, og folder sig i år ud fra klokken 16.00 til 22.00 med oplevelser såsom
gadeliv, musik, smil, dufte, Kulturstok, Dannermarked, kunst, teater og meget mere i hele byen.
En af de faste traditioner ved Blå Nat er overrækkelse af Kulturstokken. Her ses sidste års vinder, Anja Boe Manley, da
hun får stokken overrakt af tidl. borgmester Ole Find Jensen.
Meld dig som aktør
Forberedelserne er allerede godt i gang - og du kan være med til at præge arrangementet ved selv at melde dig om
aktør.
Du, din forening, klub eller lignende kan få en gratis bod på Dannermarkedet med fokus på aktiviteter, inspiration,
arbejdende kunstnerværksteder, sanseoplevelser m.m. - der må gerne forekomme salg af varer, som ikke er
konkurrenceforvrængende i forhold til byens butikker og Kulturhuset Rejsestalden.
Tilmelding til Dannermarked sker ved at sende en mail til Lars Holde Olsen fra Jægerspris Netværk på
larols@ncc.dk inden 1. april 2016 med kort deltagerinformation.
Vil du lave et særligt arrangement i din butik, institution eller firma, så send skriv til Anja Boe Manley i Kulturhuset
Rejsestalden på alind@frederikssund.dk.

Blå Nat er altid et stort tilløbsstykke.
Kulturhuset og Jægerspris Netværk koordinerer
Vi er lokomotivet som motiverer, inspirerer og administrerer. Derudover er vi selv aktører og byder ind med
underholdning, cafésalg og godt humør.
Hovedgaden forvandles til sprudlende gågade iklædt flag fra Vinkelvej til Lejrvej. Det medfører en nødvendig omlægning
af trafikken fra kl. 15.00 til 22.00 i samarbejde med Politi, Movia Trafik og Beredskabet.
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Følg programmet
Se det bevægelige Blå Nat program på Kulturhuset Rejsetaldens hjemmeside.
Vi ses i den Blå Nat!
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31 Lokal bryg hitter
Det var lidt af et tilløbsstykke da Frederikssund Ølfestival – forkortet fØLs – slog dørene op lørdag den 30. januar 2016
klokken 11.00. Køen foran indgangsdøren var lang, og i løbet af de første tre kvarter gik mere end 400 gæster igennem
indgangen. I alt nåede 775 personer at gæste festivalen og få stillet den værste øltørst inden det hele var forbi igen
klokken 17.00.

Stort rykind fra starten af årets ølfestival 2016.
Festival med vokseværk
Som så meget andet kulturliv i Frederikssund Kommune, så startede det hele med en lille men god idé der viste sig
levedygtig, og i dag har vokset sig stor - faktisk så stor at den er vokset ud af sine oprindelige rammer i det intime og
hyggelige Valhal, og sidste år måtte rykke til hal B i Frederikssund Hallerne på den anden side af Kalvøvej.
Det har heldigvis ikke spoleret den gode og hyggelige stemning, der både trækker gæster og bryggerier til Frederikssund,
fortæller formand for festivalen, Jesper Wittenburg, der også er formand for Frederikssund Vikingespil.
Og ikke overraskende spiller vikingerne også en rolle i ølfestivalen:
- Det startede for mange øl siden, siger Jesper Wittenburg. Vi var nogle stykker der i forbindelse med vikingespillet talte
om at det kunne være sjovt at starte vores egen ølklub og festival. Så vi meldte os ind i Danske Ølentutiaster, og
begyndte at besøge andre festivaler. Men vi syntes de var for store og manglede det intime islæt, så derfor startede vi
vores egen festival i 2004.
Der kom 166 til den første festival i 2004, og det tal var i år altså steget til 775. Tilsvarende er antallet af bryggerier vokset
fra 6 til 20.
Men hvorfor denne succes, når andre ølfestivaler lider eller ligefrem må dreje nøglen om?
Det skyldes ifølge formanden to ting:
- Vi startede i det små som en frivillig forening der ikke skal tjene noget, men blot hylde og nyde den gode øl. Så vi har
meget få omkostninger til at stable arrangementet på benene. Og så oplever vi en enorm lokal opbakning – både fra
borgerne der komme og smager øl, men også fra vores lokale erhvervsliv og bryggerierne i området, der brænder for at
være med.

Jesper Wittenburg byder velkommen med lurblæserne i baggrunden.
Microbryggerier blomstrer
En helt tredje parameter bag succes er utvivlsomt den opblomstring som bryggekunsten har oplevet i Danmark de
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seneste godt ti år - også i vores egen kommune.
Det bekræftes af to af dagens gæster, Ole Dahl Nissen og Torkel Stentorp, der også begge er medlem af
lokalafdelingerne af Danske Ølentutiaster i hhv. Frederikssund og Halsnæs, og har været med på festivalen alle årene
siden dens start.
Torkel Stenstorp fortæller at der alene sidste år kom 1.200 nye danske øl på markedet:
- Så de 57 ølvarianter der er med på festivalen er kun en dråbe i havet. Men festivalen trækker alligevel, da der er en
god stemning, og der er gode lokale bryggerier med.

Ole Dahl Nissen (tv) og Torkel Stentorp er stamgæster ved ølfestivalen i Frederikssund.
Salgs boost til lokale bryggerier
Netop de to lokale bryggerier, Slangerup Bryghus og Frederikssund Bryghus lægger heller ikke skjul på at festivalen har
stor betydning for deres forretning.
- Vi var med for første gang sidste år, få uger efter vi havde åbnet vores bryggeri, fortæller Jesper Schwartz fra
Frederikssund Bryghus.
- Her blev vores porter kåret til årets øl, hvilket gav efterspørgslen et kæmpe boost; faktisk blev efterspørgslen så stor, at
vi slet ikke var gearet til det, og det kneb med at følge med, siger den glade brygmester, der i år har fire øl med på
festivalen: BLR Porter, Færgelundens Gyldenbryg, Falkenborg Pilsner og Stærke Ferdinand, der også er en porter.
Men ambitionerne for det lokale bryghus rækker længere:
- Lige nu kører det på hobbybasis, men vi er lige flyttet til bagerafdelingen i det gamle Kvickly i Falkenborggården, så vi
nu har 250 kvm at brygge på. Så vi håber inden for det næste år både at kunne leve af at brygge øl, og at kunne åbne
vores egen café med udskænkning, fortæller Jesper Schwartz.

Jesper Schwartz (midt i billedet) fra Frederikssund Bryghus.
Også Susanne og Morten Byrgesen fra Slangerup Bryghus har travlt.
- Vi bryggede sidste år 4.000 liter øl, fordelt på 13 forskellige typer, fortæller Morten Byrgesen der er brygmester.
- Vi har 75 kvm. derhjemme hvor øllen bliver brygget, så der er nok at se til når det kører på hobbybasis. Ved siden af
bryggeriet driver jeg også Slangerup VVS, så vi hedder lidt i folkemunde bare ”Slangerup Øl og Vand”, siger
brygmesteren med et bredt smil.
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Morten og Susanne Byrgesen fra Slangerup Bryghus i gang med at udskænke øl.
Men hvorfor starte som lokal brygmester?
Til det svarer både Morten Byrgesen og Jesper Schwartz at det handler om passionen for godt øl, og stoltheden over at
vi nu har lokale bryghuse. For at understrege den lokale stolthed er alle øl fra Slangerup derfor navngivet efter lokale
sagn og fortællinger.
- Og efter der er kommet en øl på VVS-skiltet ude ved vejen derhjemme, så er der også kommet mere gang i VVSforretningen, siger Morten Byrgesen: Det sælger ligesom bedre med en øl end en vandhane på skiltet.
Begge lokale brygmestrer er i øvrigt selvlærte.
Årets bryggeri 2014
Det er brygmester Claus Christensen fra Munkebo Mikrobryg også – næsten.
Han uddannet forsker og Ph.D. i molekylærbiologi, men skiftede spor og begyndte at arbejde som brygmester først i
Danmark og sidenhen i Bayern i de tyske alper, inden han vendte hjem til Fyn og startede eget bryggeri.
- Det har hele tiden været min drøm og plan – og nu er den blevet virkelighed. I 2014 blev vi faktisk kåret til årets
bryggeri i Danmark, og jeg har udelukkende med 1800-tals teknologi udviklet min egen gærstamme med noter af abrikos
til vores Hjemstavn Ale, fortæller Claus Christensen, og tilføjer:
- Jeg er nok lidt mere nørdet end de fleste.

Claus Christensen fra Munkebo Mikrobryg.
Det er da heller ikke gået ubemærket hen, og derfor blev bryghuset inviteret til Frederikssund sidste år, hvor de var så
populær en gæst at de blev tørlagt lidt hurtigere end planlagt.
- Så er år er vi beredt, og ved hvor stort et tilløbstykke festivalen i Frederikssund er, siger brygmesteren som afslutning.
Årets øl 2016
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Sidst men ikke mindst: Også i år blev årets øl kåret i Frederikssund. Førstepladsen gik til Hornbeer, der holder til i
Hornsherred. De vandt med øllen Black Valhal der fik 114 stemmer.
På andenpladsen kom bryggeriet Spy Brew med deres Black Water - Dry Stout der fik 82 stemmer. Herefter følger
Hoppes Garagebryg med Hoppes-Ølfabrikkens Belgisk Shwartzbeer der fik 70 stemmer, og i år måtte Frederikssund
Bryghus se seig hensat til fjerdepladsen med deres BLR Porter der opnåede 64 stemmer.
Der er ølfestival i Frederikssund igen den 28. januar 2017, så sæt allerede ny kryds i kalenderen hvis du vil med.
Foto: KEJE.
2016 2

1

En anderledes skoledag end i Kina
Tre travle dage var fyldt op med skolebesøg, gode oplevelser og masser af læring for den kinesiske delegation der
besøgte Frederikssund Kommune i uge fire.

De seks kinesiske lærere besøgte J.F. Willumsens Museum, hvor 7.E fra Ådalens Skole også var.
De seks kinesere der besøgte Frederikssund Kommune mellem den 26. og 30. januar fik mange oplevelser med hjem.
På tre dage besøgte de tre skoler, var på sightseeing i København, til Kung Fu show, til samarbejdsmøde med
skolechefen og på besøg på J.F. Willumsens Museum. Et pakket program med mange lærerige og interessante øjeblikke
for både gæster, elever og værter.
- Det er min klare opfattelse at besøget virkelig har været en positiv oplevelse og øjenåbner for kineserne. Blandt andet i
forhold til hvordan vi arbejder, er organiseret og praktiserer undervisning, siger Klaus Kørvell, der er skoleleder på
Campus U10 og har fungeret som vært for kineserne en stor del af tiden. Han synes det har været et godt besøg, og at
gæsterne har været meget engagerede.
- De er helt utrolig venlige mennesker, meget interesserede og observante i deres tilgang til både kommune og skoler.
Jeg ser meget frem til det kommende samarbejde med Wuxi, tilføjer Klaus Kørvell.

Fredag eftermiddag var der frokost med alle dem, der har været involveret i besøget fra Wuxi.
De afslappede danskere
Kineserne deltog i undervisning på flere skoler og fik dermed et indtryk af hvordan undervisning foregår i Danmark.
- En af de store forskelle er at de danske børn opfører sig anderledes, siger Qin Li Gang der er kemilærer og
administrativ leder på Jiangnan Middle School. Han tilføjer:
- Her er børnene mere afslappede og kan sidde lænet ind over bordene eller på gulvet. Det ville ikke ske i Kina. Der
sidder man stille og følger med, og når eleverne svarer på et spørgsmål står de op imens. Det tror jeg er en kulturel
forskel.
Besøget på tre skoler i Frederikssund Kommune har givet ham og hans kollegaer et indblik i og forståelse for dansk og
vestlig kultur. Og der er flere ting han synes godt om ved den danske skole.
- Jeg synes at gruppearbejde er en god måde at undervise på. Så kan eleverne hente oplysninger undervejs på
internettet. Og jeg synes at vi kan lære noget af jeres måde at bedømme eleverne på. I bruger flere metoder og
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perspektiver og har et helhedsblik på eleven. Vi bruger karakterer og eksaminer, siger Qin Li Gang.

På Trekløverskolen deltog de kinesiske gæster i en fysiktime, hvor 9.D lærte om magnetisme. Kineserne var meget
interesserede i arbejdsformen, hvor eleverne lavede forsøg med magneter og arbejdede i grupper.
Han fortalte eleverne i 9.D på Trekløverskolen om, hvordan skoledagen er i Kina. Han nævnte en stor forskel på hans
undervisning i kemi i Wuxi og den fysik/kemi time han lige havde overværet klassen have. I Kina laver man ikke forsøg og
prøver tingene af rent praktisk.
I stedet står læreren foran klassen og fortæller, hvordan eksempelvis magnetisme virker. Der er kun sjældent besøg i et
kemilokale hvor eleverne kan prøve tingene af. Og sådan er undervisningen generelt i Kina – læreren fortæller, eleverne
lytter og tager noter.
Spørgelystne kinesere
De seks gæster fra Wuxi ankom tirsdag den 26. januar og efter en rolig første dag fulgte tre travle dage med program fra
morgen til aften. Onsdag besøgte de Trekløverskolen, torsdag var det Ådalens Skole og fredag var de en tur på
Fjordlandsskolen. Alle tre steder fulgte de undervisning og så hvordan henholdsvis fysik/kemi, dansk, engelsk og
matematik foregår i en dansk folkeskole. De viste stor interesse og spurgte ind til mange ting.
I det hele taget havde kineserne mange spørgsmål som blev forsøgt besvaret bedst muligt. Spørgsmålene handlede
blandt andet om hvordan der er råd til at betale undervisere på ungdomsskolen, når eleverne ikke betaler for at gå der.
Eller om læreren fortæller, hvad et billede på J.F. Willumsens Museum betyder. Og så var de meget interesserede i
hvordan eleverne bliver bedømt, hvilke karakterer der giver adgang til gymnasiet og hvordan det bliver afgjort hvilke
eksaminer eleverne skal til folkeskolens afgangsprøve i.

Der blev taget mange billeder under kinesernes besøg - især tog de selv mange billeder. Her er det viceskoleleder Wu
Wei Hong der tager billeder på J.F. Willumsens Museum.
2016 2
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Erhvervsteam rykker på byggesager
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Det er ikke kun de almindelige byggesager i Frederikssund Kommune der scorer højt på tilfredshedsbarometeret. Også
kommunens Erhvervsteam får ros og anerkendelse.
På Vækstudvalgets møde tirsdag den 2. februar 2016 blev udvalget således præsenteret for det seneste års statistik over
erhvervsbyggesager. Teamet har i løbet af 2015 behandlet 48 nye sager, hvoraf de 31 var afsluttet på statusdagen, som
var den 15. december 2015.
Stor tilfredshed med servicen
For at få et billede af erhvervslivets tilfredshed med kommunens service og kommunikation over for ansøgerne, så har
Erhvervsteamet gennemført en undersøgelse blandt alle ansøgere. Den har halvdelen svaret på, og blandt dem har 75 %
tilkendegivet at de er tilfredse eller meget tilfredse.
Det resultat glæder formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C).
- For Vækstudvalget er det vigtigt at forvaltningen opleves både som en myndighed og en serviceorganisation. At bruge
tilfredshedsmålinger afliver myter, og skaber i stedet viden om hvordan den kommunale service opleves. Jeg er rigtig
glad for den høje tilfredshed, især på vegne af de meget dedikerede medarbejdere der hver dag gør alt hvad de kan for
både at overholde lovgivningen og imødekomme erhvervslivets behov.
Også i kommunens Erhvervsteam er det indtrykket at undersøgelsen svarer godt til den generelle tilfredshed man oplever
i dagligdagen.
Her har man iflg. erhvervskoordinator Karen Rasmussen meget fokus på en god dialog med ansøgerne under hele
sagsbehandlingen, og tilstræber også en hurtig behandling af sagerne.
- Vi gør alt hvad vi kan for at have en ligefrem og ærlig dialog med vores ansøgere. På den måde får vi eventuelle
udfordringer i en ansøgning på bordet fra starten, og det gør det meget nemmere at skræddersy et godt forløb for
ansøger. Jo før vi bliver draget ind i sagen – jo bedre, siger Karen Rasmussen.
Det skinner også tydeligt igennem i undersøgelsen, hvor hele 71 % svarer at deres byggesag var helt færdigbehandlet på
under fem uger – og for 29 % af ansøgernes vedkommende faktisk på under én uge.
Bemærket på landsplan
Det er heller ikke kun lokalt man har bemærket kommunens indsats på erhvervsområdet. Således er kommunen i 2015
højdespringer på Dansk Byggeris rangliste - fra nr. 47 til nr. 14. Det skyldes navnlig de hurtige sagsbehandlingstider på
byggesager, afskaffelse af byggesagsgebyrer og yderligere sænkning af dækningsafgiften.
Også Ejendomsejerforeningen har opdaget udviklingen, og rangerer Frederikssund Kommune højest i
hovedstadsområdet og nr. 6 på landsplan.
Løbende optimering
Alt sammen bidrager det til glæden blandt politikere og embedsfolk. Men såvel udvalgsformand som erhvervskoordinator
er enige om at det ikke stopper med det.
- Vi kan hele tiden blive bedre, og vil også i 2016 løbende kigge på hvordan vi kan optimere processerne for at gøre
brugertilfredsheden med vores arbejde endnu bedre, fortæller Karen Rasmussen.
Det hilses velkomment af Ole Søbæk, der også oplyser at Vækstudvalget fremover vil modtage en afrapportering én
gang i kvartalet.
- Vi vil fortsat have et stort politisk fokus på både at styrke erhvervslivets rammevilkår og den kommunale service. Derfor
vil vores Erhvervsteam også fremover udsende et spørgeskema til alle ansøgere sammen med afgørelsen på deres sag
– og jeg kan kun opfordre alle til at svare, give ris og ros og derigennem hjælpe os med at blive endnu bedre, siger
udvalgsformanden til slut.
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Arbejdet med budget 2017 skudt i gang
Ved det seneste byrådsmøde vedtog Byrådet rammer og proces for budget 2017. Dermed er første skridt i arbejdet med
budgettet taget.
Målet med den proces der er lagt til rette er at sikre et driftsoverskud der ud over den løbende drift også sikrer en fortsat
sund og stabil økonomisk udvikling, og kan finansiere de anlæg byrådet ønsker. Det er da også hele målsætningen i den
økonomiske politik som byrådet vedtog allerede sidste år, forud for arbejdet med budgettet for 2016.
Forbedringer på 1,2 pct. årligt
En af de store opgaver for byråd og fagudvalg i den kommende tid bliver at finde budgetforbedringer for 1,2 pct. årligt af
budgettet – eller hvad der svarer til 70 millioner kroner fra 2017 til 2019. Byrådet har derfor bedt om at der findes forslag
for 90 millioner kroner – altså 20 millioner mere end der nødvendigvis er behov for.
Iflg. borgmester John Schmidt Andersen (V) skyldes behovet primært regeringens beslutning om at pålægge
kommunerne et årligt omprioriteringsbidrag på én procent. Samtidig skal effektiviseringskrav fra 2016 indfries:
- Når vi så tilmed beder om at der findes forslag for 90 millioner kroner, skyldes det at vi også ønsker at have mulighed
for en politisk prioritering.
Det er mange penge, og derfor er investeringsniveauet også nedjusteret til gennemsnitligt 100 mio. kr. mod tidligere 120
mio. kr. årligt.
- Justeringen af anlægsniveauet ligger i tråd med at regeringen vil nedbringe de offentlige investeringer i de kommende
år – og så rummer niveauet på 100 millioner kroner årligt stadig plads til de allerede besluttede investeringer som
idrætsvision, nyt hovedbibliotek, børnehuse i Skibby, cykelstier osv., fortæller John Schmidt Andersen.
Proces med inddragelse
Lige som tidligere år er det byrådets ambition at inddrage så mange interessenter som muligt for at få gode idéer til
hvordan man kan gøre tingene bedre, smartere og ikke mindst billigere.
Allerede i denne uge går fagudvalgene i gang med processen, og herefter vil også borgere, medarbejdere og andre
interessenter løbende blive inddraget i arbejdet med de konkrete forslag og ideer. Det vil de enkelte fagudvalg også sikre
for de enkelte områder.
- Det er vigtigt med gode bidrag fra alle interessenter, siger borgmesteren. Det være sig borgere, medarbejdere,
erhvervsliv og andre interesserede som alle er vigtige bidragsydere da de sidder inde med en detailviden som er helt
uundværlig for os.
Send din idé
For at sikre den lette adgang til at komme til orde vil det i år blive muligt at sende forslag og idéer til budgettet direkte fra
kommunens hjemmeside. Det vil blive annonceret så snart muligheden foreligger.
- Endelig planlægger vi et borgermøde 15. september hvor budgetforslaget vil foreligge, og der bliver mulighed for dialog

18

med politikerne, siger John Schmidt Andersen til slut.
Foredrag om radikalisering
Krimonolog Mohamad Hassan og cand.mag Satnam Singh gæster torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30 Kulturhuset
Rejsestalden i Jægerspris, og taler om årsag og løsninger i forhold til radikalisering.
Mohamad Hassan og Satnam Singh har mere end syv års erfaring i forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
indhentet blandt de førende aktører på radikaliseringsområdet i Danmark, herunder Københavns Kommune, Høje
Tåstrup Kommune, Kriminalforsorgen og Rigspolitiet. Denne aften deler deres erfaringer omkring årsager til og løsninger
på radikalisering.
Mohamad Hassan har en politibaggrund samt en overbygning i kriminologi, og har de senere år arbejdet i kommunalt
regi hvor han er i direkte kontakt med udsatte og kriminalitetstruede unge.
Gennem årene har han rådgivet en lang række kommuner og institutioner i tidlig forebyggelse af radikalisering ligesom
han har været tilknyttet projekter med Københavns Kommunes radikaliseringsenhed VINK, Socialstyrelsen og
Kriminalforsorgen. Mohamad har endvidere fungeret som ungementor ved nogle af de mest udfordrende
radikaliseringssager der har været i Danmark.
Mohamad har undervist hundredvis af kommunalmedarbejdere i indland og udland, ligesom han deltager i diverse
landsdækkende netværk på området.
Satnam Singh er cand.mag i Tværkulturelle Studier, hvori han specialiserede sig i religiøse ungemiljøer og foreninger i
København. Siden 2008 har Satnam været tilknyttet Københavns Kommunes radikaliseringsenhed VINK, hvor han har
haft ansvar for opkvalificering af flere end tusinde kommunalmedarbejdere i indland og udland.
Satnam har stor erfaring i direkte ungedialog på skoler og klubber via arbejdet i VINK, men også via projekter for
Socialstyrelsen. Satnam har et nært kendskab til radikaliserede miljøer i Danmark, ligesom han har en bred indsigt i
konkrete sager, der vedrører unges vej ind og ud af radikaliserede miljøer samt veje til og fra Syrien.
Arrangør og pris
Det er Kulturhuset Rejsestalden der står bag arrangementet i samarbejde med Outreach.dk, der stiller sine konsulenter
omkostningsfrit til rådighed.
Billetter koster 40 kroner, og billetindtægterne går ubeskåret til Venligboerne i Frederikssund.
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33 Kom og kvit - gør dit forår røgfrit
Frederikssund Kommune udbyder gratis rygestopkursus med start i uge 8.
Kom og kvit er et fleksibelt rygestopprogram, hvor deltagerne kan støtte hinanden og drøfte forskellige emner om
rygestop.
Der er otte møder med hver sit tema. Et møde varer to timer, og du afgør selv hvilke møder du vil deltage i.
Tilmelding og yderligere oplysninger
Læs mere på www.frederikssund.dk/rygestop.
Du skal tilmelde dig hos rygestopinstruktør Rikke Juel på 24 44 60 73.
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Har du kroniske smerter?
Måske er kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” noget for dig
Du bliver præsenteret for redskaber, som kan medvirke til at det er dig - og ikke smerterne - der styrer dit liv.
Instruktørerne på kurset lever selv med kroniske smerter, og har derfor personligt kendskab til de udfordringe det fører
med sig.
Tid og sted
Kultur-Arkivet, Frederikssund bibliotek, Jernbanegade 24c, 3600 Frederikssund.
Kurset strækker sig over seks torsdage i tidsrummet 10.30 – 13.00. Første gang er torsdag den 25. februar 2016.
Du kan få flere oplysninger
Læs mere på www.frederikssund.dk/kroniskesmerter.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og vi opfordrer til hurtig tilmelding.
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75. Det er gratis at deltage.
Kurset erstatter ikke behandlingsforløb hos læge eller specialist, men skal ses som et supplement.
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Vinterferieaktiviteter på bibliotekerne
Mangler du en sjov aktivitet til din vinterferie? Så har Frederikssund Bibliotekerne planlagt masser af spændende tilbud til
børn i både Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund sommåske er noget for dig.
Byg en sej ridderborg
På denne workshop kan du bygge din egen flotte ridderborg af genbrugsmaterialer som du kan sætte sammen og male i
dine yndlingsfarver.
Workshoppen afholdes mandag den 15. februar 2016 på Skibby Bibliotek og tirsdag den 16. februar 2016 på
Frederikssund Bibliotek, begge dage klokken 10.00 til 12.30. Den henvender sig til børn fra fem år.
Lav et cover til din tablet, iPad eller Nintendo
Fredag den 19. februar får bibliotekerne i Slangerup og Jægerpris besøg af indretningsarkitekt og genbrugsspecialist
Gitte Lacarriere. Her kan du lære at lave seje covers af brugte bøger.
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G
itte Lacarriere besøger Slangerup Bibliotek klokken 10.00 til 12.00 og
Jægerpris Bibliotek klokken 13.30 til 15.30. Workshoppen er henvendt til børn fra seks år.
Tegn en historie til Mino og dragen
Når man hører historier dannes der billeder i hovedet, og nu har du chancen for at slippe dem fri! Kom og hør den lokale
forfatter Frederik Brinth Christiansen læse højt af sin nye børnebog imens du tegner historien.
Workshoppen er henvendt til børn på seks til ni år, og afholdes lørdag den 20. februar klokken 11.00 til 12.15 på
Frederikssund Bibliotek.
Det er gratis at deltage ved alle aktiviteter, men husk tilmelding på bibliotekernes hjemmeside eller på dit lokale bibliotek.
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Lad os nu få gang i de regionale klimaløsninger
Ved stormen Bodil i 2013 skete der store skader i Frederikssund by, i Jyllinge Nordmark, i sommerhusområdet
Hyllingeriis og mange andre steder langs Isefjorden og Roskilde Fjord.
Mange fik deres hjem ødelagt, og genopbygningen er ikke færdig endnu.
I fremtiden vil de store storme og oversvømmelser komme hyppigere. Alle er enige om at vi skal forebygge at der sker
lige så voldsomme skader næste gang. I den sydlige del af Roskilde Fjord er der ifølge Stormflodsrådet udbetalt
erstatninger for ca. 400 mio. kr. i omkring 800 sager efter stormen Bodil.
Roskilde og Frederikssund Kommune har i samarbejde fået udarbejdet et skitseprojekt for en regional
oversvømmelsessikring ved Frederikssund, som viser at en sikring vil koste ca. 130 mio. kr. Denne sikring bør etableres
hurtigst muligt, så borgerne får trygheden tilbage og de genopbyggede huse ikke igen risikerer at blive ødelagt.
Det er desværre ikke sådan at Stormflodsrådets midler umiddelbart kan bruges til diger, som kan forebygge nye
oversvømmelser. Men som samfund har vi ikke råd til at bruge tre gange så mange penge på at udbedre skader, som det
ville have kostet at forebygge dem. Og slet ikke når man tænker på de mange menneskelige omkostninger, de mange
ødelagte hjem også har medført.
Kommunerne omkring den sydlige del af Roskilde Fjord har derfor skrevet til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen
for at etablere et samarbejde med staten om en regional løsning. Her kunne man f.eks. læne sig op ad den model, som
blev anvendt i 1970’erne, da der blev etableret et dige i Tønder Marsk i et samarbejde mellem de lokale myndigheder og
staten.
Ministeren henviste os i sit svar til at etablere den regionale løsning efter kystbeskyttelseslovens almindelige regler, der
har som udgangspunkt at det er de enkelte grundejere, der skal betale for beskyttelsen med et dige. Erfaringerne med
disse regler er imidlertid at selv mindre sager ofte trækker ud i mange år.
Spørgsmålet er om de høringsprocedurer og klagemuligheder, der er indbygget i kystbeskyttelseslovens sædvanlige
regler, gør det muligt at afslutte en sag om et regionalt dige, hvor der kan være flere tusinde involverede grundejere. Vi
ved det ikke, for det er aldrig prøvet, men vi ved at det ikke er fornuftigt at bruge ti år af grundejernes liv på komplicerede
beslutningsprocesser, når de har behov for hurtigst muligt at blive sikret mod en ny oversvømmelse, så de kan leve i
tryghed.
En regional løsning i Roskilde Fjord er det eneste rigtige. Denne regionale løsning vil medføre tekniske anlæg på en
kyststrækning på godt 1 km. En lokal sikring vil alene for Frederikssund by medføre tekniske anlæg på en kyststrækning,
der er mere end dobbelt så lang, og med lokale løsninger hele vejen rundt i den sydlige del af Roskilde Fjord, taler vi
formentlig om anlæg over 10 km kyststrækning eller mere.
Lokale løsninger vil give langt flere indgreb over for naturen langs kysten og over for grundejere, som i væsentligt større
omfang vil blive udsat for ekspropriationer og samtidig få forringet deres udsigt.
Lige nu skaber vi som samfund langsomt små løsninger med kystbeskyttelsesloven, men der hvor der skal bruges store
løsninger, dur vores værktøj ikke. I Aarhus har man etableret kystsikring i form af en stor sluse i Aarhus Å, men at den er
blevet klar hurtigt skyldes nok bl.a., at man ikke brugte kystbeskyttelseslovens procedurer. København har sammen med
de omliggende kommuner brug for store løsninger, og her er det også utænkeligt at løsningerne kan laves ved at
grundejere går sammen i et kystsikringslav, sådan som den gældende kystbeskyttelseslov forudsætter.
Kystsikringen og klimaændringerne giver store udfordringer, men de kan løses af kommuner og stat i samarbejde. I
1970’erne kunne det lade sig gøre. Lad os komme i gang - nu.
Af Claus Steen Madsen, direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, Frederikssund Kommune
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Indlægget har været bragt på www.altinget.dk
2016 2
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Borgermøde om Onsvedvej
Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde om Onsvedvej. Mødet afholdes tirsdag den 16. februar 2016 kl. 19.00 til
21.00 i Skibby Sognegård, Selsøvej 4, 4050 Skibby.
Kommunen ønsker at anlægge en ny vej nord om Onsvedvej, hvor den fremtidige trafik fra den nye fjordforbindelse skal
køre, i stedet for at køre igennem Onsved.
På borgermødet gennemgår vi planerne for den nye vej, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.
Medarbejdere fra Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune deltager i mødet.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Dialogmøder om indkvartering af flygtninge
Torsdag den 11. februar holdes der to dialogmøder for beboere, pårørende og naboer ved omsorgscentrene Tolleruphøj i
Frederikssund og Nordhøj i Skibby. Fra Frederikssund Kommune deltager repræsentanter fra Byrådet og
administrationen.
Ved møderne skal planerne for eventuel indkvartering af flygtninge på henholdsvis Tolleruphøj og Nordhøj 2 drøftes.
Dialogmødet på Tolleruphøj holdes kl. 15.30 til 17.00, og mødet på Nordhøj holdes kl. 17.30 – 19.00.
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Send din budgetidé til kommunen
Nu er der på frederikssund.dk åbnet for at komme med input til smartere og billigere måder at gøre tingene på inden for
kommunens brede palet af opgaver.
På byrådsmødet den 27. januar blev det besluttet at borgere, erhvervsliv, ansatte og andre interessenter skal have en
tidlig mulighed for at blive inddraget i budgetarbejdet. Den mulighed er netop gået live.
- Vi er nu i luften med kommunens nye tilbud om at man kan komme med ideer til smartere måder at gøre tingene på.
Der er velkendt at vi i byrådet igen i år har en opgave i at skulle finde steder at effektivisere på næste års budget, og det
vil vi naturligvis gøre på et så kvalificeret grundlag som overhovedet muligt. Nu er jeg spændt på om borgere, erhvervsliv
og ansatte tager imod tilbuddet om en tidlig inddragelse i processen, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Send idéer og forslag til budget 2017.
Fristen for at indsende idéer er den 27. april 2016.
Borgermøde
Borgerne kan også allerede nu sætte kryds i kalenderen ud for den 15. september hvor der vil blive holdt et borgermøde
om budgetudkastet.
Læs om den kommende proces for budget 2017.
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Bestil en bibliotekar og få IT-hjælp
Skal du skrive en opgave eller et projekt, eller ønsker du litteratur til en hobby eller andet som interesserer dig, så tilbyder
Frederikssund Bibliotekerne dig en halv time med en bibliotekar som kan hjælpe dig i gang. Du kan også få hjælp til
kildekritik, primærkilder, søgestrategi samt bestilling af materialer.
Hjælp med IT
Måske er det computeren eller tabletten som driller?
Så kan du bestille en af bibliotekets IT-medarbejdere som sammen med dig vil prøve at løse dit IT-problem. Du kan fx få
hjælp til NemID og søgning på borger.dk eller Digital Post, men bibliotekets folk hjælper også med programmer,
internettet, mail, tablets, iPads og smartphones.
Du er velkommen til selv at medbringe din egen bærbare pc eller tablet, og begge tilbud er gratis. Så book en tid via
bibliotekernes hjemmeside eller ring på 47 31 25 25.
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Omsorgscentre får hjertestartere
I løbet af de første uger af 2016 er der opsat hjertestartere på alle kommunens omsorgscentre.
Tirsdag den 9. februar var turen således kommet til at få monteret og demonstreret den nye hjertestarter på
Omsorgscentret Pedershave i Frederikssund.
Her glæder områdeleder Henriete Amalie Siff Thomsen sig over den nye hjertestarter:
- Ud over beboerne, så kommer der mange andre mennesker på et omsorgscenter; både pårørende, medarbejdere og
borgere. Så når nu der findes sådan én er det vigtigt vi har én, da folk naturligt vil forvente det.
Derfor hænger man på Pedershave hjertestarteren op i hjertet af centeret - om man så må sige, nemlig lige ved
hovedindgangen så alle kan se at den er der.
Hyppige forespørgsler
Beslutningen om at opsætte hjerterstarterne på alle omsorgscentre kommer fra Velfærdsudvalget.
Her har man hyppigt modtaget forespørgsler om at få dem opsat da det vil skabe større tryghed blandt såvel borgere som
personale der færdes og bor på kommunens omsorgscentre.
Ifølge udvalgsformand Kasper Andersen (O) er det da også et enigt udvalg der står bag beslutningen:
- Vi ved at der årligt er cirka 20 borgere over 67 år i vores kommune der får hjertestop. Hertil kommer yderligere 20
personer i aldersgruppen under 67 år. Det lyder måske ikke af mange, og en hjertestarter vil heller ikke kunne redde dem
alle selv om den er tæt på. Men kan vi redde bare én borger ekstra med denne beslutning, så er det alle pengene værd,
siger Kasper Andersen.
Det har kostet knapt kr. 100.000,- at anskaffe hjertestarterne, og de vil koste cirka kr. 7.500,- årligt i drift.
John Petersen fra Simpel Førstehjælp demonstrerer hjertestarteren for personalet på Omsorgscentret Pedershave.
Gør det ikke alene
En hjertestarter gør det imidlertid ikke alene.
Samtidig med brug af apparatet, skal der udføres førstehjælp med hjertemassage og kunstigt åndedræt. Og ofte skal
dette udføres uafbrudt indtil en tilkaldt ambulancereder ankommer og overtager.
Derfor blev de mest basale førstehjælpsteknikker også gennemgået ved demonstrationen af hjertestarterne, og selv om
al personalet på Pedershave lige har været på kursus i førstehjælp, og som sådan havde godt styr på hvordan de skal
forholde sig, så bliver der også afholdt kurser af fire timers varighed for udvalgt personale på omsorgscentrene i brug af
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hjertestarteren.
- Vidste I fx at en hjertestarter udsender et stød på 150 joule, spurgte instruktør John Petersen? Til sammenligning
udsender et dyrehegn et stød på fire joule. Så man skal ikke røre ved patienten under genoplivnigen med en
hjertestarter.
Ud over de nye hjertestartere på kommunens omsorgscentre er der 114 kendte hjertestartere i Frederikssund Kommune
hvoraf de 43 er tilgængelige hele døgnet. Du kan se en opdateret oversigt over dem på TrygFondens hjemmeside.
Foto: KEJE.
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Nyt Kultur-Arkiv indviet
Tirsdag den 9. februar blev snoren klippet til Kultur-Arkivet der rummer både det lokale, historien og kulturen.
Det nye lokale vil være hjemsted for Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv samtidig med at det er Frederikssund Biblioteks
nye lokale til foredrag, IT–caféer, Coding Pirates, workshops, børnesjov og meget mere. Arkivet har indgang direkte fra
Jernbanegade, og bliver derfor også meget synligt og nemt tilgængelig fra gågaden.
Det var også en glad bibliotekschef der bød velkommen indenfor i de nye omgivelser tirsdag eftermiddag:
- Det nye fælles lokale, giver meget bedre forhold og synlighed for lokalarkivet og bedre plads til samlingen af arkivalier.
Og ikke mindst bedre plads til de frivillige og besøgende, sagde Kirstine Lundsgaard, og fortsatte:
- Vi kan også kalde det en markering af store store flyttedag på biblioteket, da vi samtidig skulle finde plads til alle
materialerne fra skolernes fællessamling. Med fælles hjælp er det lykkedes, og jeg glæder mig over at vi er kommet i mål
med et fleksibelt og moderne lokale til gavn for både bibliotekets og arkivets mange brugere.

Bibliotekschef Kirstine Lundsgaard byder velkommen.
Historiens hus

Den officielle indvielse blev foretaget af formand for Fritidsudvalget, Morten
Skovgaard (V).
Han ønskede biblioteket og arkivet tillykke med det nye lokale:
- Der er rigtig dejligt at det nu faktisk er lykkedes at få samlet arkivalierne et sted. Og man kan sige at én ulykke behøver
ikke at komme alene, forstået på den måde at en gang mellem oplever man at noget kan sætte noget andet godt i gang -
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og åbningen af Ungecaféen har indirekte været årsag til at vi kan stå her i dag og indvi de her lokaler, sagde
udvalgsformanden, og fortsatte:
- Som Kirstine siger, så er hele flytningen også affødt af at skolebibliotekernes fællessamling skulle være på biblioteket.
Det har været en kæmpe opgave som jeg vil sige alle involverede tak for indsatsen. Det er jo et historisk hus der til tider
kan være udfordrende, men det har i løst flot.
- Også for brugerne er det et løft. Nu er det historiske materiale samlet et sted, og man kan gå ind direkte fra gaden og få
adgang til det. I det lys er navnet "Kultur-Arkivet" også fantastisk, fordi hele vores selvopfattelse og historie stammer ud
fra vores kultur og historien der er samlet i et arkiv som dette.

Et kig ned i arkiverne afslører mange spændende ting; blandt andet denne uniform fra den hedengangne Frederikssund
Garden.
”Skoleliv. Lokale erindringer”
Hvordan var skolen i gamle dage, og hvordan var det at være elev og lærer? Det er der nu mulighed for at læse om i
bogen ”Skoleliv. Lokale erindringer” som leder af Lokalhistorisk Arkiv, Anne_Marie Jørgensen, præsenterede ved
indvielsen af Kultur-Arkivet.

Leder af Lokalhistorisk Arkiv, Anne-Marie Jørgensen med bogen om skoleliv som hun selv har udvalgt beretninger til og
redigeret.
Bogen tager sit udspring i fejringen af skolelovsjubilæet i 2014. Her opfordrede Frederikssund Lokalhistoriske Arkiver
både nuværende og forhenværende elever og lærere til at skrive deres skoleerindringer. Udgangspunktet var at man
skulle have haft tilknytning til en skole indenfor det område der nu danner Frederikssund Kommune.
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Mange tog imod opfordringen, særligt forhenværende elever, og det er disse erindringer der sammen med det
erindringsmateriale som arkiverne allerede rummede, der danner grundlagt for bogen ”Skoleliv. Lokale erindringer”.
Bogen er illustreret med mange billeder fra de fire lokalhistoriske arkiver. Scanningerne er udført af nogle af de frivillige
medarbejdere, som hele året rundt bruger mange timer på at være med til at bevare den lokale historie.
Don Wagner har tilrettelagt bogens udseende og Anne-Marie Jørgensen, som er arkivleder på arkiverne i Frederikssund,
Skibby og Slangerup har udvalgt og redigeret erindringerne. 3. klasse på Fjordlandsskolen, afdeling Skibby og 3. klasse
på Trekløverskolen, afdeling Falkenborg har bidraget med flotte tegninger til omslag og kapiteloverskrifter.
Haldor Topsøe A/S, Poul og Krestine Mathiesens Fond, Jægerspris Historiske Forening, Lokalhistorisk Forening for
Slangerupegnen og Historisk Forening for Skibbyegnen har støttet udgivelsen økonomisk.
”Skoleliv. Lokale erindringer” koster kr. 100,- og kan købes på bibliotekerne samt i Thinghøjs Boghandel i Frederikssund.
Foto: KEJE.
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10 Ufleksibel lovgivning hindrer kystnære oplevelser og vækst
Mange flere mennesker kan få glæde af den dejlige natur ved fjorde og kyster. I visse kystnære zoner er der således et
meget stort potentiale for at skabe bedre muligheder for flere naturoplevelser for borgere, besøgende og turister. Men
lovgivning giver et for lille råderum til at kunne etablere fritidsaktiviteter og feriefaciliteter. Jeg vil gerne pege på
muligheden for at anvende nedlagte industrianlæg - og så skal strandbeskyttelsen ud af byzonen.
I Frederikssund Kommune er vi begunstiget af en særdeles dejlig natur, som vi værner om, og som har stor værdi for
borgerne. Det er ikke mindst fjordene i kommunen, der gør vores natur til noget særligt. Og der er et stort potentiale for at
udvikle nye ferie- og fritidstilbud – naturligvis med de rette placeringer, som ikke går ud over fjordenes kyster og det
unikke fjordlandskab.
Planloven er blandt andet sat i verden for at sikre balancen mellem naturværdierne i kystområderne og borgernes
adgang til disse. Det gælder dermed også mulighederne for planlægning af ferie- og fritidsanlæg, hvor anlæg i
kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og ”kun i forbindelse med
eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser”.
Den bestemmelse er for ufleksibel. Det burde være muligt at benytte blandt andet nedlagte industrianlæg i
kystnærhedszonen. Mange af disse anlæg er i dag ubenyttede eller tjener som lagerfunktion uden direkte tilknytning til
vandet. Anlæggene ligger, hvor de gør, fordi der har været fiskeri eller andet erhverv, der har været afhængig af vandet,
eller fordi placeringen har givet adgang til transport af produkter via fjorde, bælter eller hav.
I Frederikssund Kommune har vi en nedlagt industrihavn ved Gerlev på Hornsherred. Her ønsker ejerkredsen at udvikle
et eksisterende skalleværk i landzonen til et ferie-/fritidscenter beliggende ud til Roskilde Fjord med rekreative tilbud. Det
flugter rigtig godt med kommunes turismestrategi og skaber udvikling. Men selve byggeriet umuliggøres af planlovens
begrænsninger.
Skalleværket og andre nedlagte erhvervsforetagender kan nemlig kun erstattes (eller ombygges) til ferie- og fritidsanlæg,
hvis beliggenheden er i overensstemmelse med planlovens krav om, at det sker i forbindelse med et eksisterende
bysamfund eller allerede eksisterende ferie-/fritidsbyggeri. Det er ikke hensigtsmæssigt. Vi arbejder derfor for en mere
fleksibel planlov, så det også bliver muligt at etablere ferie- og fritidsfaciliteter i nedlagte industrianlæg eller ved nyt
byggeri på grunden. I øvrigt vil infrastrukturen ved de nedlagte industrianlæg som regel være intakt og kan genbruges til
nye formål.
Lad mig nævne et andet eksempel fra vores kanter, hvor vi er stødt på en ufleksibel lovgivning. Det handler om en et
hotelprojekt 300 meter fra Frederikssund centrum og S-togsstation – i byzonen. Frederikssund har ikke et hotel i dag, der
ellers vil kunne være til gavn for borgere, erhvervsliv og turister. Her er det naturbeskyttelsesloven om strandbeskyttelse,
der er udfordringen, idet linjen i dette tilfælde er trukket midt i Frederikssund i byzonen. Det umuliggør projektet, hvilket
naturligvis er meget utilfredsstillende. Kommunen har vel at mærke gennem øvrig planlægning sikret områdets kvaliteter
og naturværdier. Altså må strandbeskyttelsen ophæves i eksisterende byzone.
Jeg synes, der er behov for, at flere kan få glæde af den kystnære natur. Vi ønsker derfor et større råderum til at kunne
planlægge og give tilladelse til udvikling af nye ferie- og fritidstiltag nær kysten i henholdsvis byzone og ved nedlagte
industrianlæg. Samtidig vil det kunne skabe flere vækstmuligheder hos grundejere, erhvervsliv og i turistindustrien. Jeg
ved, at det samme ønske går igen i mange andre kommuner. Men i dag bliver vi desværre bremset af lovgivningen.
Synspunkt til amtsavisen – af borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune
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10 Børn støtter verdens fattigste
- Jeg har tømt min farmors opvaskemaskine, og jeg har hjulpet en ven med at lave lektier.
Sådan lyder et par af de i alt 4.014 gode gerninger som blev afleveret til Frederikssund Bibliotekerne i forbindelse med
Danmarks Indsamling 2016.
I hele januar måned har Danmarks biblioteker i samarbejde med DR Ramasjang og LEGO-familiens almennyttige fond,
Ole Kirks Fond, opfordret landets børn til at støtte Danmarks Indsamling ved at gøre gode gerninger. Hver god gerning
indbragte 25 kr. i støtte til nogle af verdens fattigste lande, og i Frederikssund var projektet en stor succes.
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Børn fra Frederikssund Kommune med deres godhedsbeviser fra Danmarks Indsamling 2016.
De 4.014 gode gerninger, som Frederikssunds børn afleverede på biblioteket, svarer til 100.350 kroner.
Frederikssund Bibliotekerne og Danmarks Indsamling siger 100.000 tak for de mange gode gerninger.
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10 Lav din egen luftballon
Vinterferieaktivitet for drenge og piger i Kulturhuset Rejsestalden tirsdag den 16. februar kl. 11.00 til 13.00.
For tiden vises Nulle Øigaards vidunderlige rejsebilleder i stof i Rejsestalden - og sådan en fantastisk rejse kræver
selvfølgelig en luftballon. Sådan nogle laver vi ud af stof, kurve, snore, maling m.m.
Alle børn får udleveret en ”goodybag” med deres eget materiale til at lave en luftballon. Er du under syv år gammel skal
du medbringe en voksen. Er du over 13 år er du også meget velkommen. Du skal tilmelde dig til
rss@frederikssund.dk senest søndag den 14. februar. Deltagelse er gratis. Der er plads til 20 børn, og pladserne uddeles
efter først til mølle.
Tag en madpakke med og spis den i Rejsestalden efter workshoppen. Vi serverer juice for børnene, og kaffe/te for
forældrene.

Kunstnerne Tine Borg og Nana Andersen står bag workshoppen.
Tine Borg er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Hun har udstillet bl.a. på Arken, Brandts Klædefabrik,
Kunstforeningen Gl. Strand og Charlottenborg. Hun har lavet udsmykningsopgaver for Willumsens Museum,
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designopgaver for Lego og modtaget Statens Kunstfonds treårige stipendium. Tine bor i Hornsherred på Sjælland og
underviser i billedkunst.
Nana Andersen er uddannet på Design Seminariet, grafisk linje og Skolen for billedkunst. Hun har siden 2014 udstillet
fast på Galleriet LABR i Roskilde. Nana har arbejdet som billedkunstner og keramiker i Barcelona med eget værksted og
galleri fra 1998 til 2011, hvor værksted og bolig blev flyttet til Hornsherred på Sjælland. Har modtaget støtte til en række
udstillinger fra Den Danske Ambassade og La Fundación Reina Isabel i Madrid. Hun har gennem sine år i Spanien udført
adskillige udsmykningsopgaver for spanske vingårde, restauranter og cafeer.
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12 Økomad for børnefamilier
Er du træt af stress og jag i ulvetimen? Så kom med til Bogormens madklub onsdag den 24. februar kl. 17.00 til 18.30, og
lad biblioteket klare ærterne.
Denne dag inviterer Frederikssund børnebibliotek til fællesspisning med hygge, højtlæsning og økologisk mad fra Chefs
Café. Inden maden vil bibliotekarerne læse løgnehistorier højt.
Deltagelse koster 25 kr. for børn og 40 kr. for voksne. Der er et begrænset antal pladser, så husk tilmelding senest to
dage før på dit lokale bibliotek eller via bibliotekernes hjemmeside.
God appetit og god læselyst!
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15 Kodepirater indtager Frederikssund
Nutidens børn er superbrugere af computere, smartphones og tablets. De spiller, liker, swiper og er som regel deres
forældre langt overlegne i forhold til at bruge teknologierne. Men selv om IT-forbruget er højt er det sjældent at børnene
ved hvad der foregår bag skærmen. De skjulte koder og processer er som et fremmedsprog som kun de færreste forstår.
Det vil Coding Pirates lave om på.
Coding Pirates er en forening hvor frivillige voksne lærer børn at kode og være IT-kreative.

Bibliotekerne inviterer til madklub for bogorme - nu med økomad og løgnehistorier.
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Nu kan børn og unge i alderen fra 12 til 17 år lærer computerkode og IT-kreativitet i bibliotekets Kultur-Arkiv.
Foreningen udspringer af IT-Universitetet i København, men har hastigt bredt sig til flere andre dele af landet. Nu er turen
kommet til Frederikssund, hvor en gruppe frivillige i samarbejde med Frederikssund Bibliotekerne har startet
lokalafdelingen Coding Pirates Frederikssund.
Formand for lokalforeningen, John Johansen, udtaler: ”Det er vigtigt, at børn får et indblik i, hvad der gemmer sig bag
mange af de digitale enheder, de benytter sig af dagligt. Det gør det lettere at forstå og betjene nye apparater, når man
har en idé om, hvad der ligger bag. Derudover er det også vigtigt, at børn selv er med til at skabe noget. Også i den
digitale verden”.
Piraterne starter op den 1. marts kl. 17.15 til 19.00, og kører videre alle tirsdage til og med den 31. maj (påsken
undtaget). Det hele foregår i Kultur-Arkivet i Jernbanegade 24, Frederikssund.
Har du et barn i alderen 12 til 17 år der gerne vil være med, skal du registrere barnet på www.codingpirates.dk under
’Tilmeld dit barn’. En sæson på 13 undervisningsgange koster 500 kr. som går til materialer og udbredelse af foreningen.
Barnet skal selv medbringe bærbar computer.
Er du voksen, og vil du være frivillig, så skriv til frederikssund@codingpirates.dk. Foreningen og biblioteket mangler især
undervisere til programmet Scratch. Du behøver hverken kende programmet på forhånd eller være IT-ekspert –
interessen og lidt pædagogisk tæft er det vigtigste.
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17 UngKunst på Willumsen
J.F. Willumsens Museum og Ungdomsskolen åbner billedskole for elever i 7. til 9. klasse bosat i Frederikssund
Kommune.
Som deltager i UngKunst kommer man til at arbejde med mange forskellige udtryksformer og projekter indenfor blandt
andet tegning, maleri, skulptur og grafik - og det bliver deltagerne selv det agerer inspirationskilde i de kunstværker der
skabes.
Hvem er vi? Hvad kan vi godt lide? Hvad mener vi? Og hvordan udtrykker vi det over for andre. Der bliver rig mulighed
for at forbedre grundlæggende færdigheder indenfor de forskellige kunstteknikker og prøve kræfter med nye spændende
materialer og udtryksformer.
Det kræver ikke et bestemt niveau at deltage i billekunst, men du skal have lyst til at udvikle dit personlige udtryk og
arbejde med forskellige teknikker og metoder.

J.F. Willumsens Museum og Ungdomsskolen starter billedskole for elever i kommunens 7. til 9. klasser.
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Fire kunstformer
I løbet af undervisningen, der starter op onsdag den 24. februar 2016 kl. 18.00 til 20.30 kommer deltagerne til at stifte
bekendtskab med flere forskellige kunstformer:
Tegning
Kursisterne kommer til at arbejde med portrætter – det undersøgende portræt kontra det selviscenesatte portræt.
I forløbet ses på J.F. Willumsens selvportrætter og selvportrætter i samtidskunsten som inspiration til eget arbejde og der
vil blandt andet skulle arbejdes med klassisk tegning og skyggelægning.
Maleri/mixed media
Også maleri og genbrugsmaterialer kommer til at indgå, og man skal prøve at skabe sit eget maleri med materialer helt
fra bunden af - herunder opstillinger/stilleben med inspiration blandt andet fra de kubistiske collager.
Grafik
Lav dit eget manifest. Hvordan bruger man tekst og billede sammen? Igen hentes inspiration fra eksempler i
kunsthistorien men også i eksempelvis reklamer og kigger på, hvordan man kan lave et samtidsmanifest.
Skulptur/keramik
Endelig skal der laves masker. Her tages afstøbninger af ansigtet, og efterfølgende laves en model i ler, og der tales om
hvad masken repræsenter.
Det hele rundes af med en udstilling på J.F. Willumsens Museum med de bedste arbejder fra sæsonen.
Tid, sted og pris
Der er undervisningsstart onsdag den 24. februar kl. 18.00 til 20.30.
Undervisningen foregår størstedel af tiden på J.F. Willumsens Museum, enkelte gange vil vi være i ungdomsskolens
lokaler.
Tilmelding via Ungdomsskolens hjemmeside. Deltagelse er gratis.
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22 Billetter til Idræts- og lederprisfesten
Folkeoplysningsudvalget uddeler Idræts-, fritids- og lederpriser samt anerkendelser til foreninger og aktive
mandag den 29. februar kl. 19.00
i Slangerup Idræts- og Kulturcenter
Adgangsbilletter til arrangementet kan bestilles på kulturogfritid@frederikssund.dk frem til og med fredag den 19. februar
2016.
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22 Velkommen til KOL-café
Tirsdag den 8. marts kl. 15.30 til 17.30 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
KOL og motivation
Katrine Rutkær Molin sætter fokus på hvad man som borger med KOL kan gøre for at opnå glæde og motivation til det,
der kan hjælpe til en bedre håndtering af sygdommen i hverdagen.
Katrine Rutkær Molin er cand.scient.san., ph.d. og har arbejdet inden for lungeområdet som sygeplejerske i mange år.
Hun forsker nu i KOL, og er blandt andet optaget af de udfordringer og behov som borgere med KOL har.
Vi har også inviteret en borger med KOL som vil fortælle om den indflydelse en ændret livsstil har haft på hverdagen.
I KOL caféen får du lejlighed til at udveksle erfaringer med andre i samme situation som du selv. Du kan også få gode råd
af KOL-ressourcepersonerne fra Halsnæs Kommune, Frederikssund Kommune og Nordsjællands Hospital,
Frederikssund.
KOL-caféen er åben for alle
Alle interesserede er velkomne, så kom og tag gerne en pårørende med. Vi modtager gerne tilmelding. Kontakt Henriette
Lose på hlose@frederikssund.dk eller 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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22 Spærring af Kronprins Frederiks Bro
På grund af broarbejde på Kronprins Frederiks Bro er det nødvendigt af spærre broen periodevis mellem den 10. marts
og den 1. april 2016.
Følgende nætter mellem kl. 01.00 til 03.00 spærres broen i 30 minutter ad gangen, hvorefter trafikken afvikles

den 10. marts

den 11. marts

den 17. marts

den 18. marts

den 31. marts

den 1. april
Desuden vil broen i perioden den 10. marts til den 18. marts mellem kl. 00.15 til 05.00 blive spærret i fem til ti minutter ad
gangen.
Udrykningskøretøjer vil kunne passere broen med kort varsel når brovagten kontaktes fem til otte minutter før ankomst til
broen.
23 Hjælp til tablets og sociale medier
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Bibliotekernes IT-caféer byder på hjælp når teknikken volder udfordringer, eller
du bare gerne vil være endnu dygtigere.
Tablets
Onsdag den 24. februar 2016 kl. 10.00 til 13.00 indbyder biblioteket således til en tre timers IT-café med fokus på tablets.
Har du spørgsmål om din tablet, så kig forbi. Caféen indleder med et kort oplæg med tips og tricks til både Android og
iPad tablets. Bagefter kan man frit spørge ind.
Facebook og andre sociale medier
Har du spørgsmål om Facebook, Twitter, Snapchat eller Instagram, så er det IT-caféen mandag den 7. marts kl. 15.00 til
18.00 du skal vælge.
Her indledes med et kort oplæg hvor de forskellige platforme præsenteres. Bagefter kan man frit spørge ind og få hjælp til
at blive bruger på de sociale medier.
Det er gratis at deltage i begge arrangementer; du møder bare op på Frederikssund Bibliotek i Gågaden.
Foto: KEJE.
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23 Fuldt hus til vækst- og erhvervskonference
Der var fyldt til sidste plads i auditoriet på Metalskolen i Slangerup da godt 170 deltagere fra virksomheder i
Frederikssund kommune mødtes til Vækst- og Erhvervskonference tirsdag den 23. februar 2016.
Det er andet år Frederikssund Kommunes vækstråd inviterer kommunens virksomheder til konference, og efter
fremmødet at dømme bliver det bestemt ikke sidste gang. Konferencen begyndte midt på eftermiddagen, hvor
virksomhederne blev budt velkommen af formanden for Vækstrådet, Ole Søbæk. Herefter var der både oplæg og arbejde
i workshops i vente for de mange deltagere.
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Uddannelse på programmet
Et af punkterne på konferencens program var oplæg fra direktøren for Erhvervsskolen Nordsjælland, Inge Prip og direktør
for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune, Claus Steen Madsen om vigtigheden af fremtidens
erhvervsuddannelser og rekruttering.
- Der er for mange unge, der tager væk fra Frederikssund for at tage en studentereksamen. Vi skal have flere til at blive
her, så vi kan skabe et godt studiemiljø i byen, sagde Inge Prip og fortsatte med en opfordring til virksomhederne:
- Vi vil gerne have et tættere samarbejde med jer virksomheder om at sælge vores erhvervsuddannelser, sagde hun og
viste Helsingør Kommune som eksempel hvor man har afholdt DM i skills for at sætte fokus på erhvervsuddannelserne.
Og Claus Steen Madsen fulgte trop i samme spor:
- Vi vil gerne skabe et fællesskab mellem kommunen, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne om at løse denne
opgave. Et tættere samarbejde er nødvendigt, for vi skal i fællesskab sikre at vi har et gedigent uddannelsessystem i
Frederikssund.
Udvikling af centerbyerne
Deltagerne på konferencen skulle ikke kun lytte. De kom selv i spil på workshops, hvor det bl.a. handlede om udvikling af
bymidterne i centerbyerne Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund. Forinden holdt arkitektfirmaet Juul og Frost
oplæg om, hvordan man fremadrettet kan sikre liv i byerne.
- Alle byer er i indbyrdes konkurrence. Derfor handlere det om at finde ud af, hvilken identitet en by skal have for at sikre
sin fremtid, fortalte Helle Juul og tilføjede:
- Hvad er selvforståelsen? Og hvem vil vi tiltrække? Her er Frederikssund måske ramt lidt af at dens identitet ikke er så
tydelig som f.eks. Helsingør, Hillerød, Roskilde og Køge.
Efter en gennemgang af de fire centerbyers potentiale var det så op til konferencens deltagere at arbejde videre med
bl.a. dette emne i mindre grupper.
Lokale virksomheder i vækst
I løbet af dagen blev der også tid til at høre direktørerne i to lokale virksomheder, EcoXpac og Mountain Top, fortælle om
deres produkter og forretning, der er inde i en rivende udvikling og viser stort potentiale til fremtidig vækst. Også
Frederikssund Kommunes eget byudviklingsprojekt – Vinge – blev præsenteret af direktør Claus Steen Madsen.
Konferencens deltagere kunne runde dagen af med middag og networking.
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24 12 mio. kr. til nye cykelstier
Frederikssund Byråd besluttede på sit møde onsdag den 24. februar at prioritere 12 mio. kr. til cykelstiprojekter.
Det bliver nemmere og mere sikkert at være cyklist i Frederikssund Kommune fremover. I budgetterne for 2016-2019 er
der i alt afsat 12,240 mio. kr. til nye cykelstier, og på byrådsmødet onsdag den 24. februar 2016 blev der sat adresse –
eller rettere vejnavne – på hvilke projekter der skal sættes i gang først.
Prioritering af projekter
Byrådet vedtog i enighed følgende prioritering af projekterne med fokus på nr. 1 og 2 i indeværende budgetperiode:
1. Kyndbyvej, Svanholm Allé-Skibbyvej. Dobbeltrettet cykelsti.
2. Tørslevvej, Gjerlev-Tørslev. Enkeltrettede cykelstier.
3. Lystrupvej, Slangerup. Enkeltrettede cykelstier.
4. Saltsøvej
5. Lyngerupvej, Gerlev. Enkeltrettede cykelstier.
En dobbeltrettet cykelsti på Skuldelevvej mellem Skuldelev og Skibby til en anslået pris på 15,9 mio. kr. er taget ud af
prioriteringen for at afvente en analyse af mulighederne for at opstribe vejbanen.
Arbejdet begynder i 2016
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Af beløbet på lidt over 12 mio. kr. er de ca. 5 mio. kr. afsat til brug allerede i indeværende år til forbedring af de trafikale
forhold for cyklister. Heraf har Teknisk Udvalg besluttet at disponere 1,65 mio. kr. på følgende måde:
1,2 mio. kr. til etablering af sikre krydsninger
0,2 mio. kr. til analyse af opstribning af vejbane/cykelstier
0,1 mio. kr. til trafikanalyse af mulighederne på Strandstræde
0,15 mio. kr. til analyse af Centrum Frederikssund
Dermed er der 3,43 mio. kr. tilbage at etablere cykelstier for i 2016.
Kriterier for prioriteringen
Valget af netop disse fem strækninger udspringer af handlingsplanen for etablering af cykelstier, hvorefter der skal
prioriteres efter cykelstier til skole og uddannelse, cykelstier i byområder, cykelstier mellem byer og cykelstier, der skaber
forbindelse mellem rekreative stier og områder. I prioriteringen indgår der desuden en vurdering af befolkningsantallet
samt antallet af arbejdspladser og institutioner.

24 25 midlertidige flygtningeboliger på Nordhøj
Frederikssund Byråd besluttede på sit møde onsdag den 24. februar 2016 at oprette 25 midlertidige boliger til
flygtninge på Nordhøj 2.
Op til byrådsmødet har flere placeringer herunder Nordhøj 2 og Tolleruphøj været nævnt som mulig midlertidig
indkvartering til flygtninge. På mødet blev det imidlertid besluttet at det kun er på Nordhøj 2 der skal indrettes midlertidige
boliger. Den nedlagte rehabiliteringsafdeling på Tolleruphøj bliver dermed ikke i første omgang brugt til indkvartering af
flygtninge, førend perioden for det nye plejeboligbyggeri er kendt, således at perioden for evt. midlertidige boliger kan
blive udmeldt helt præcist.
Klar med mindre ombygning
På Nordhøj vil de 25 midlertidige boliger kunne indrettes efter en mindre ombygning af den eksisterende bygning.
Boligerne vil kunne tages i brug inden for tre måneder og vil udgøre en årlig driftsudgift på ca. 55.000 kr. pr. bolig.
Ifølge en beregning af boligkapaciteten skønner administrationen at der vil være behov for midlertidig indkvartering af 115
personer i indeværende år. Behovet er således ikke opfyldt med oprettelsen af 25 boliger på Nordhøj, og derfor har
borgmester John Schmidt Andersen indkaldt partiernes gruppeformænd til møde om sagen mandag den 29. februar:
- Vi sætter os sammen for at fortsætte arbejdet med at finde tilstrækkeligt med boliger – midlertidige eller permanente –
til de flygtninge, vi skal modtage. Det er vigtigt for os at forsøge at løse denne udfordring, så vi vægter hensynet til
flygtningene og deres kommende naboer og samtidig løser opgaven på en økonomisk forsvarlig måde. Borgerne kan
vide sig sikre på at kommunen vil holde tæt kontakt til de pågældende borgere både før og efter flygtningene ankommer.
På den måde håber vi at eventuelle misforståelser kan undgås, og at den midlertidige indkvartering kommer til at glide så
nemt som muligt, fastslår borgmesteren.
Byrådet vedtog Velfærdsudvalgets indstilling om Nordhøj, hvor det fremgår at der skal afholdes informationsmøder inden
flygtningene flytter ind med det formål at sikre et godt samarbejde omkring indflytningen.
Fakta om modtagelse og indkvartering af flygtninge

Pr. 10.12.2015 var 57 flygtninge midlertidigt indkvarteret, heraf 12 i Regnbuen og 37 på kroer og hoteller og otte hos
familie og venner.

Frederikssund kommunes kvote i 2016 er 176 flygtninge. I alt ventes omkring 284 flygtninge til kommunen i 2016,
når man tillægger familiesammenføringer.

Det forventes, at der er behov for 115 midlertidige indkvarteringer i løbet af 2016.
25 Nyt medlem af Frederikssund Byråd
På byrådsmødet onsdag den 24. februar 2016 kunne byrådsmedlemmerne byde velkommen til en ny kollega.
Det nye byrådsmedlem hedder Carsten Cederholm og han indtræder i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Carsten
Cederholm er 42 år, arbejder som byplanlægger i Hillerød, og blev ved valget i 2013 sit partis 1. suppleant.
Carsten Cederholm afløser Lars Jepsen-Sølvhøj der er udtrådt af byrådet.
Carsten Cederholms indtræden i Byrådet medfører endvidere følgende rokader:

Carsten Cederholm bliver medlem af Teknisk Udvalg og Vækstudvalget.

Jesper Wittenburg flytter fra Teknisk Udvalg til Fritidsudvalget.

Kenneth Jensen bliver medlem af Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg.
25 Har du idéer til den kommende idrætsby?
Nu går planlægningen af idrætsbyen ved Frederikssund i gang, og kommunen vil gerne høre dine idéer.
Idrætsbyen i Frederikssund skal efter planen ligge på et 30 hektar stort område langs med Kornvænget-Bonderupvej,
nord for Strandvangen, som i dag er landbrugsareal. Projektet er så stort, at det kræver et tillæg til kommuneplanen, og
derfor har byrådet i Frederikssund Kommune nu sendt forslaget ud i en forudgående offentlighedsfase inden den videre
planlægning kan fortsætte.
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Kom med dine idéer
Frederikssund Idrætsråd og idrætsforeningerne i Frederikssund er allerede i gang med at komme med input. Og nu er det
så også muligt for borgerne at byde ind med forslag, ønsker og ideer til de fremtidige faciliteter i den kommende idrætsby.
I oplægget til borgerne bliver der bl.a. stillet følgende spørgsmål:

Hvilke ønsker har du til indholdet i en idrætsby?

Hvordan sikrer og tilrettelægger man adgangsforholdene til området?

Hvordan tilgodeser man hensynet til naturen og de rekreative områder langs Sillebro Å?
Se hele oplægget.
- inden den 10. marts 2016
Hvis du har lyst til at bidrage med input, så send dine kommentarer til planteamet@frederikssund.dk. Du kan også sende
dem til Frederikssund Kommune, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Vi skal have dine ideer, forslag og kommentarer senest 10. marts 2016.
2016 2

25 Foredrag om et liv der gik i fisk
For Gordon P. Henriksen, kendt fra TV og radio, er lystfiskeri langt mere end bare en hobby.Det fylder det meste af hans
liv og er hans karriere.
Fra Gordon som dreng fangede sin første fisk kan man roligt sige at hele hans liv er gået totalt i fisk. I dag oplever han
stor succes med formidling af lystfiskeri på flere forskellige måder, blandt andet som projektleder på Fishing Zealand og i
sin virksomhed, Megalops.

Gordon P. Henrisen med sandart.
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Gordon P. Henriksen fortæller i sit foredrag en inspirerende historie om livet der gik i fisk, om at tro på sig selv og gøre
det man har lyst til - uanset hvad andre siger. Om at flytte fokus fra penge og indtægter, og i stedet dyrke sine passioner
og drømme fuldt ud. Dette suppleret med billeder og filmklip fra fisketure i hele verden.
Foredraget vil være krydret med anekdoter og fortællinger om nogle af de ting man ikke lige så på skærmen, og der vil
være rig lejlighed til at stille spørgsmål.
Tid, sted og pris
Det koster 100 kr. at overvære foredraget der afholdes i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris den 17. marts kl. 19.00.
Billetterne købes via husets hjemmeside.
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26 Musikskolen drager til Tyskland
Fredag den 4 marts kl. 6 om morgenen drager FM Big Band til Neubrandenburg i Tyskland for i weekenden at deltage i
en international workshop for unge musikere og bigbands.
Bigbands fra hele Europa deltager i denne workshop-festival, og de lærere der underviser på workshoppen er blandt de
dygtigste i Tyskland indenfor bigband-genren.
Alle bands deltager både i gruppespil og koncerter i løbet af festivalen, så der vil være rig lejlighed til at hente inspiration
såvel for den enkelte som for hele FM Big Band.
Veletableret lokalt band
FM Big Band er efterhånden et yderst veletableret band, der spiller i mange sammenhænge. For nylig spillede bandet op
til dans i Kulturhuset Elværket ved Musikskolens nytårskoncert.
Bandet består af cirka 25 blæsere, tromme- og slagtøjselever, og der er selvfølgelig også en god bassist med. Desuden
har bandet sin helt egen medspillende sanger, idet Christina Hansen der er saxofonist i bandet, også hører til blandt
Musikskolens mest talentfulde sangelever, og sejt er det når hun ind imellem sit engagement i saxofongruppen rejser sig,
griber mikrofonen og synger en sang.
Orkesterlederne er Ian Price og Jacob Sørensen, og med på turen rejser også Musikskolens kontrabaslærer, Claus
Kaarsgaard.
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26 Matematikkoden er knækket
Fremgang i matematik og en lille tilbagegang i dansk samt forbedringer i afgangsprøverne. Det er nogle af de
resultater, som kvalitetsrapporten for Frederikssund Kommunes skolevæsen i skoleåret 2014/2015 viser.
- Det kendetegner udviklingen i skolevæsnet, at der både er glædelige forbedringer, eksempelvis i matematik, og at der
er udfordringer, der skal løses. Det er endnu ikke lykkedes på alle skoler at opnå målsætningen om, at 80 procent af
eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Skolerne arbejder for at nå dette mål med forskellige
gode, forskningsbaserede tiltag, blandt andet Program for Læringsledelse og True North, siger Anne-Mette Risgaard
Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
I faget matematik lader det til, at de sidste tre års målrettede arbejde på at skabe bedre resultater er ved at lykkes.
Eleverne er blevet dygtigere til matematik og er godt på vej til at nå den kommunale og nationale målsætning om, at 80
procent skal være gode til matematik.
Alle skoler i Frederikssund Kommune har fået en matematikvejleder, der hjælper lærerne med vejledning og pædagogisk
udvikling. Dertil kommer et øget fokus på analyse af skolens matematikresultater for at igangsætte de bedst mulige tiltag
for elevernes læring.
Der er en mindre tilbagegang i faget dansk, som blandt andet lokale handleplaner på hver skole skal vende til fremgang
igen. Skolernes læsevejledere og lærere fokuserer på den fortsatte læseudvikling. På mellemtrinnet og i udskolingen
iværksættes forstærkede indsatser inden for sprog og læsning.
Gode resultater til afgangsprøverne
Det kræver karakteren 2 i dansk og matematik i afgangsprøven at komme ind på en ungdomsuddannelse. I de seneste
tre år har der været en markant stigning i antallet af elever i Frederikssund Kommune, der lever op til det krav. Hele 91,6
procent af 9. klasseeleverne indfriede kravet i skoleåret 2014/2015. To år tidligere var tallet 82,1 procent.
- Det er meget glædeligt, at så mange elever får de karakterer der skal til for at kunne blive optaget på en
ungdomsuddannelse, og at vi nu ligger over landsgennemsnittet, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt. Hun tilføjer:
- 2,3 procent flere af de unge er begyndt på en ungdomsuddannelse i forhold til året før. Det er godt, men der skal fortsat
arbejdes på at forbedre det i de næste år, da der desværre stadig er for mange, som ikke begynder på en
ungdomsuddannelse efter de forlader folkeskolen, siger hun.
Der er 16,4 procent, der ikke er begyndt på en ungdomsuddannelse ni måneder efter folkeskolens afgangsprøver. Nogle
af disse kan være taget på efterskole, udlandsophold eller andet. Det tager tallene ikke højde for.
Afgangsprøverne viser en flot fremgang i matematik. Gennemsnittet for afgangsprøverne i matematik i 2015 lå på 6,5,
mens det året før var 5,9. I fysik/kemi og i engelsk er der ligeledes fremgang, mens der i dansk er en lille tilbagegang fra
6,7 i 2014 til 6,6 i 2015.
Fakta
Kvalitetsrapporten
Alle landets kommuner skal minimum hvert andet år udforme en kvalitetsrapport på skoleområdet. Kvalitetsrapporten
udarbejdes for at give Byrådet indblik i, hvordan det står til med skolerne i Frederikssund Kommune.
Kvalitetsrapporten er baseret på tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Formålet er via dokumentation at
styrke Byrådets mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolens drift og udvikling.
Kvalitetsrapporten er på dagsordenen til Uddannelsesudvalgets møde mandag den 29. februar 2016.
True North
I Frederikssund Kommune har alle lærere og pædagoger været på kursus i True North, som skal bruges på alle
klassetrin og i alle fag. True North er en læringsmetode, som giver konkrete værktøjer til læreren eller pædagogen til at
arbejde med klasseledelse, børnenes trivsel og selvtillid. Det skaber resultater i form af øget faglighed og styrkede
sociale kompetencer.
Program for Læringsledelse
Frederikssund Kommune deltager sammen med 12 andre kommuner i Program for Læringsledelse, der er finansieret af
A.P. Møller Fonden. Gennem en fireårig periode skal alle skoler deltage i tre omfattende dataindsamlinger hos skolernes
medarbejdere, elevere og deres forældre.
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På baggrund heraf udarbejdes en grundig analyse af data, og der kan besluttes hvilke indsatser der skal igangsættes
med størst effekt på de enkelte skoler for at sikre øget læring og trivsel hos eleverne. Hertil skal der måles på de
indsatser, der gennem projektperioden igangsættes. Med andre ord skal der arbejdes med målstyring ud fra viden der
virker.
2016 2

26 Jobcentre etablerer fælles rekrutteringsservice
Fredag den 26. februar lancerede Jobcenter Frederikssund og otte andre nordsjællandske jobcentre deres nye
rekrutteringsservice. Formålet er at tilbyde virksomhederne hjælp til at rekruttere medarbejdere på tværs af
kommunegrænserne.
Med etableringen af Nordsjællands Rekrutterings Service går de ni jobcentre nye veje. Der er én indgang til ledig
arbejdskraft i kommunerne, og dermed i hele Nordsjælland: Jobcentrene arbejder systematisk og konsekvent sammen
om at besætte jobordrerne.
Tømrerfirmaet Børge Nielsen A/S har som den første virksomhed indgået aftale med Nordsjællands Rekrutterings
Service, og det var også på virksomhedens adresse i Hillerød at det nye tiltag blev lanceret fredag morgen, under
overværelse af blandt andre borgmester John Schmidt Andersen (V), der glæder sig over det nye initiativ.
- Der har på det seneste været en del debat om Jobcentrenes evne til bistå både de ledige og vores erhvervsliv med at
skabe de rette forbindelser, og få de ledige i job. Med initiativet her beviser vi at både vores og vores nabokommuners
jobcentre hele tiden tager sin opgave og sit ansvar alvorligt. Som sådan er jeg også sikker på den nye service bliver vel
modtaget.

Borgmester John Schmidt Andersen og Jobcenterchef Merete Kølln ved lanceringen fredag morgen.
Behov for kvalificeret rekruttering
Men hvorfor den nye service, og hvorfor er den interessant for virksomhederne?
Iflg. job- og virksomhedskonsulent Annette Charlotte Lund fra Jobcenter Frederikssund så handler det nye samarbejde
om at levere hurtig og effektiv service til virksomhederne:
- Det virker godt over for virksomhederne der søger folk, når vi inden for én arbejdsdag vender tilbage til den virksomhed
der ønsker hjælp til rekruttering, og tilstræber efter maksimalt tre arbejdsdage at præsentere dem for de bedste egnede
kandidater, fortæller Annette Charlotte Lund, og fortæller videre:
- Styrken ved det er også at hvis vi ikke lokalt kan finde en egnet person til jobbet, så har vi nu de otte andre jobcentre i
samarbejdet at trække på. Så det øger vores muligheder for at hjælpe.

Koordineringsgruppen fra de ni jobcentre. Annette Charlotte Lund fra Frederikssund står nummer fire fra venstre.
Nordsjællands Rekrutterings Service har udvalgt to fokusbrancher i 2016: Bygge- og anlægsområdet og
transportområdet. Begge brancher oplever begyndende problemer med at rekruttere faglærte medarbejdere.
Nordsjællands Rekrutterings Service vil derfor indgå rekrutteringsaftaler med virksomheder både for de to brancher og
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inden for andre brancher.
At behovet er helt reelt bakkes op af direktør Jesper Følbæk fra Børge Nielsen A/S:
- For os handler det om at skaffe kvalificerede medarbejdere til virksomheden. Der er rift om de gode medarbejdere, ikke
mindst de faglærte inden for bygge- og anlægsområdet, siger Jesper Følbæk.
- Men det handler også om et socialt ansvar. Vi mangler inden for kort tid i hvert fald otte til ti nye medarbejdere, og har
ud over faglærte arbejdere har vi tradition for gerne at hjælpe dem uden nogen uddannelse i gang. Det er en gave i sig
selv at se hvordan de vokser med opgaven.

Jesper Følbæk fra Tømrerfirmaet Børge Nielsen A/S.
Det synspunkt glæder borgmester John Schmidt Andersen:
- I Frederikssund bygges som aldrig før. Vi er selv i gang med en række byggeprojekter, og i vores nye by, Vinge, har vi
store forventninger til byggeriets kvalitet og miljøvenlighed. Det stiller store krav til byggevirksomhederne og deres
medarbejdere, siger borgmesteren.
Høje ambitioner
Ambitionerne for Nordsjællands Rekrutterings Service er høje: Mindst ti rekrutteringsaftaler med virksomheder inden for
de to fokusområder, og mindst 100 job til ledige allerede i 2016. I de kommende måneder vil Nordsjællands Rekrutterings
Service derfor kontakte over 400 virksomheder i de to fokusbrancher.
De ni deltagerne jobcentre er: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og
Hørsholm, og aftalen gælder frem til udgangen af 2018. Hvis du som virksomhed ønsker at benytte servicen for at
rekruttere medarbejdere kan det fælles telefonnummer 72 32 31 20 benyttes.
Foto: KEJE.
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Idrætten og foreningerne blev hædret
Mandag aften stod i prisernes tegn, da næsten 300 aktive mennesker fra idræts- og foreningslivet mødtes til
prisfest i Idræts- og Kulturcenteret i Slangerup.
Der blev sat fokus på de mange frivillige, aktive og talentfulde kræfter, da den årlige prisfest for foreningslivet og
idrætslivet løb af stablen. Uddelingen af Leder-, Idræts- og Fritidsprisen har nemlig til formål at hædre blandt andet aktive
frivillige, særligt bemærkelsesværdige præstationer samt nytænkning og udvikling inden for idræts- og fritidsområdet.
Formand bød velkommen
De mange deltagere i prisfesten blev budt velkommen af Kenneth Jensen (A) der er formand for
Folkeoplysningsudvalget, og som også stod for uddelingen af priser og anerkendelser.
- I 2014 holdt vi festen i Jægerspris, sidste år var det i Frederikssund Hallen, og i år er vi altså i Slangerup. Dermed
fastholder vi traditionen med at flytte festen rundt i kommunen, og jeg er sikker på traditionen om at vi får en fantastisk
aften i hinandens selskab også bliver indfriet, fastslog Kenneth Jensen hvorefter prisuddelingen kunne gå i gang.
Lederprisen blev vundet af Annelise Hansen. Hun var medstifter af idrætsrådet i 2005 og har været en af drivkræfterne
bag lige siden. Samtidig er hun engageret i Jørlunde Skytteforening og i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

Personerne på billedet er fra venstre: medlem af Folkeoplysningudvalget Jens Jørgen Andersen, borgmester John
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Schmidt Andersen (V),vinderen af årets lederpris Annelise Hansen, formand for Folkeoplysningsudvalget Kenneth
Jensen (A) samt medlem af Folkeoplysningudvalget Alice Linning.
Idrætsprisen blev vundet af Meline Olsen. Hun har vundet både EM og VM i klassen 40-44 år i idrætsgrenen duathlon
(løb-cykling-løb) samt fået sølvmedalje i samme sport ved DM i eliteklassen.

Vinderen af årets idrætspris, Meline Olsen.
Fritidsprisen blev vundet af foreningen Børnefilmklubben Holger i Slangerup. En forening der kører på sin 32. sæson og
har held med at tiltrække og fastholde de unge mennesker. Til at hjælpe med uddeling af gaver og checks deltog foruden
udvalgsformanden to medlemmer af Folkeoplysningsudvalget, Alice Linning og Jens Jørgen Andersen samt borgmester
John Schmidt Andersen (V).

Vinder af årets fritidspris, Børnefilmklubben Holger.

De tre prisvindere på scenen med udvalgsformand Kenneth Jensen (A).
Vinderne af Idræts- og lederprisen modtog hver en check på 5000 kr. foruden blomster og diplom. Vinderne af
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Fritidsprisen blev honoreret med en check på 15.000 kr. samt blomster og diplom.
Mange anerkendelser uddelt
Folkeoplysningsudvalget uddelte også anerkendelser til en lang række udøvere inden for mange forskellige sportsgrene.
Anerkendelserne bliver givet til udøvere, der har:
vundet guld, sølv eller bronze ved internationale eller danske mesterskaber, eller
vundet guld ved landsdelsmesterskaber eller sjællandske mesterskaber i regi af Danmarks Idræts-Forbund,
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund eller Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Disse kriterier levede ikke færre end 68 idrætsudøvere fra forskellige klubber i Frederikssund Kommune op til. Alle kom
på scenen og modtog diplom og en pose med udstyr blandt andet et refleksbånd, så træningen kan gennemføres sikkert i
den mørke tid. Også borgmester John Schmidt Andersen (V) lykønskede de mange sportsudøvere:
- Jeg synes det er imponerende, at vi har så mange mennesker der har fået medaljer med hjem. Både eliteidrætten og
breddeidrætten er vigtige, fordi de styrker hinanden gensidigt. Tillykke til jer alle sammen.
Du kan se hele listen over anerkendelser her.

Samtlige modtagere af anerkendelser stillede op til fællesfotografering på scenen.
Underholdning med spejderne
Imellem uddelinger af priser og anerkendelser blev der også tid til musikalsk underholdning med Stenlændernes
Tambourkorps, der udspringer af spejdergruppen Stenlænderne i Stenløse. I pausen underholdt spejderne med nogle
øvelser, hvor to hold af deltagere – herunder et antal byrådsmedlemmer – skulle dyste i forskellige spejderdiscipliner mod
et hold spejdere. Begge øvelser blev vundet af borgmesterens hold.

Stenlændernes Tambourkorps stod for den musikalske underholdning.

37

Der blev blandt andet dystet i disciplinen teltopstilling i pausen ved prisfesten. En øvelse som voldte nogle af deltagerne
en del udfordringer.
Foto: Preben Gøttsche2
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Frederikssund Kommune afskaffer lukkedage i dagtilbud
Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har netop besluttet at afskaffe lukkedage i kommunens
daginstitutioner, som dermed fremover holder åbent hver dag undtagen i weekender og på helligdage.
Fra 1. marts 2016 er lukkedage og fællespasning afskaffet i daginstitutionerne i alle kommunale og selvejende
daginstitutioner i Frederikssund Kommune, og børnene kan derfor blive passet på alle hverdage. Det er en realitet efter at
Uddannelsesudvalget holdt møde om sagen mandag den 29. februar 2016.
Afskaffelsen af lukkedagene betyder at en daginstitution kun lukker, hvis der ikke er børn med pasningsbehov. For at
udnytte ressourcerne bedst muligt vil forældrene stadig blive spurgt om de har behov for pasning på dage hvor der
traditionelt er et begrænset pasningsbehov. Det vil betyde at der på dage med lavt fremmøde vil være en bemanding, der
er afstemt i forhold til antallet af børn.
- Med afskaffelsen af lukkeugerne i 2015, og de ekstra penge som fulgte med til dagtilbudsområdet på det tidspunkt, så
er det naturligt at vi nu siger farvel til lukkedage i vores daginstitutioner, siger formanden for Uddannelsesudvalget AnneMette Risgaard Schmidt (V) og tilføjer:
- Med afskaffelsen af lukkedagene skaber vi et mere tidssvarende og moderne pasningstilbud i Frederikssund Kommune
i forhold til de arbejdstider og udfordringer som dagens børnefamilier står overfor. Derfor håber jeg at fjernelsen af
lukkedagene vil kunne mærkes positivt hos børnefamilierne i kommunen, slutter hun.
Daginstitutionerne i Frederikssund Kommune vil fortsat holde lukket på de lovfastsatte lukkedage (Grundlovsdag og 24.
december)
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Ny bro i Vinge
Onsdag den 2. marts var der en livlig trafik af betonlastbiler i det kommende Deltakvarter i Vinge. Her blev der
støbt brodæk på den kommende bro over deltaet.
Ikke mindre end 247 kubikmeter beton blev der leveret på byggepladsen i Vinge, da brodækket på broen over deltaet
blev støbt. Den 25 meter lange og 12,7 meter brede bro kommer til at forbinde den nordlige og sydlige del af det
kommende Deltakvarter og kommer til at stå som et vartegn over deltaet.
60 tons armering
Inden støbningen af brodækket kunne begynde var skelettet til broen bygget op af blandt andet 60 tons armeringsjern.
Og når først støbningen begynder, er det vigtigt at støbe hele brodækket i en arbejdsproces, så betonkonstruktionen får
den fornødne styrke. Derfor var det afgørende, at arbejdet blev gjort færdigt samme dag som det var begyndt.
Nedenfor kan du se en billedserie fra arbejdet med støbningen af brodækket samt hvordan brokonstruktionen så ud
inden støbningen begyndte.
Fakta om broen
Længde: 25,30 m
Bredde: 12,70 m, heraf to kørespor a 2,85 m og to fortove a 2,0 m
Højde fra vandoverfladen til broens underside: 1,3 meter
Højde fra vandoverflade til oversiden af vejbanen 2,21
Betonmængder i alt 369 m3, heraf:
- Fundamenter: 122 m3
- Brodæk med kantbjælker og overgangsplader: 247 m3
Armering:
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- slap armering: 60 ton
- spændarmering til opspænding af broen: 440 m linekabel

Broen er klar til støbning.
Kabler til at spænde den nye bro med.
Der skal en del stillads til at understøtte en brostøbning.

Støbningen er i gang.

Oversigtsbillede af brostøbningen.
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Brobyggere i gang med støbningen.
Planering af broen og fjernelse af regnvand.

Broarbejdere fylder beton på broen.

Fyldning af betonkanon.
Betonens kvalitet bliver løbende kontrolleret.
Foto: KEJE
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Vision for Frederikssund Kommune er vedtaget
Byrådet har på sit seneste møde vedtaget en Plan- og Agenda 21 strategi, som i dag offentliggøres i sin endelige version.
Offentliggørelsen markerer samtidig afslutningen på en proces, hvor Byrådet sammen har formuleret en vision for
Frederikssund Kommune, drøftet den med borgerne og tilrettet visionen efter borgerinddragelsen. Visionen har
overskriften ”Gode forbindelser”.
Plan- og Agenda 21 strategi 2015 består af en politisk vision og ni temaer med mål som konkretiserer visionen. Plan- og
Agenda 21 strategien sætter en retning for det politiske arbejde med udviklingen af alle forvaltningsområder i kommunen.
Temaerne skal være pejlemærker i det daglige arbejde, og synlige for borgerne.
Byrådet har med denne strategi valgt at samle alle de gældende politikker og strategier ét sted. Det giver overblik og
bedre mulighed for en mere helhedsorienteret og tværfaglig udvikling. Temaernes mål konkretiseres løbende i
handlingsplaner og i økonomiske rammer i budgetlægningen.
Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over vedtagelsen af Plan- og Agenda 21 strategi 2015:
- Med denne strategi sætter Byrådet fokus på de gode forbindelser mellem borgere, virksomheder, frivillige, fagpersoner,
mellem by og land og til hovedstaden i form af en fælles vision, som skal angive retningen for den samlede udvikling for
Frederikssund Kommune.
- Til sammen skaber forbindelserne en levende kommune, hvor det nære liv leves i vores smukke natur og gode byer,
mens vi sammen skaber fornyelse og udvikling – såvel i Smartcity Vinge som i den øvrige del af kommunen. Byrådet har
fokus på at udbygge og understøtte de mangfoldige forbindelser, som binder Frederikssund Kommune sammen.
Lokal Agenda 21s målsætninger om at fremme en bæredygtig udvikling er indarbejdet i strategien under de relevante
emner. Lokal Agenda 21 løftes dermed op på et strategisk niveau, og tænkes sammen med den øvrige udvikling.
Plan- og Agenda 21 strategi 2015 danner nu grundlaget for en fuld revision af Kommuneplan 2013. Den næste
kommuneplan – som kommer til at hedde Kommuneplan 2017 – forventes udsendt i høring primo 2017.
Se Frederikssund Kommunes Plan- og Agenda 21 strategi
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Irsk stemning for en dag
Alle sejl var sat til da Frederiksund lørdag var klædt i grønt, og fejrede Irsk lørdag med besøg af både den irske
ambassadør og Melodi Grand Prix-ikonet Johnny Logan.
Faktisk startede det hele med at Håndboldens Venner arrangerede koncert med Johnny Logan i Frederikssund Hallerne
lørdag aften. Det så Frederikssund Ny Initiativråd muligheder i at udvide, og gøre til en fest for hele byen – og sådan
endte det.
Inspireret af Saint Patricks Day
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Ifølge rådsleder Karina Katja Hoffmann så kom man på baggrund af koncertplanerne til i Frederikssund Initiativråd at tale
om at det kunne være sjovt at sprede arrangementet, og skabe liv i byen:
- Vi blev inspireret af Saint Patricks Day (den irske nationaldag, red.) I andre byer – fx i København – fejrer man
mærkedage med parader og fest i gaden, og det er en event som alle kan deltage i. Hvorfor skulle vi ikke også kunne
gøre det hos os?
Der var herefter ikke langt fra tanke til handling, og efter kontakt med Håndboldens Venner tog det fælles arrangement
hurtigt form. Også kommunens Fritidsudvalg har støttet idéen med 25.000 kroner, og såvel foreninger som
erhvervsdrivende har bakket op, hvilket gadebilledet lørdag også var vidnesbyrd for.
Det er helt fantastisk at det har kunnet lade sig gøre på så kort tid, siger Katja Karina Hoffmann:
- Et så stort arrangement har kun været muligt takket være et helt fantastisk samarbejde og opbakning også fra
kommunen og borgmesteren.
Stolt borgmester
De roser er borgmester John Schmidt Andersen (V) ikke sen til at kvittere for:
- Jeg er stolt over alle de mennesker der lægger et enormt frivilligt arbejde og engagement for på denne måde at skabe
ekstra liv i vores kommune, siger han og tilføjer:
- Det kæder på flotteste vis kultur og handel sammen til glæde for alle parter.
Irsk ambassadør-visit
Det er heller ikke kun inden for kommunegrænsen at den irske lørdag har vakt opsigt og interesse.
- Vi kontaktede den Irske Turistforening for at høre om de kunne hjælpe os med materiale og informationer, fortæller
Katja Karina Hoffmann. Det kunne de, og mere til:
- Fra irsk side arbejder man med et turistkoncept der hedder ”Go Green”. Det vil de gerne markedsføre, og tilbød derfor
at komme til Frederikssund med en stand på Torvet. Samtidig vil de omtale vores arrangement og Frederikssund
Kommune på deres hjemmeside, så vi kommer virkelig på turistlandkortet, og ud over landets grænser takket være dette
arrangement, fortæller rådslederen.
Borgmester og ambassadør besigtiger den irske turiststand på Torvet.
Og international opmærksomhed af den gode slags kan kommunen altid bruge.
- Det er altid positivt med den slags interesse, siger borgmesteren, der også glæder sig over at ikke kun det irske
turistkontor, men også den irske ambassadør, Cliona Manahan, valgte at komme til Frederikssund lørdag.
Hende modtog borgmesteren kl. 10.00 foran Rådhuset, og det var en meget imponeret ambassadør der ankom.
John Schmidt Andersen byder Cliona Manahan velkommen.
- Det er den første fejring af Saint Patricks Day i Danmark i år, sagde Cliona Manahan: Hvorfor gør vi ikke mere af den
slags i fællesskab?, spurgte hun.
Velkomsten var efter alle kunstens regler i Frederikssund med borgmesterkæde, lurblæsere, blomsterpige og naturligvis
en løber foran Rådhuset der i dagens anledning ikke var rød men derimod grøn.
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Borgmester John Schmidt Andersen og ambassadør Cliona Manahan flankeret af lurblæsere foran Rådhuset i
Frederikssund.
Efter velkomsten bød borgmesteren sammen med formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard, og Kulturchef Paw
Holze Nielsen på kaffe og kransekage på Rådhuset.
Ambassadøren var meget betaget af byrådssalen og J.F. Willumsens kunst. Her ses hun sammen med tv. formand for
Fritidsudvalget Morten Skovgaard, kulturchef Paw Holze Nielsen og borgmester John Schmidt Andersen.
Under mødet blev der lejlighed til at drøfte mulige samarbejder i fremtiden, og ambassadøren, der også er ambassadør
for Island, roste vores lange tradition for flot design og arkitektur i Danmark, og danskernes evne til at samarbejde og
handle på tværs af landegrænser:
- Takker være jeres handel og industri har I venner i hele verden. Der er i 100 år foran os, så vi har meget at lære af jer,
selv om vi har 70 mio. mennesker spredt rundt i hele verden med irske rødder, sagde Cliona Manahan, og tilføjede:
- Der er kun halvanden times flyvning mellem vores to lande, og vi ligner hinanden så meget på mange punkter at et
samarbejde om erhverv, læring og turisme ligger lige for.
Ambassadøren fortalte også at man fra irsk side har godt kendskab til de danske virksomheder, og at man mangler den
danske know-how inden for energi, byggeri og design.
Byplanlægning
Et emner der i særlig grad optager irerne er byplanlægning og -design. Det er ”The big issue”.
- Vi skal bygge tusindvis af huse og andre faciliteter for unge; vi er en ung nation hvor mere end halvdelen af
indbyggerne er under 35 år. Så det er en kæmpe udfordring for os.
Blandt andet derfor er den irske ambassadør også vildt fascineret af Byen Vinge, og hun har fulgt med i planerne og
tilblivelsen af byen de seneste år.

Borgmesteren fortæller om Byen Vinge.
Efter mødet på Rådhuset var der parade gennem byen med deltagelse af en række foreninger og erhvervsdrivende – og i
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front borgmesteren og ambassadøren flankeret af en irsk sækkepibespiller.
John Schmidt Andersen og Cliona Manahan kørte forrest i paraden gennem byen.
Paraden på vej ned i Gågaden, der var prydet i irske farver.

Der var også heste med i paraden.
Paraden sluttede med kåring af de bedst udklædte på Torvet. En ære der tilfaldt den lokale Produktionsskole, PFFU.
Vindere af konkurrencen om at være flottest udklædt blev Produktionsskolen PFFU.
Hele dagen blev rundet af med det der startede hele idéen: Koncert med den tredobbelte internationale Melodi Grand
Prix-vinder, Johnny Logan. Et arrangement der i sig selv trak omkring 800 hundrede af huse.
Foto: KEJE.
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Værdighedspolitik i høring
Velfærdsudvalget har netop besluttet at sende forslag til værdighedspolitik i høring hos organisationer og borgere.
I finansloven for 2016 er der på landsplan afsat 1 mia. kr. til at skabe større værdighed inden for ældreområdet, og til at
implementere en værdighedspolitik i kommunerne. I den forbindelse har Frederikssund Kommune fået tilsagn om
8.664.000 kr. til en mere værdig ældrepleje.
Senest 1. juli 2016
Værdighedspolitikken skal være færdig og offentliggjort senest den 1. juli i år, og skal indeholde følgende elementer:
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, faglighed og sammenhæng i plejen
Mad og ernæring
En værdig død
Forslaget til værdighedspolitik er nu sendt i høring fra den 8. til den 30. marts.
Høringssvar kan indsendes på mail til: aeldre@frederikssund.dk.
Det ventes at Byrådet kan godkende værdighedspolitikken på sit møde den 20. april 2016.
Se udkast til værdighedspolitik.
Masser af inspiration til ny svømmehal
Fredag den 4. marts tog svømmeklubber, Byråd, Idrætsråd og forvaltning sammen på studietur for at få gode ideer til den
svømmehal der skal bygges i den nye idrætsby i Frederikssund. Stemningen var i top og turen gav rig mulighed for dialog
og snak mellem foreningerne, politikerne og forvaltningen.
Turen gik til Helsingør Svømmehal og til en svømmehal i Helsingborg og er en vigtig del af den arbejdsproces, der er
planlagt for at sikre en tæt dialog og inddragelse mellem brugere, politikere og forvaltning omkring den nye idrætsby.
I alt 27 personer deltog på studieturen. Der var repræsentanter fra Frederikssund Byråd, bl.a. borgmesteren og
formanden for Fritidsudvalget. Desuden var der repræsentanter fra Frederikssund Triathlonklub, Slangerup Svømmeklub,
Slangerup Familiesvøm, Frederikssund Svømmeklub, Frederikssund Idrætsråd, kommunens kultur- og fritidsforvaltning
samt Keingart som er engageret til at være rådgivende arkitekt på idrætsbyens helhedsplan.
- Turen var en rigtig god oplevelse som gav os brugbar viden til det videre arbejde. Sammen fik vi set en masse
eksempler på forskellige svømmefaciliteter, og vi hørte om hvilke erfaringer og tanker der lå bag. Turen var samtidig en
oplagt mulighed for at få en uformel dialog med idrætsklubberne om deres behov, og om fordele og ulemper ved de
forskellige løsninger vi så, fortæller borgmester John Schmidt Andersen som var med på turen.
De to svømmehaller bød på forskellige faciliteter målrettet svømmetræningen, og der var masser af inspiration og
erfaring at hente. Både gode elementer som med fordel kan tænkes ind i en ny svømmehal og ting som kunne gøres
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anderledes og bedre. Billeder fra turen og de to svømmehaller kan ses nederst på siden.
Helsingør Svømmehal
– ældre svømmehal med 50-meter bassin
Helsingør Svømmehal har et 50 meter langt træningsbassin med 8 baner som også kan inddeles i to 25-meter bassiner.
Helsingør Svømmeklub er med sine knap 2700 medlemmer den største svømmeklub, der har sine aktiviteter i
svømmehallen. Svømmehallen bærer præg af at være af ældre dato. Blandt andet oplever man, at der mangler
opholdsplads – både til medfølgende forældre i hverdagen og til svømmere, trænere og tilskuere ved større
svømmestævner.
Filborna Arena
– nyt kortbanekonkurrencebassin med utrolig behageligt indeklima
Der blev også tid til et besøg i Filborna Arena i Helsingborg, hvor man i 2010 har opført en tilbygning til den eksisterende
svømmehal. Her er der opført et konkurrencebassin på 25 meter x 25 meter med ti baner gearet til nationale
mesterskaber i kortbanesvømning og med plads til 1.000 tilskuere.
Denne bygning er aflukket fra de øvrige bassiner med en glasdør, og der er her prioriteret et særligt godt
ventilationsanlæg, som giver en meget lav luftfugtighed. Det har blandt andet betydet færre tilfælde af astma blandt
svømmerne, og forældre og tilskuere oplever et meget behagelig indeklima. I bygningen er der også tænkt på logistikken
ved stævner, bl.a. med god plads til svømmere, der holder pause og særlig indgang til tilskuere. Udover
konkurrencebassinet er der et ældre 25-meter bassin med 8 baner samt to varmtvandsbassiner.
Svømmehal og idrætsby skal være for alle
Svømmehallen og resten af idrætsbyen skal indeholde faciliteter, der både er målrettet de behov idrætsklubberne har, og
de behov almindelige borgere og selvorganiserede idrætsudøvere har.
Planlægningen af idrætsbyen er i fuld gang. Allerede den 31. marts er der workshop for idrætsforeningerne, hvor de
første skitser til en helhedsplan for idrætsbyen skal diskuteres.
Den 8. april er der planlagt en lignende studietur for Byråd og idrætsklubber til forskellige udendørsanlæg, der kan
inspirere til planlægningen af idrætsbyens udearealer. Frederikssund Kommune forventer at byggeriet kan begynde i
sommeren 2017.
Læs mere om idrætsby-projektet på www.frederikssund.dk/idrætsby

50-meter bassin Helsingør Svømmehal.
Rundvisning i Filborna Arena.

25x25 konkurrencebassin i Filborna Arena i Helsingborg.
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Koldtvandskar i Helsingør Svømmehal.
Skab til kemisk styring i Filborna Arena.
Sandfilter til rensning af badevandet i Helsingør Svømmehal.
Foto: KEJE.
2016 3

9

Lever du med en kronisk sygdom?
Juliane har haft glæde af kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Måske er det også noget for dig.
Kan du ikke længere det samme som du kunne engang? Og har du lyst til at snakke med andre i samme situation? Så
meld dig til kurset Lær at tackle kronisk sygdom.
Vi kommer blandt andet omkring håndtering af vanskelige følelser, træthed og smerte, kommunikation og at sætte mål og
nå dem.

En øjenåbner
Juliane Greibel Jensen har haft leddegigt siden hun var ni år. I dag er hun 49 år og tidligere kursusdeltager.
- Selv om jeg troede jeg havde lært at leve med min sygdom, så var kurset en øjenåbner for mig.
- Det har lært mig at planlægge min tid og mine fysiske ressourcer, og det har givet mig en tro på at jeg kan det jeg
drømmer om og vil, siger Juliane.
Kursusstart og tilmelding
Kurset starter den 7. april og foregår på Tolleruphøj, Roskildevej 160, 3600 Frederikssund kl. 10.00 til 12.30.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Kontakt sundhedskonsulent Kristine Mortensen på 21 13 44 75
eller kzmor@frederikssund.dk
Du kan læse mere på www.frederikssund.dk/kronisksygdom.
2016 3
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Jeg er blevet røgfri!
Gør som Lasse. Han deltog på et rygestopkursus og blev røgfri.
Efter 35 års rygning meldte Lasse Bording Eskildsen sig til Frederikssund Kommunes gratis rygestopkursus.
I dag er han røgfri.
- Nu har jeg ikke kolde hænder og fødder mere. Min vejrtrækning er blevet bedre, og jeg har ikke længere morgenhoste,
fortæller Lasse, der tidligere selv har prøvet at holde op uden held.
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- Det er virkelig en god ide at man har nogen at støtte sig til, og at hjemmefronten bakker op, når man skal stoppe, siger
han.

Har du også brug for en hjælpende hånd til at blive røgfri?
Ring til Rikke Juel på 24 44 60 73. Vi starter næste rygestophold i uge 14. Du kan læse mere på
www.frederikssund.dk/rygestop.
2016 3

10 Bogsalg på Skibby Bibliotek
Fra mandag den 14. marts til og med lørdag den 19. marts er der salg af kasserede bøger og andre udgåede materialer
på Skibby Bibliotek.
Alle dage foregår bogsalget i bibliotekets betjente åbningstid.
Fra mandag til fredag sælges materialerne til en lav stykpris, men lørdag kan man fylde en hel pose for en 20’er.
Personalet på bibliotekerne arbejder løbende med at udskille slidte og forældede bøger, samt trimme samlingen, så den
hele tiden fremtræder indbydende og aktuel.
Derfor må en del titler nødvendigvis kasseres og udgå - og dermed ende sine biblioteksdage ved et bogsalg.
OBS Husk kontanter, biblioteket modtager ikke længere dankort.

2016 3

11 Gratis kompost
I perioden den 14. marts til den 1. maj kan du hente gratis kompostmuld på genbrugspladserne.
Du kan hente al den kompost, du har brug for. Du skal blot medbringe en trailer eller nogle sække og en skovl.
Hvor henter jeg kompost?
Du kan hente kompost på alle genbrugsstationer i Vestforbrændings område. Se mere på Vestforbrændings side.
Kompost er genbrug
Komposten er lavet af have- og parkaffald.
Ved at omsætte haveaffaldet til kompost genbruger vi ressourcerne og recirkulerer næringsstoffer til naturen. På den
måde er vi med til at sikre en fornuftig udnyttelse af sparsomme råvarer, for eksempel fosfor, som er en af de ressourcer,
der vil være mangel på i fremtiden.
Komposten overholder alle lovpligtige grænseværdier og er behandlet, så den er fri for snegleæg og ukrudtsfrø.
Læs mere i vores Vestforbrændings kompost folder, hvor du også kan se analyseresultatet af komposten.
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15 Omsorgscenter med vokseværk
Tirsdag den 15. marts 2016 var der rejsegilde på Omsorgscenter Pedershave i Oppe Sundby. Første spadestik til
byggeriet, der betyder en udvidelse af centeret med 36 nye boliger, blev taget den 20. august sidste år, og
med udvidelsen får centeret plads til 96 beboere fra januar 2017. Dermed bliver det kommunens største omsorgscenter.

Projektet er et resultat af et velfungerende samarbejde mellem beboere, medarbejdere, rådgivere, entreprenører og
håndværkere, og ved rejsegildet sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) at han syntes det er spændende at følge
et projekt som dette fra sidelinjen.
Det samme gør beboerne, og derfor har man opstillet en "byggebænk" på byggepladsen, hvorfra beboerne kan følge
byggeriet.
Ifølge områdeleder Henriete Amalie Siff Thomsen går snakken om det de ser på byggepladsen - og de har mange
bekymringer om håndværkerne:
- De taler blandt andet om at de ryger for mange cigaretter, om det ikke er for koldt at have korte bukser på og såmænd
også hvem af håndværkerne de ville gifte sig med hvis de havde alderen.
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- Det grines og tales der meget om. Så på den måde bringer byggeriet mange glade stunder og lidt ekstra liv ind på
Pedershave.

Håndværkernes dag
Og netop håndværkerne fyldte også i borgmesterens tale ved rejsegildet:
- Det er altid spændende at se, hvordan et nyt hus som man har forestillet sig og set tegninger af nu rejser sig op ad
jorden, sagde han, og fortsatte:
- Det er en fornøjelse at få lov at deltage i dag, og sige tak til de håndværkere som nu knokler på for at realisere
Frederikssund Kommunes planer og ideer med Pedershave. Et rejsegilde er jo håndværkernes dag, og jeg vil som
bygherre gerne benytte anledningen til at sige tak for indsatsen indtil nu. Uden jeres indsats havde vi jo kun haft
tegninger. Dagen i dag er da også en mærkedag tilegnet jer som tak for veludført arbejde.

Alle har iflg. John Schmidt Andersen lyttet til gode ideer og ønsker, samtidig med at der skal bygges så det ligner det
nuværende center:
- Det bliver et fantastisk plejecenter med lyse og venlige lokaler, ligesom der bliver en dejlig samlingssal til beboerne og
deres pårørende. Samtidig bliver det god arbejdsplads for de mange medarbejdere som er her dagligt. Der et tænkt på
velfærdsteknologi og andre løsninger som kan gøre det lettere for alle at få dagligdagen til at fungere.
- Lad os råbe et trefoldigt hurra for de mennesker, der har rejst dette hus! HURRA, HURRA, HURRA!
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Borgmesteren var ikke den eneste der benyttede dagen til at udråbe et trefoldigt leve for både håndværkere og byggeri.
Det gjorde rådgiver på byggeriet, Christian Nemming fra KHA Arkitekter også, og derudover sagde han blandt andet:
- I dag er en fest for håndværkerne, der sikrer byggeriet af at så gennemtænk og veltilrettelagt projekt som der er tale om
med Pedershave. Vi kan nu sammenligne de indre forestillings billeder vi havde ved byggeriets start med de fysiske fakta
på byggepladsen, og det er spændende at se.

Model i en 1:1
Også Tjørn Durhuus fra byggeriets hovedentreprenør, glædede sig ved rejsegildet:
- Godt begyndt er halvt fuldendt, sagde han, og bemærkede også at det er sjældent man ved et byggeri er så heldig at
have en model i størrelsesforhold 1:1 stående lige ved siden af, som vi har her.
- Det giver mulighed for at tage ved lære, og bruge de gode erfaringer fra byggeriet af første etape, sagde Tjørn
Djurhuus, der var sidste taler inden der som traditionen byder det ved et rejsegilde blev budt på pølser og sodavand.
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Foto: KEJE.
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16 Slangerup får endnu en ny buslinje
Den 27. marts får Slangerup en ny buslinje. Buslinje 337. Linjen vil køre mellem Slangerup Rutebilstation og Hillerød
Station via Lystrupvej. Det betyder også at linje 393 ikke længere kører til Uvelse. Linje 337 kører alle dage året rundt, og
standser blandt andet ved Slangerup Rådhus, Solgården, Bakkebo og Slangerup Overdrev.
Dermed er der kommet to nye buslinjer til Slangerup.
I december begyndte buslinje 158 at køre mellem Slangerup Rutebilstation og Måløv Station via Slagslundevej. I
Slangerup standser bussen ved Lindegårds Alle, Rappendamsvej og Skovvej. Bussen kører blandt andet til Novo Nordisk
i Måløv og Kildedal Station.
Du kan finde bussernes køreplaner på www.dinoffentligetransport.dk.
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17 Tidligere borgmester er gået bort

Tidligere borgmester i Frederikssund Kommune, lektor Knud B. Christoffersen (A),
er pludselig gået bort efter at være blevet ramt af en hjerneblødning. Han blev 71 år.
Knud B. Christoffersen var medlem af Frederikssund Byråd fra 1986 til 2010, og borgmester fra 1994 til 2007.
Fra 1986 til 1994 bestred han posterne som udvalgsformand for først Teknisk Udvalg og siden Børne- og ungeudvalget. I
1994 overtog han borgmesterposten fra partifællen Jørgen Christiansen, og sad som borgmester i 13 år, indtil posten i
forbindelse med kommunesammenlægningen gik videre til partifælle og Jægerpris-borgmester Ole Find Jensen.
Knud B. Christoffersen var før han blev borgmester ansat som lektor ved Frederikssund Gymnasium, og har gennem
årene udgivet eller bidraget til udgivelsen af mange historiske værker om Frederikssund og omegn, blandt andet
hovedværket ”Købstaden Frederikssunds historie fra 1801 – 1970” der er et meget omfattende og detaljerede værk i to
bind. Hvad der ikke omtales heri, er næppe værd at vide.
Iflg. Niels Elberling, der var nær ven af den tidligere borgmester, fremhævede Knud Christoffersen ved sin afgang som
borgmester selv nogle af de initiativer som han havde bidraget til at Byrådet kunne gennemføre: Han var især stolt over
byens renoverede havnefront, udbygningen af J.F. Willumsens Museum, kampen om en ny fjordforbindelse, den nye
bydel Vinge og Føtex, placeret i byens hjerte.
Knud B. Christoffersen bisættes fra Frederikssund Kirke mandag den 21. marts 2016 klokken 14.00.
Foto: KEJE.
2016 3

18 Vinge fremhævet i smartcity-udstilling
Frederikssund Kommunes store byudviklingsprojekt, Vinge, er endnu en gang i fokus. Denne gang på en københavnsk
udstilling om smarte byer. Udstillingen handler om de teknologier der kan gøre vores byer intelligente, men også om
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hvordan vi mennesker skal leve med teknologierne.
Det er DAC – Dansk Arkitektur Center – som netop har åbnet udstillingen: ’Update – gør byen smart’. Update er den
første større udstilling i Danmark om de teknologier, der over de kommende år kan komme til markant at forandre måden,
vores byer fungerer på.
Skraldespanden siger når den vil tømmes
Det handler om skraldespanden som fortæller, når den er fyldt og bestiller en skraldemand. Det er lygtepælen med gratis
WIFI, som registrerer, om det er en fodgænger eller en bil, der passerer, og derudfra tilpasser lyset. Trafikkameraerne
fortæller lyskrydset om morgentrafikken, og signalet skifter rytme. Det er din GPS, som får at vide, hvor den nærmeste
parkering er. Det er byen, der kommunikerer, den lærer og den tilpasser sig.
Udstillingen UPDATE
De nye teknologier lyder smarte, men giver de os et bedre liv? Det er diskussionen, som DAC rejser med udstillingen
’Update’. På udstillingen kan du bl.a. opleve danske og internationale smartcity-løsninger, besøge fremtidens smarte by
som streetartkunstneren Mormor forestiller sig den, gå rundt i en interaktiv udgave af Vester Voldgade og møde Smart
Citizens fra hele verden.
Udstillingen UPDATE kan opleves fra d. 18. marts til d. 12. juni hos Dansk Arkitektur Center på Strandgade 27B, 1401
København K. Update er støttet af Realdania og skabt af DAC i samarbejde med Alexandra Instituttet med Københavns
Kommune, Albertslund Kommune og Frederikssunds Kommune som bypartnere.
Læs mere om udstillingen på DACs hjemmeside.

Streetartkunstneren Mormor giver sit bud på smartcities på DACS udstilling.
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18 Foreningslivet blev støttet med 3,6 mio. kr.
Onsdag den 16. marts 2016 holdt Folkeoplysningsudvalget møde, hvor man besluttede fordelingen af tilskudsmidler til
foreningslivet. Hele 3,6 mio. kr. blev fordelt til i alt 85 foreninger.
At Frederikssund Kommune har et rigt og varieret kultur- og foreningsliv kan man forvisse sig om ved at se på antallet af
foreninger der netop har fået tilskud. Ikke mindre end 85 foreninger inden for kulturliv og diverse sportsgrene havde søgt
og fik bevilget et antal støttekroner, da Folkeoplysningsudvalget holdt sit seneste møde.
3,6 mio. kr. afsat til formålet
Frederikssund Kommune har i sit budget afsat i alt 3,6 mio. kr. til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, og det var
disse midler Folkeoplysningsudvalget fordelte på sit møde. Foreninger kan søge støtte dels efter hvor stort deres
medlemstal er og dels til de aktiviteter, de planlægger at gennemføre samt udgifter til materialer og aflønning af
instruktører mv. Tilskuddet baseret på medlemstal udgør ca. 1,2 mio. kr. i alt eller ca. en tredjedel af den samlede pulje
og svarer til et tilskud på 115 kr. pr. medlem. De resterende to tredjedele, ca. 2,4 mio. kr., er til fordeling mellem stævner
og lejrture, uddannelse, aflønning af trænere og instruktører, materialer og andre aktiviteter.
Flere penge til at styrke fællesskaberne
Og Folkeoplysningsudvalget kunne i stort omfang støtte de mange foreninger uden at alle dog fik samtlige ønsker
imødekommet.
- Med enkelte undtagelser rakte budgettet til at imødekomme foreningernes ansøgninger om midler til
uddannelsesformål, fortæller Kenneth Jensen der er formand for Folkeoplysningsudvalget. Han tilføjer:
- Og da der var afsat flere penge til aktiviteter end der var søgt, valgte vi at bruge de overskydende midler herfra til at
imødekomme flere foreningers ønsker om støtte til stævner og lejrture. På den måde sikrer vi, at pengene kommer ud at
arbejde i foreningerne og at vi i særlig grad understøtter fællesskabsaktiviteterne, forklarer Kenneth Jensen.
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18 Flere erhvervsuddannelser på vej til Frederikssund
Flere erhvervsskoler ønsker at placere en række nye erhvervsuddannelser i Frederikssund. Initiativet vil styrke
uddannelsesmiljøet i byen og vil give flere unge fra Frederikssund og omegnskommunerne bedre mulighed for at få en
kompetencegivende erhvervsuddannelse.
Det er erhvervsskolerne Esnord, TEC og SOPU, som har søgt om at oprette en række nye uddannelsestilbud på Campus
Frederikssund i den udbudsrunde, der er i gang i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Udvikling af det nye
uddannelsestilbud sker i samarbejde med KNord, der allerede har erhvervsuddannelsestilbud på Campus. Skolernes
vision er at etablere et stærkt flerfagligt fællesskab og ungemiljø, og konkret drejer det sig om grundforløb indenfor
fagene tømrer, elektriker, data og kommunikation, VVS og social- og sundhedshjælper samt de introducerende
grundforløb til disse uddannelser. Herudover lægges op til et samarbejde med kommunen om udvikling og etablering af
nye 10. klassetilbud og 20/20 forløb, hvor 10. klasse kombineres med et erhvervsfagligt grundforløb.
Understøtter Byrådets vision
Vækstrådet, der består af repræsentanter for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og politikere fra Byrådet, har
gennem længere tid haft skabelsen af flere uddannelsesmuligheder i Frederikssund Kommune på dagsordenen.
Erhvervsskolernes initiativ er således udbyttet af et længerevarende frugtbart samarbejde mellem skolerne, erhvervslivet
og Frederikssund Kommune. Samtidig er det helt i tråd med visionen i Frederikssunds byråds Plan- og Agendastrategi,
hvor en af grundstenene er, at alle skal have en uddannelse. Derfor er det også en meget tilfreds borgmester, der har
modtaget nyheden fra erhvervsskolerne:
- I Byrådet har vi en ambition om netop at tiltrække flere uddannelsestilbud til kommunen. Derfor vil jeg gerne kvittere for
erhvervsskolernes interesse i Frederikssund. Det betyder meget for vores erhvervsliv, at de har adgang til en
veluddannet arbejdsstyrke, men ikke mindst for de unge selv er det værdifuldt, at der bliver en bredere palet af
uddannelsestilbud i kommunen, understreger borgmester John Schmidt Andersen.
- Vi glæder os over den store opbakning fra Frederikssund Kommune og er meget positive omkring kommunens
interesse for at styrke de social-og sundhedsfaglige uddannelser i området. Der er lagt op til et spændende samarbejde
på tværs af flere erhvervsskoler, som giver unge og voksne uddannelsessøgende en unik mulighed for at vælge det rette
uddannelsestilbud fra starten, udtaler Carina Villadsen, Uddannelseschef SOPU København & Nordsjælland.
- Frederikssund bliver et godt sted at starte erhvervsuddannelse. Der bliver mange spændende valgmuligheder, og det
tætte samarbejde med virksomhederne giver mulighed for en perfekt kobling mellem teori og praktik. Vi er glade for den
store opbakning fra kommunen og ser frem til samarbejdet, som allerede er godt i gang, siger Inge Prip, direktør, Esnord.
Flere vil uddanne sig
Målgruppen for skolernes uddannelsestilbud vil være elever, der har afsluttet 9. og 10. klasse. Hvis de nye
erhvervsuddannelser bliver etableret ved Campus i Frederikssund, vil det bidrage til en bedre geografisk fordeling af
erhvervsuddannelserne i regionen. Helt konkret vil det betyde kortere rejsetid for unge fra Hornsherred, Frederikssund og
Halsnæs Kommune som i dag har langt til en erhvervsskole.
- Når der er relevante uddannelsestilbud tættere på de unge, tror jeg på, at vi kan få flere til at begynde og færdiggøre en
erhvervsuddannelse, siger John Schmidt Andersen og tilføjer:
- Gode uddannelsesmuligheder er en væsentlig faktor i vores bestræbelser på at fastholde en position som en dynamisk
og erhvervsvenlig kommune, slutter borgmesteren der i april skal mødes med erhvervsskolerne for at sætte rammerne for
et stærkt samarbejde omkring etablering af de nye uddannelser på Campus Frederikssund. Sagen er endvidere på
Uddannelses- og Vækstudvalgets møder i begyndelsen af april.
De første elever ventes at kunne starte på de nye erhvervsuddannelser i august 2017.
Yderligere oplysninger:
John Schmidt Andersen, borgmester, 47 35 10 00
Claus Steen Madsen, direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, 47 35 11 32
Jan Milandt, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, 47 35 11 18
Uddannelseschef Carina Villadsen, SOPU, 61 61 32 31
Direktør René Van Laer, KNord, 40 28 28 94
Direktør Inge Prip, Esnord, 24 86 99 00

2016 3

18 Ny multibane indviet på Ådalens Skole
Der var fuld gang i boldspillet da der var indvielse af en helt ny multibane på Ådalens Skoles afdeling syd.
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Forårssolen forsøgte af alle kræfter at bryde gennem skyerne om eftermiddagen fredag den 18. marts, da der blev holdt
officiel indvielse af den nye multibane. Og selv om solen ikke havde udpræget held med bestræbelserne, så lykkedes det
bedre for skolens børn at være aktive i et meget højt gear på multibanen som reelt har været færdig i et par måneder.

Noah Engell Kristensen, Magnus Brix Overby og Oliver Thomas fra 6.B på Ådalens Skole afdeling syd er nogle af de
elever der har taget den nye bane til sig.
Over 1.000 elever får glæde af banen
Det var formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard, der holdt den officielle åbningstale. Her konstaterede han, at
rigtig mange vil få glæde af den:
- Vi er glade for at banen ligger her på Ådalens Skole. Efter sommerferien vil der være over 1.000 elever her, så det
giver god mening at banen ligger her. Samtidig er det jo det første spæde skridt i retning af den kommende idrætsby som
skal ligge lige her ved siden af, fastslog Morten Skovgaard. Han opfordrede de fremmødte til at bruge banen og gjorde
opmærksom på, at den også kan bruges om aftenen og i den mørke tid, da der er opsat lysmaster.

Morten Skovgaard holdt den officielle tale ved indvielsen af den nye multibane.
Tak til de frivillige
Også Heidi Christensen, som både er lærer på Ådalens Skole og samtidig sidder i DBU Sjællands bestyrelse, var med
ved indvielsen. DBU har sammen med Nordeafonden samt Lokale- og anlægsfonden og Frederikssund Kommune være
med til at finansiere anlægget af banen.
- I DBU er vi glade for at frivillige ledere i Frederikssund har planlagt og igangsat dette, sagde hun med adresse til ORI
fodbold (Oppe Sundby og Rørbæk Idrætsforening), som oprindeligt søgte fondsmidlerne til projektet.
- Det her er med til at synliggøre det frivillige foreningsliv. Da vi så denne ansøgning hos DBU var vi ikke i tvivl om at vi
gerne ville støtte dette projekt, fastslog Heidi Christensen.
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Heidi Christensen fra DBU overrækker en fodbold, til Morten Skovgaard.

Morten Skovgaard, John Schmidt Andersen og Heidi Christensen på den nye bane.
Godt for bevægelse i skolen
Banen bliver ifølge skoleleder Flemming West Clausen flittigt brugt af eleverne i frikvarterer og pauser, og banens
begrænsede størrelse i forhold til de omkringliggende fodboldbaner er faktisk en fordel:
- Det giver god bevægelse, at banen ikke er så stor. Her kan man nemlig ikke lige så godt være passiv som på en stor
fodboldbane, så det er godt for bevægelse og motion i skoletiden, forklarer han.

Den nye bane blev hurtigt taget i brug.
Multibanen har et mål i hver ende samt tre små mål på hver langside, så der kan afvikles tre kampe samtidig. Endelig er
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der to basketkurve, og naturligvis bander rundt om hele banen.
Foto: KEJE.
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18 Sundhedspolitikken skal leve gennem konkrete indsatser
Borgere og kommunale fagområder har været involveret i at sætte rammen for sundhedspolitikken og udarbejde en
handleplan, der omsætter politikkens ti mål til praksis.
Handleplanen er blevet til på baggrund af input fra Byrådet, høringssvar, borgermøder, interviews med borgere og en
arbejdsgruppe på tværs af de kommunale fagområder.
Det er sammen med faglige anbefalinger og undersøgelser af sundhedstilstanden i Frederikssund Kommune blevet til en
præcisering af konkrete indsatser.
Sundhedsarbejdet skal være nærværende for borgerne

- Vi har lagt vægt på en høj grad af inddragelse, fordi det er vigtigt at
sundhedsarbejdet bliver nærværende for borgerne, samtidig med at vi tager højde for udfordringer, faglig viden og
anbefalinger, siger Formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A).
- Der har hele tiden været gode sundhedsinitiativer i vores kommune, men nu har vi sat en tydelig ramme for
prioriteringen. Nu kommer den vigtigste del af arbejdet hvor vi skal have politikken til at leve gennem konkrete indsatser,
slutter Jesper Wittenborg.
Handleplanen bliver hvert år udvidet med en årsplan som lister de indsatser op der er planlagt for det kommende år,
ligesom en status på det forgangne års indsatser vil blive tilføjet.
Frederikssund Kommune Sundhedspolitik gælder fra 2015-2020, og blev vedtaget i sommeren 2015.
Se sundhedspolitikken og handleplanen.
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21 Poul Halberg i Rejsestalden
De allerstørste hits som vi kender fra guitaristen og sangskriveren Poul Halbergs hånd er nu vendt tilbage til livescenerne
med et helt nyt band - Poul Halberg & Friends. Repertoiret er håndplukket blandt de bedste sange fra de sidste 35 år bl.a. fra Halberg Larsen, Ray Dee Ohh og egne solo albums.

Poul Halberg og Friends spiller i Kulturhuset Rejsestalden.
I Poul Halbergs univers har den gode melodi altid været en vigtig rød tråd, og netop nu - i 30-året for udsendelsen af
hans ultimative 80’er klassiker ”Magi i luften” - drager han ud med en perlerække af sine bedste sange. Tænk bare på:
Efterår, Spiller et Spil, Jeg vil la’ lyset brænde, Elskes af dig, Mandagsstævnemøde og mange flere.
Halbergs personlige mix af inspiration fra den amerikanske pop rock tradition og vores egen nordiske tone har gennem
årene formet en helt unik stil, som har resulteret i en række legendariske evergreens - skrevet i samarbejde med nogle af
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vores bedste tekstforfattere, bl.a. Steffen Brandt, Elisabeth G. Nielsen, Lars Muhl og selvfølgelig Mona Larsen, som skrev
langt den overvejende del af teksterne til Halberg Larsen. Og det kompositoriske samarbejde med hitmageren og
produceren Michael Bruun var i høj grad brændstof til det lokomotiv, der forvandlede Ray Dee Ohh til en af de største
pop-succes’er herhjemme til dato.
Og står der Halberg på plakaten, er der selvfølgelig også masser af god guitar i vente på en aften, hvor han sammen
med sine Friends vil give sine bedste sange nye vinger. Glæd jer til et forrygende genhør.
Tid, sted og pris
Koncerten finder sted i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris lørdag den 30. april klokken 20.00. Dørene åbnes klokken
19.00.
Billetter koster 250 kroner, og kan købes via Rejsestaldens hjemmeside.
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21 E-busser med ekspresfart i Skibby
Efter påske begynder de nye E-busser at suse gennem hovedstadsområdet. E-busserne er ekspresbusser som skaber
direkte og ekstra hurtige forbindelser mellem boligområder, arbejdssteder og uddannelsessteder.
Ny linje 65 E
Det betyder store ændringer for Skibby, som via Linje 65E får en helt ny forbindelse mellem Skibby via Frederikssund til
Hillerød.
Linje 65E kører fra Skibby via Onsved til Frederikssund og videre af Roskildevej til erhvervs-og
uddannelsesinstitutionerne vest for Hillerød, til Hillerød Station og med sidste stop ved Nordsjællands Hospital, Hillerød
og Psykiatrisk Hospital. Linje 65E kører i myldretiden hver halve time i begge retninger.
Med linje 65E bliver køretiden fra Skibby til Frederikssund under 20 minutter. Turen helt til Hillerød kan klares på 45
minutter. Linjen er desuden en oplagt ungdomsrute, der give hurtig transport til uddannelsesinstitutionerne i
Frederikssund og Hillerød, og den forbinder også Nordsjællands hospitaler i Frederikssund og Hillerød med en dør-til-dør
forbindelse og en rejsetid på 25 minutter.
Den 15. april afholdes en event i Skibby, hvor E-bussen fejres med kage og hornmusik.
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23 Hjælp til tablets og apps

Foto: KEJE.

Onsdag den 6. april klokken 15.00 til 18.00 på inviterer Frederikssund
Bibliotekerne til en tre timers IT-café med fokus på tablets.
Vi starter med et kort oplæg med tips og tricks til både iPad og Android tablets.
Alt om apps
Er det selve programmerne, de såkaldte apps, på din tablet du vil vide mere om, så afholder bibliotekerne også to
tre timers IT-caféer med det som fokus.
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Det sker
Onsdag den 20. april klokken 10.00 til 13.00 på Frederikssund Bibliotek
Onsdag den 25. maj klokken 15.00 til 18.00 på Frederikssund Bibliotek.
Vi starter med et kort oplæg med nogle af de bedste apps til både telefoner og tablets.
Ved alle tre IT-caféer kan du efter introduktionen stille spørgsmål og få hjælp.
Det er gratis at deltage, og du skal ikke tilmelde dig.
Foto: KEJE.
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29 Lær at tackle job og sygdom
På dette gratis kursus giver vi dig inspiration og teknikker til at overkomme de forhindringer, der kan være i din job- og
sygdomssituation.
Vi kommer omkring ting som håndtering af stress, arbejdsidentitet, kommunikation med f.eks. arbejdsgiver eller
jobcenter, balance mellem aktivitet og hvile og håndtering af smerte, træthed og nedtrykthed.
- Kurset hjalp mig til at vende negative tanker til positive. Vi fik værktøjer til enten at smide et problem væk eller få det
løst, så tingene ikke tårner sig op. Jeg er kommet over en stor hurdle på vejen, og er blevet meget mere positiv nu,
fortæller Teddy Andersen, 58 år, tidligere stressramt – nu raskmeldt.
Kurset starter mandag den 18. april 2016 fra 10.00 - 12.30 og løber over seks mandage.
Kurset foregår på De Tre Ege i Jægerspris. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på 21 13 44 75 eller kzmor@frederikssund.dk
Læs om kurset på www.frederikssund.dk/jobogsygdom
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30 Frederikssund Kommune på Facebook med hovedside
Fra midten af april vil Frederikssund Kommune være på Facebook med en hovedside, der skal styrke kommunikationen
til og med borgerne.
På byrådsmødet 30. marts besluttede Byrådet at der skal oprettes en officiel Facebookside for Frederikssund Kommune
med nyheder, serviceinformationer og digital borgerbetjening.
Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over det kommende tiltag:
- Jeg er meget glad for Byrådets beslutning om, at vi nu skal på Facebook med en officiel side for Frederikssund
Kommune. Her vil kommunen fortælle om nye tiltag, gode historier og diverse tilbud til gavn for mange borgere – også de
borgere og andre interesserede som normalt ikke hører om kommunens aktiviteter. På siden vil der også blive svaret på
borgerspørgsmål som supplement til de kendte, traditionelle måder at komme i kontakt med kommunen på.
Den nye Facebookside skal supplere kommunens øvrige kanaler, herunder hjemmesiden. Der vil blive lagt vægt på
kommunikation gennem billeder og videoer og på at skabe involvering med sidens brugere.
- Vi skaber en ny god forbindelse til kommunens borgerne i et medie, som rigtig mange bruger i forvejen. Jeg lægger stor
vægt på, at vi med en hovedside på Facebook får muligheden for at blive endnu mere nærværende for borgerne på en
nemt tilgængelig og uformel måde.
Kommunen har gode erfaringer med sin Facebookside om byen Vinge, hvor interesserede i og uden for kommunen kan
følge med i byudviklingen.
De vigtigste retningslinjer – eller spilleregler om man vil – som brugerne af Facebooksiden skal følge er at overholde god
tone og almindelig lovgivning. Der sagsbehandles ikke på siden, og der må ikke være navngivning af kommunens
ansatte. Der er ingen adgang for kommercielle reklamer. For politiske holdninger og debat henvises til politikernes
eventuelle egne facebooksider.
Frederikssund Kommunes nye Facebookside går i luften medio april.
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31 Byrådet bevilger to millioner til forbedring af udearealer på skolerne
I løbet af 2016 og 2017 vil Frederikssund Kommune bruge to millioner på at give skoleelever bedre mulighed for at lege
og bevæge sig udendørs.
I de kommende år vil det blive både nemmere og sjovere for skolebørnene at være aktive i skoletiden på en række af
kommunens skoler. Under overskriften ”Alle børn bevæger sig udenfor” har en arbejdsgruppe kigget på kommunens
skoler og deres udearealer. Nærmere bestemt har man vurderet hvilke skoler, der skulle have tildelt penge til at forbedre
lege- og bevægelsesmulighederne for eleverne. Sigtet er, at pengene skal prioriteres på anlægsopgaver, der kan bidrage
til at indfri folkeskolereformens målsætning om at koble læring med bevægelse.
Mange nye aktivitetsmuligheder
På byrådets møde onsdag den 30. marts besluttede et enigt byråd så at fordele i alt to millioner kr. over de næste to år til
etablering af udendørs læringsmiljøer, skatermiljø mv. Pengene vil blive brugt over to år på Fjordlandsskolen, afd. Skibby,
Jægerspris Skole samt på Slangerup Skole, afd. Byvang.
Pengene bliver fordelt således
1. Fjordlandsskolen, afd. Skibby får i 2016 700.000 kr. til opbygning af en skolegård, der skal rumme et læringsmiljø, som
byder op til bevægelse og fysisk aktivitet.
2. Jægerspris Skole får i 2016 300.000 kr. til en spejlvæg med tilhørende højttalerinstallation. Endvidere får skolen i 2017
500.000 kr. til et nyt skatermiljø.
3. Slangerup Skole, afd. Byvang får i 2017 500.000 kr. til opbygning af et læringsmiljø, der indbyder til bevægelse og
fysisk aktivitet i mellemtrinnets skolegård.
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Kommende læringsmiljø i Fjordlandsskolens skolegård.
2016 3

31 Kom og få ny viden om idrætsvaner, –faciliteter mv.
Frederikssund Kommune har fået foretaget nogle gennemgribende analyser af hele idrætsområdet hos Idrættens
Analyse Institut (IDAN).
Rapporterne belyser blandt andet borgernes idrætsvaner, idrætsforeningers vilkår, udbuddet af idrætsfaciliteter og
kapacitetsudnyttelsen af idrætsfaciliteter.
Den viden vil vi gerne dele med både borgere og foreninger.
Derfor inviterer vi til præsentation af de spændende resultater
Torsdag den 7. april 2016 fra klokken 19.00 – 20.30 i
Pyramiden ved Thorstedlund
Græse Strandvej 22
3600 Frederikssund
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Foto: KEJE.
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