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Ændrede parkeringsregler
Per den 1. oktober 2009 er der trådt en ændret parkeringsbekendtgørelse for Frederikssund Kommune i kraft.
De væsentligste ændringer er

at det nu er tilladt at parkere motorcykler på parkeringspladser med tidsbegrænsning

at reglerne for parkering med handikapskilt nu følger Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 465 af 08/06/2005

at det nu er tilladt at parkere på de dertil indrettede p-pladser på Hovedgaden i Skibby

at det nu er tilladt at parkere i rabatten uden for de fire hovedbyer Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby
Se en samlet redegørelse for parkeringsreglerne og bekendtgørelsen af parkeringsbestemmelserne i fuld ordlyd.

2009 10 2

Møde for bygge-, anlægs-, energi- og miljøvirksomheder
Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune inviterer bygge- og anlægssektorens og energi- og
miljøsektorens virksomheder og deres rådgivere til orienterings- og dialogmøde torsdag den 22. oktober
kl. 16-18.30. (R - tidligere stod der tirsdag)
Emnerne for dette på-vej-hjem-møde rækker fra de aktuelle muligheder for at få ordrer fra Frederikssund
Kommune næste år til spørgsmål om hvordan man bliver en bedre sælger.
Arrangementet foregår på Skjalm Hvide Hotel i Jørlunde. Deltagelse er gratis, men der kræves tilmelding
senest den 16. oktober.
Se invitation til på-vej-hjem-mødet den 22. oktober.
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Tilbud om gratis influenzavaccination
Der er tale om det årligt tibagevendende tilbud om gratis vaccination mod den almindelige vintersæson-influenza. Tilbuddet
omfatter personer der er 65 år og derover samt førtidspensionister.
Derudover omfatter tilbuddet personer med bestemte kroniske sygdomme uanset alder og efter lægelig vurdering:

Personer der går til behandling eller kontrol for kroniske lungesygdomme og har varig nedsat lungefunktion

Personer der er diagnosticeret med en iskæmisk hjertesygdom - med og uden hjerteinsufficiens - og hjerteinsufficiens
af andre årsager

Personer der går til behandling for sukkersyge og har mindst en komplikation til sygdommen

Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt

Personer med andre kroniske sygdomme hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en
alvorlig sundhedsrisiko
Er man i tvivl om ens sygdom berettiger til en gratis vaccination, skal man spørge sin praktiserende læge.
Det gratis tilbud gælder året ud, men det anbefales at vaccinationen foretages i oktober og november for at have størst effekt.
Man kan blive vaccineret hos sin egen læge. Der er også nogle ældreorganisationer der arrangerer vaccinationer, men det må
man holde sig orienteret om ad anden vej, fx via annoncering i aviserne.
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Lær om brand
Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab har i uge 40 deltaget i en
landsdækkende brandforebyggelseskampagne for børnehaveklasser.
Beredskabet havde ved ugens begyndelse over 400 tilmeldte børn til besøg på de i alt seks
brandstationer for at lære om brand og brandforebyggelse.
Beredskabets område
Brandforebyggelse på skoleskemaet
Når brandvæsenet rykker ud til brande, er erfaringen at tilstedeværende personers adfærd
tit spiller ind på ulykkernes omfang og udvikling. Derfor er det vigtigt at både voksne og børn
ved hvordan de skal forholde sig til brand.
– Ild er en alvorlig sag, og det skal ligge på rygmarven hos de små hvordan de skal forholde
sig, siger beredskabschef Kim Lintrup. – Og de skal være fuldstændig klar over at man
kommer alvorligt til skade hvis man ikke bruger hovedet når man omgås ild. Ved at uddanne
dem nu sikrer vi at børnene ved hvordan de skal passe på sig selv og hinanden.
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Brandvæsenet har i samarbejde med skolerne aftalt et forløb der indeholder både undervisning og
praktiske øvelser i brandforebyggelse samt førstehjælp der svarer til elevernes alder. Lær om brand
er en årligt tilbagevendende og landsdækkende kampagne som Beredskabsstyrelsen står bag.
Billederne viser små flokke af unge, rødhjælmede 'brandinspektører' på brandstationen i
Frederikssund onsdag den 30. september. Der er billeder fra tre af de fire delelementer arrangementet
bestod af.
Først fra det indre af brandstationen hvor man blandt andet bliver klogere på hvordan en brandmand
er klædt på. Dernæst en lille sprøjteøvelse hvor den ene pumper og den anden slukker ild i fire
vinduer på stribe. Og endelig demonstrationen af brandbilerne med mulighed for at sprøjte med den
store sprøjte.
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Den fjerde del var en mere 'teoretisk' samtale mellem brandfolk og børnehaveklasserne om hvad man skal gøre for sin egen
sikkerhed hvis man skulle komme ud for en ildebrand.
Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab
Workshop om naturbrande
Samtidig har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab været vært for en faglig workshop
med kolleger fra England, Italien, Finland, Grækenland og Australien.
Workshoppen er del af et større projektforløb med titlen Accidental, Natural and Social Fire Risk
Assesment and Management om udvikling af forebyggelsen af brande og ulykker. Den aktuelle
workshops hovedemne var naturbrande.
De udenlandske gæster fik dog også lejlighed til at at studere den lokale Lær om brand-indsats for de
små skolebørn.
Her ses brandvæsenets store redningslift i oprejst stilling ved fjernvarmeværket ved siden af
brandstationen i Frederikssund. Det er dog ikke børnehaveklassebørn der er med oppe i liften, men
nogle af de udenlandske kolleger.
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Man Parade med 25 figurer
forestillende historiske og nutidige mennesker
Man Parade er et skoleprojekt med ni opstillinger eller tableauer på Færgegården i anledning af Frederikssunds 200-års
købstadsjubilæum. Hvert tableau består af to til fire menneskefigurer i fuld størrelse i form af dekorerede og mere eller mindre
påklædte mannequindukker med diverse rekvisitter.
Figurerne står både ude og inde og bliver stående til og med efterårsferien i uge 42.
Arbejdet med Man Parade er støttet økonomisk af en række lokale erhvervsdrivende som er oplistet på en stander ved
indgangen til Færgegården. Værkerne er produceret og opstillet af elever og lærere fra ni af kommunens folkeskoler.
Figurgrupperne er fordelt i to hovedgrupper: De der fortæller historie, og de der har et samtidskunstnerisk udtryk. Til de fleste
tableauer er knyttet forskellige tekster opsat på plancher ved siden af figurerne. Til nogle af tableauerne er der desuden
oplæsning m.v. på lydfiler som kan downloades til mobiltelefoner.
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Teknologi – miljø – mode
To figurer med særligt påtryk af billeder fremstillet af elever fra Falkenborgskolen.

Det teknologiske menneske og Det miljørigtige menneske
De to figurer som her læner sig op ad Færgegårdens gavl, repræsenterer det teknologiske og det miljørigtige menneske
fremstillet af et blandet hold fra Marienlystskolens to 8. klasser og ene 9. klasse med Karoline Poulsen, Camilla Rørbye, Simon
Corneliussen, Kamilla Hansen, Camilla Hansen, Mille Sørensen og Lærke Aabel samt lærer Lone Eskholm.
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De fire elementer: Luft, ild, vand og jord
Fire figurer forestillende de fire elementer er fremstillet af en gruppe fra femte årgang på Åbjergskolen: Matilde, Caroline Matilde,
Simone, Alberte, Emma L., Amanda, Nanna Å., Phillip, Tobias, Mathias T. Malou og Pernille samt lærer Rikke Frederiksen.
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Tag stilling
To figurer forestillende en escortpige og en 'streetgirl' samt to kontaktannoncer fra samme demonstrerer problemet ved
prostitution. Fremstillet af Simone 8.c, Camilla 8.d, Michelle 8.b og Mette 8.d fra Kingoskolen samt lærer Gitte Sokoler og
mediatekar Lene Gundersen.
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Black or White –why should we decide ?
To mandlige figurer – en sort og en hvid – skal tematisere racisme eller anderledeshed blandt mennesker. Fremstillet af Mark 9.c
og Lærke og Rikke fra 9.b fra Kingoskolen samt lærer Gitte Sokoler og mediatekar Lene Gundersen.

8

Tjenestepiger
Foran hovedbygningen på Færgegården står to tjenestepiger som angiveligt skulle være ved at lave mad til dronningen.
Fremstillet af elever fra Marbækskolen.

... og de to tjenestepiger havde den 10. september den ære at regentparret kom forbi.
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Åle Slæb og Silde Slid
Et fjordfiskerpar fra begyndelsen af 1900-tallet står og ordner garn ved deres jolle. Fremstillet af elever fra 5. årgang fra Græse
Bakkebyskolen sammen med lærer Lotte Lai Sørensen.
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Carl Larsen (morder fra Venslev år 1842) og hans mor Karen Larsen
Historien bag figurerne er historien om Venslev-røverne og mordene på en familie i Ejby i 1842. Det er 4. A på Skuldelev Skole
der sammen med deres lærer Kirsten Bach Pedersen har fremstillet dette tableau
De to figurer stod udenfor på gårdspladsen mellem træerne tæt på vejen, og desværre er der sket det at nogen har 'lånt'
figurerne uden at stille dem tilbage igen.
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Thomas Kingo og Erik Ejegod
Indenfor på Færgegården i udstillingslokalerne står Thomas Kingo, salmedigter og præst i Slangerup, som levede 1634-1703, og
Erik Ejegod som var dansk konge 1095-1103 og født i Slangerup cirka 1055. Fremstillet af Byvangskolens 6.a og lærer Marianne
Holst.

Tre klædedragter anno 1800
Indenfor på Færgegården står der tre kvinder der skal demonstrere historiske klædedragter fra forskellige sociale lag. Fra venstre
er det herregårdstjenestepigen Regitse, den nygifte bondekone Mary Haraldsdatter og købmandskonen Gyritte Kildegård.
Fremstillet af elever 5. klasserne på Lindegårdsskolen – fra A-klassen Ida A, Kathrine og Sofie G., fra B-klassen Christina, Clara,
Pernille, Elin og Freja og fra C-klassen Clara og Sofie W. – og lærer Tina H. Thamdrup.
To figurer i Mediateket på Kingoskolen
Som en del af Man Parade-projektet er der fremstillet et par figurer som står i Mediateket på Kingoskolen i Slangerup.
En figur som forestiller moder jord, skal tematisere jorden og det vi mennesker udsætter den for både i forhold til religioner og
andre overbevisninger og i forhold til CO2 forurening. Fremstillet af Oliver H og Sofie 8.a samt lærer Gitte Sokoler og mediatekar
Lene Gundersen.
En figur som forestiller Mr. Universe, og som tematiserer integration og kulturmøde mellem mennesker som et universielt
anliggende. Fremstillet af Malene T, Amalie og Michelle fra 9.f samt lærer Gitte Sokoler og mediatekar Lene Gundersen.
Fotos: Fotograf Jens Th 1-15
Museumsassistent Torben Rasmussen 16 og 18-20
Lærer Kirsten Bach Pedersen 17
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Nordea Fonden har uddelt fire lokale skulderklap-priser
Nordea har uddelt deres Gi' et skulderklap-priser i området Frederikssund, Egedal, Roskilde og Lejre ved at bede de fire
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borgmestre om hjælp til at finde lokale foreninger eller initiativer til at modtage 5000 kroner som et 'skulderklap' fra Nordea
Fonden.
Priserne blev uddelt den 29. september, og det blev til i alt 14 priser. Heraf gik de fire til lokale foreninger i Frederikssund
Kommune.

Sport og integration i FIK's ungdomsfodbold
Den ene lokale pris gik til Frederikssund Idræts Klubs arbejde med integration i ungdomsafdelingen. – Afdelingen er kendt for et
stort og meget kvalificeret ungdomsarbejde såvel på det sportslige som det sociale niveau, hedder det i borgmesterindstillingen
og prisbegrundelsen.
– Og dette arbejde understøttes af en række dygtige og engagerede trænere og ledere, og klubben har i år med held taget nye
initiativer til at inddrage unge fra byens indvandrermiljø i spændende fællesprojekter til gavn for de unges fritidsmuligheder og for
fodboldspillet.
På billedet ses spillere og spillende trænere fra FIK's ungdomsafdeling (Ali Bayrak, Rasmus Christensen, Unor Kör, Mustafa
Bayrak og Sinan Kan), ungdomsformand Heidi Friis Christensen og FIK-formand Lars Aabech, borgmester Ole Find Jensen,
formand for Bankrådet i Nordea Jan Morbech og filialdirektør i Nordea Frederikssund Christian Brangstrup.

Priser til sejlklub, miniby og historisk forening
De tre andre priser gik til Jægerspris Sejlklub, Slangerup Miniby og Historisk Forening for Skibby-egnen.
På billedet ses Ove Pedersen og Frede Petersen fra Slangerup Miniby, filialdirektør Eva Voldby, Nordea i Slangerup, filialdirektør
John Jensen, Nordea i Skibby, filialdirektør Carsten Molander, Nordea i Jægerspris, Kim Kristensen, Fransis Bernard og Andreas
Milbo fra Jægerspris Sejlklub, Orla Hansen og Niels Nielsen fra Historisk Forening for Skibby-egnen og borgmester Ole Find
Jensen.
De tre borgmesterindstillinger og prisbegrundelser:
Jollesejlads for unge i Jægerspris Sejlklub
Jægerspris Sejlklub har gennem adskillige år med stor ihærdighed og kærlighed til sejlsporten arbejdet for at give ungdommen
mulighed for at lære jollesejlads og give den nødvendige uddannelse i sejlsportens grundregler som gør det muligt at boltre sig
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på vandet. I dette tilfælde jo primært Roskilde Fjord med udgangspunkt i Kignæs Havn som er sejlklubbens base for det gode
kammeratskab og klubliv.
Slangerup Miniby
Foreningen har det formål at opføre en modelby af Slangerup anno 1900 i målestoksforholdet 1:10 – og dermed når arbejdet er
tilendebragt, sikre Frederikssund Kommune og Slangerup en flot attraktion. Der arbejdes med et højt fagligt niveau i forbindelse
med fremstilling af de enkelte huse, og de aktive deltagere – der er pensionister og efterlønnere – garanterer at kvalitet og
entusiasme bærer projektet.
Historisk Forening for Skibby-egnen
Historieinteressen er stor og stabil i kommunen, og det historiske arbejde for Skibbyegnen er gennem mange år blevet varetaget
med engagement og faglig dybde af den historiske forening i Skibby. Lokale arrangementer og deltagelse i fælleskommunale
aktiviteter kendetegner foreningen, og i arbejdet for at skaffe bedst mulige vilkår for det lokalhistoriske museum Færgegården har
foreningen og ikke mindst dens formand (Niels Nielsen, red.) ydet en stor og fortjenstfuld indsats.
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Ekstra høring om lokalplan for Kyndby Huse

Byrådet vedtog den 2. december sidste år at fremlægge et forslag til en lokalplan for Kyndby Huse i offentlig høring. Efter en lang
række indsigelser fra beboerne i bebyggelsen blev høringen forlænget ud over de ordinære otte uger og frem til
den 27. april.
I høringsperioden kom der ikke færre end 18 høringssvar. Plan- og Udviklingsudvalget har efterfølgende
revideret lokalplanforslaget på flere punkter, og med indstillingen af det ny lokalplanforslag til Byrådet fulgte også
en anbefaling fra udvalget om at forslaget på grund af væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige blev
sendt ud i en ekstra, to-ugers høring.
Byrådet besluttede den 30. september at sende forslag til lokalplan nr. 25 for Kyndby Huse ud i en kort,
supplerende høring fra den 6. til den 20. oktober.
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Øverst et originalt betonhus og nederst et originalt dobbelthus med baghus.
Ændringerne i lokalplanforslaget
Generelt bærer høringssvarerne fra beboerne i Kyndby Huse og Andelsboligforeningen præg af en
omfattende skepsis mod det bevarende aspekt i lokalplanen. De fem mest centrale kritikpunkter vedrører
begrænsninger i forhold til tilbygninger og udbygninger, bestemmelser om bebyggelsen i delområde E,
manglen på mulighed for opførelse af dobbeltcarport samt begrænsninger i forhold til udstykning.
Plan- og Udviklingsudvalget har på baggrund af høringssvarene besluttet sig for et scenarie der tager hensyn
til at Kyndby Huse er et stykke særligt kulturarv som det er værd at værne om, samtidig
med at lokalplanen skal give mulighed for at alle bebyggelser kan få enten en havestue
eller en tilbygning som en væsentlig udvidelse af det eksisterende boligareal.
Lokalplanen skal også tage hensyn til at Kyndby Huse er en pendlerby, og at de fleste husstande har to biler.
Lokalplanen skal derfor hvor det er muligt, tillade opførelse af dobbelt carport. Endelig skal lokalplanen give
mulighed for at tagene kan efterisoleres uden det går ud over beboelsesarealet.
Dermed sikrer lokalplanen gode muligheder for udbygning, samtidig med at bebyggelsens væsentlige
kulturhistoriske og arkitektoniske træk bevares. Bebyggelsens struktur med det store fællesareal,
infrastrukturen og de væsentligste karaktertræk fastholdes for at bevare oplevelsen af industriby med
arbejderboliger, funktionærboliger og servicebygninger.
Samtidig åbnes der inden for fastlagte rammer mulighed for at foretage ændringer som bringer bebyggelsen op til dagens
standard. Der gives desuden mulighed for opførelse af et nyt fælleshus og et fælles varmeforsyningsanlæg.
Illustrationer fra forslaget til lokalplanen for Kyndby Huse
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Se byrådsdagsordenen den 30. september med tilhørende bilag.
Se bekendtgørelsen om den supplerende to-ugers høring.
Bemærkninger til lokalplanforslaget sendes inden den 20. oktober 2009 til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600
Frederikssund eller per mail til epost@frederikssund.dk (skriv venligst "By og Land" i emnefeltet).
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Ta' 10 af farten

End ikke den mest erfarne bilist kan gardere sig mod overraskelser på vejene. Men man kan gardere sig mod den høje fart som
drastisk øger risikoen for ulykker med døden til følge.
Trafikulykker kan skyldes uopmærksomhed, træthed, dårlige bremser, kort afstand eller kørsel over for
rødt. Ja, men det er ikke det der slår folk ihjel. Dødsulykkerne skyldes primært for høj fart.
For høj fart er den afgørende faktor for antallet af trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne. Gennemsnitsfarten
er på vej op, og derfor stiger antallet af dødsulykker også.
Trafikkampagnen Ta' 10 af farten er i disse uger en landsdækkende trafikkampagne som Frederikssund
Kommune også deltager i ved at sætte vejkantsplakater op rundt i kommunen som her uden for
Sigerslevvester. Kampagnen består desuden af radio- og tv-spots, og i uge 43 gennemføres der særlige
politikontroller.
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Alle partier bag aftale om Budget 2010-2013
Forud for den endelige behandling torsdag den 8. oktober har alle seks partier i Byrådet mandag den 5. oktober indgået forlig om
kommunens budget for 2010 og overslagsårenen 2011-13.
Partierne bekræfter med aftalen de initiativer der indgik i det budgetforslag der blev vedtaget ved Byrådets førstebehandling af
budgettet den 16. september.
Herudover er der enighed om følgende ændringer:

Forøgelse af driftstilskuddet til Slangerup Idræts- og Kulturcenter

Ekstrabevilling til nødåbning i daginstitutioner

Halvering af budgetforslagets besparelse på biblioteksområdet

Bevilling til projektering m.v. for Ny By

Afsættelse af budget til udgifter i forbindelse med værtskab for Eurofestivalen i 2012

Forøgelse af anlægsbudgettet til ny idrætshal i Slangerup, således at der kan anskaffes inventar og gives mulighed for
tilskuerpladser

Anlægspulje til understøttelse af initiativer i lokalområderne

Forøgelse af anlægsbudgettet til renovering af Marbækskolen, således at pædagogisk opdatering kan realiseres
Skatteudskrivning m.v.
Forudsætningen for budgettet er at udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift fastholdes uændret.
Kirkeskatteprocenten forøges med 0,01 procentpoint på grund af en negativ efterregulering vedrørende 2007. Det er aftalt at
skatteudskrivningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
For 2010 bliver skatteudskrivningen således:

Personskatten fastsættes svarende til en skatteprocent på 25,9

Grundskyldspromillen fastsættes til 32,5

Dækningsafgiftspromillen på erhvervsejendomme fastsættes til 7,45

Kirkeskatteprocent fastsættes til 0,96
I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetalinger for kommunale ydelser. Disse brugerbetalinger godkendes
endeligt af Byrådet i november.
Bemærkninger
Budgetforliget indeholder desuden en række supplerende bemærkninger om:

Overordnet plan og målsætning for arbejdet med Budget 2011

Ledelse og afbureaukratisering

Seniorpolitiske tiltag

Pulje til at støtte initiativer i landsbyer og lokalområder

Sund By Netværk

Renovering og pædagogisk opdatering af skoler

Biblioteksområdet

Anlægspulje til daginstitutionsområdet

Ungdomscafé

Østersvej (havnemesterboligen)

Klimapolitiske tiltag
Bilag (de tre sidste bilag er meget budgettekniske)

Budgetaftalen i fuld ordlyd

Investeringsoversigt

Tekniske ændringsforslag

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt
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Frederikssund Erhverv tilbyder iværksætterkursus
Hvordan sikrer en iværksætter sin virksomheds overlevelse og vækst ? Hun går på iværksætterkursus !
Iværksætterkurset er både for den der overvejer at etablere egen virksomhed, og for den der har gjort det inden for det sidste års
tid.
På kurset kommer man rundt om de områder der er væsentlige når man skal drive virksomhed uden unødig risiko for en selv og
familien. Og man får lejlighed til at udveksle erfaringer med ligestillede og får noget netværk man kan bruge fremover.
På kurset kommer man også ind på relevante spørgsmål inden for skat, moms, regnskab, jura, reklame, markedsføring og salg
m.v.
Kurset foregår i samarbejde mellem Frederikssund Erhverv og Egedal Erhvervskontor. Det afholdes over fire aftener i sidste del
af oktober - den 20., 22., 27. og 29, oktober alle dage fra kl 17.30 til 21.30. Det foregår på Egedal Erhvervskontor, Tinghøjvej 5 i
Ølstykke. Prisen er 500 kroner (incl. moms) for alle fire aftener.
I både Egedal og Frederikssund kommuner følges kurset op med tilbud om individuel, gratis og fortrolig sparring.
Underviserne på kurset er dels erfarne specialister og dels virksomhedsejere som på godt og ondt kender udfordringerne ved at
starte og drive virksomhed.
Nærmere oplysninger hos konsulent Bent Kiemer, Frederikssund Erhverv, på bk@frederikssunderhverv.dk eller telefon 47 31 37
01.
Tilmelding til iværksætterkurset på mail til jg@47101112.dk.
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Otte ny boliger for psykisk handikappede
Social- og Ældreudvalget har den 7. oktober truffet konkret beslutning om opførelsen af otte ny boliger for handikappede på
Vangedevej i Frederikssund. De otte ny boliger betyder dels en kapacitetsudvidelse, dels skal de erstatte fire utidssvarende
boliger på den nærliggende Marbækvej.
De nuværende fire beboere på Marbækvej flytter til de nye boliger på Vangedevej. Bostedet på Marbækvej er en nu 15 år
gammel nødløsning indrettet i en traditionel toetages villa.
Byrådet har tidligere besluttet at botilbuddet med fire boliger på Marbækvej skal erstattes af et mere tidssvarende tilbud med otte
boliger på Vangedevej. Det er denne beslutning der nu er lavet en tids- og handleplan for med sigte på at Vangedevej kan tages i
brug om godt et år.
Stedet hvor de otte ny boliger skal opføres, er adressen Vangedevej 13. Her ligger en kommunal ejendom som tidligere husede
en såkaldt skærmet demensenhed. Denne bygning skal bygges om, og detailprojekteringen af byggeriet løber året ud. Omkring
årsskiftet ordnes efter planen de formelle forhold med salg og udbud m.v. Byggeriet skal herefter begynde til marts med
indflytning november 2010.
Kommunen samarbejder med et boligselskab der kan stå for byggeriet inden for de økonomiske rammer der gælder for støttet
byggeri, og som samtidig sikrer en realistisk husleje for bostedets beboere. Kommunen får fuld anvisningsret til boligerne, og ud
over de fire beboere der overflyttes fra Marbækvej, bliver der fra ventelisten visiteret fire psykisk handikappede borgere med
behov for et botilbud.
Stærkt politisk og fagligt engagement
Der blev efter udvalgsmødet onsdag den 7. oktober holdt et præsentationsmøde om planerne med deltagelse af formand for
Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning, socialchef Peer Huniche, direktør for velfærd, sundhed og kultur Jytte Therkildsen
og formand for LEV Frederikssund Astrid Schøbel. Der var ingen tvivl om at de alle er endog meget glade for at man nu tager
skridtet fra de principielle beslutninger til de konkrete planer.
Det ligger dem alle stærkt på sinde at botilbud til psykisk handikappede er ikke bare tidssvarende, men også værdige. De
pågældende borgere har ret til en selvstændig bolig på linje med andre borgere. Udvalgsformanden og socialchefen betonede i
enighed vigtigheden af at boligerne både set ude fra gaden og indretningsmæssigt så vidt muligt fremstår som selvstændige,
private boliger.
Samtidig med at botilbuddene indeholder de muligheder for fællesskab, samvær og støtte fra kommunalt personale der
modsvarer beboernes individuelle behov og ønsker.

Principskitse til indretningen af det kommende tilbud med
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otte boliger for psykisk handikappede på Vangedevej 13.
Der mangler indpasning af nogle service- og personalefaciliteter,
og der kan blive tale om mindre justeringer i øvrigt.
Men tegningen illustrerer hvordan de private boliger
er knyttet mere eller mindre tæt til fællesarealerne.
Udtrykkeligt nævnt i Handikapplanen
Der holdes den 14. oktober et informationsmøde for beboere, pårørende og personale på Marbækvej.
Nedlæggelsen af botilbuddet på Marbækvej kommer dog ikke som en overraskelse for de involverede. Behovet for et nyt botilbud
er både længe næret og diskuteret gennem flere år. Beboerne på Marbækvej er meget opsat på at få en ny og bedre bolig.
Planen om rømningen af Marbækvej og flytningen til Vangevej er udtrykkeligt nævnt – ja ligefrem lovet – på side 14 i den nye
handikapplan. I planen hedder det om botilbud til psykisk handikappede blandt andet:

En bolig for alle handler om ret til egen og tilpasset bolig efter behov. Boligen er borgerens base.

Boligerne bør være fleksible og justerbare, således at de kan ændres hvis beboernes personlige forhold ændrer sig
(enlige/ par, fysiske handikap m.m.).

Lokale boligtilbud i nærområdet, tæt på familie og nære relationer.
LEV
Det snart nedlagte botilbud på Marbækvej har været drevet kommunalt, men med Landsforeningen LEV som husejer og
samarbejdspartner. Det ny botilbud på Vangevej bliver opført i samarbejde med et boligselskab som i den konkrete situation har
bedre muligheder for at sammensætte den rette finansiering af projektet.
LEV vil dog stadig være en vigtig samarbejdspartner for kommunens Sociale Service og Social- og Ældreudvalget. LEV's
lokalafdeling har spillet en vigtig rolle som interesseorganisation i tilblivelsen af kommunens ny handikapplan, og lokalafdelingen
vil ifølge både socialchef Peer Huniche og udvalgsformand Tina Tving Stauning også fremover være en vigtig
samarbejdspartner.
2009 10 8

Få styr på din SKAT på skat.dk og med TastSelv
Nyt tilbud om kursus især for ældre borgere på Frederikssund Bibliotekerne hvor SKAT arrangerer undervisning til de borgere der
gerne vil vide mere om SKAT's digitale tilbud og løsninger.
Selvbetjening
Alle har mulighed for at betjene sig selv på stat.dk og med TastSelv. Det er så let, når bare man kan.
Men en del borgere er tilbageholdende på grund af manglende kendskab til edb og it eller manglende kendskab til mulighederne
for at få oplysninger om skatteregler, takster, tidsfrister m.v. Måske ved man heller ikke hvor let det er blevet at betjene sig selv
på nettet.
SKAT vil gerne vise:

hvor man finder love og regler

hvordan man ser de oplysninger SKAT har om én

hvordan man nemt får overblik over egne skatteforhold

hvordan man selv ændrer forskudsregistreringen og årsopgørelsen

hvordan et ny program for aktiehandler holder styr på om der er avancer eller tab der skal med på årsopgørelsen
Når mulighederne er demonstreret, får deltagerne selv mulighed for at prøve de digitale selvbetjeninger på en computer og med
hjælp fra en medarbejder fra SKAT.
Skattereformen
SKAT vil også gerne orientere om de væsentligste ændringer skattereformen medfører, og man kan stille spørgsmål herom
til SKAT's medarbejdere.
Også her bliver der mulighed for at se hvordan man kan gøre det selv ved på skat.dk at beregne hvad skattereformen betyder for
én selv.
Tilmelding

Kurset foregår i Bibliotekssalonen (indgang fra gågaden) på Frederikssund Bibliotek mandag den 19. oktober kl. 10-12.
Tilmelding senest fredag den 16. oktober.

Kurset foregår på Slangerup Bibliotek (i den gamle byrådssal) onsdag den 21. oktober kl.10.30-12.30.
Tilmeldings senest mandag den 19. oktober.

2009 10 8

Sillebroen oktober 2009
Det sker noget hele tiden på det store byggeri ved Frederikssund Station.
Inde er der gang i installationerne af tekniske anlæg, gulve, lofter, rulletrapper og elevatorer m.v.
Ude er murerne næsten færdige, og mange af vinduerne – både de rigtige og de blændede – er monteret.
Her følger først en rundtur inde mellem nedhængte lofter og gulvbelægninger.
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Ved de store ovenlysområder kan man se hvordan efterårssolen er kravlet op ad vægge og stolper.
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I den tekniske afdeling er der gang i installationer af elevatorer, rulletrapperne står færdige, men delvis indpakkede, og nogle
steder står der endnu præfabrikerede rørstykker til sprinkleranlægget og ventet på at komme på plads under loftet.
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Oppe på taget af butiksbygningen findes en helt selvstændig byggeplads for penthouselejlighederne som kommer til at ligge i en
sluttet ring langs hele butiksbygningens tagkant. Byggeriet foregår på én stor, sammenhængende membran af tagpap.
Først en panorama-rundtur fra et punkt i den vestlige ende af bygningen på overgangen til p-huset. Der panoreres fra vest
(Bruhnsvej) over nord og øst til syd – hvor der sluttes med et kig ned til et større udluftningsanlæg.
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Så træder vi længere ind på taget – lige inden for ringen af penthouselejligheder – og foretager en panorering den anden vej
rundt.
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Herefter nogle billeder fra de sine steder brede, andre steder smalle rum som indtil videre er gennemlyste og uden skillerum. –
Afsluttende med en af de mange langtrækkende udsigter man får fra de kommende lejligheder.
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Her følger en lille panorering – fra cirka nord til cirka øst – fra det øverste (fjerde) dæk af p-huset som selvfølgelig allerede længe
har været brugt af håndværkere og bygningsarbejdere.
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Her er det varegården set først fra p-husets øverste dæk og dernæst nedefra i terrænhøjde.

Facaden mod Sillebro Å ses her først fra altanzonen på penthouse-etagen, dernæst fra 2. etage hvor der bliver en terrasse, og
endelig nede fra digekronen hvor der bliver genetableret en sti (promenade) når facadearbejdet er færdigt.
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Så tager vi en lang rundtur fra den rundede hjørnefacade ved indkørslen til butikscentret og stationsparkeringen (Baneledet) og
langs A.C. Hansensvej til rundkørslen og videre ad Nygade frem mod Jernbanegade.
Og selv om facadebeklædningen nogle steder ligner forblæste gardiner, så er det den åbne beklædning med lodrette,
galvaniserede rør der 'misdannes' af pixeleringen af fotografierne.
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Og så slutter vi rundturen ved en hovedindgang der om ikke er færdig, så dog nu fremstår med et ret godt indtryk af det færdige
resultat – med store markante murpartier og en central glasfacade set både ude- og indefra.
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Foto: Morten Ledet
2009 10 9

Budget 2010 vedtaget
Byrådet vedtog efter et par timers debat ved andenbehandlingen den 8. oktober enstemmigt budgettet for 2010 og
overslagsårene 2011-2013. Få dage forinden (5. oktober) var der indgået forlig om budgettet mellem alle Byrådets seks partier.
Sædvanen tro ved budgetvedtagelser var der indkaldt suppleanter for de tre byrådsmedlemmer der på forhånd havde meldt
forfald. Alligevel var Byrådet ikke fuldtalligt idet Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti måtte blive på sin plads i Folketinget hvor
åbningsdebatten trak ud. Borgmesteren oplæste en mail hvori hun meddelte at havde hun været til stede, havde hun stemt for
budgettet.
Budgetforliget er omtalt i en tidligere nyhedsartikel. Om det øvrige forløb frem til vedtagelsen med Økonomiudvalgets behandling
af høringssvar og tekniske og politiske ændringsforslag kan man læse i Byrådets dagsorden sag nr. 166 om anden behandling af
budgettet.
Det eneste uafhandlede ændringsforslag der fulgte med byrådsdagsordenen, vedrørte indskrænkninger i busdriften. Det blev på
mødet trukket tilbage af forslagssstilleren Carsten Cederholm.
Skatter og takster m.v.
Udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift fastholdes uændret. Kirkeskatteprocenten forøges med 0,01
procentpoint på grund af en teknisk regulering. Skatteudskrivningen baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
For 2010 bliver skatteudskrivningen således:

Personskatten fastsættes svarende til en skatteprocent på 25,9

Grundskyldspromillen fastsættes til 32,5

Dækningsafgiftspromillen på erhvervsejendomme fastsættes til 7,45

Kirkeskatteprocent fastsættes til 0,96
I budgettet indgår desuden indtægter fra en række brugerbetalinger for kommunale ydelser. Disse takster godkendes endeligt af
Byrådet i november.
Budgetmaterialet
Budgettet er et resultat af en række tekniske og politiske ændringsforslag der er fremkommet siden Byrådets førstebehandling.
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De politiske ændringsforslag fremsat i forbindelse med andenbehandlingen og optaget i det endelige driftsbudget, fremgår af
denne oversigt.
Ændringsforslag til kommunens investeringsprogram (anlæg) er indarbejdet i denne samlede investeringsoversigt.
Et overblik over den samlede kommunale økonomi i 2010-2013 fås i den såkaldte resultatopgørelse. For 2010 viser oversigten
dels et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på cirka 3,5 mio. kroner, dels et træk på kassebeholdningen på cirka 77 mio.
kroner.
Endeligt budget
Der vil i den næste måneds tid blive udarbejdet forskellige bemærkninger til budgettet med en nærmere beskrivelse af
indeholdet. Dette detaljerede budget forventes offentliggjort i begyndelsen af december.
2009 10 12 Mere direkte genbrug via genbrugspladserne
Mandag den 19. oktober åbner Frederikssund Kommune en ny ordning for direkte genbrug via genbrugspladser og
genbrugsbutikker:
Har man effekter som man mener andre kan have glæde af, kan man aflevere dem på kommunens tre genbrugspladser
(containerpladser). Salgbare effekter bliver herefter solgt enten via Frederikssund Genbrugssalg i Slangerup eller i den
eksisterende genbrugsbutik på genbrugspladsen i Skibby.
Frederikssund - Slangerup
På Frederikssund Genbrugsplads åbnes et rum i genbrugsbygningen til aflevering af genbrugseffekter. Hvis dørene til
genbrugsbygningen er låst, skal man henvende sig til en af pladsens medarbejdere, så får man hjælp til at aflevere sine effekter.
De salgbare effekter sælges hos Frederikssund Genbrugssalg i Slangerup, Stationsvej 9 i Slangerup. Genbrugssalget holder
åbent kl. 10 -14 den anden søndag i hver måned med loppemarked.
Genbrugssalget drives af JobForm Frederikssund som er en kommunal kursus- og jobtræningsvirksomhed for ledige og
sygdomsramte borgere i Frederikssund Kommune. Indtægterne fra salget indgår i driften og aktiviteterne i JobFormvirksomheden.
Hornsherred
På Jægerspris Genbrugsplads erstattes det hidtidige byttetelt med en nyindrettet container hvor man kan aflevere brugbare
effekter. Hvis afleveringscontaineren er låst, skal man henvende sig til en af pladsens medarbejdere, så får man hjælp til at
aflevere sine effekter.
Aflevererring af genbrugseffekter på Skibby Genbrugsplads sker ved henvendelse til en medarbejder på pladsen.
Genbrugseffekter fra Jægerspris og Skibby sælges i Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads. Butikken har åbent
fredage kl. 13-17 og lørdage kl. 8-13. Butikken har hidtil kun haft åbent lørdage.
Indtægterne fra salget anvendes til delvis dækning af de udgifter der er ved drift af ordningen.
Indvielse af ordningen med mere direkte genbrug
Mandag den 19. oktober kl. 11 indvier formanden for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard den ny ordning for mere direkte
genbrug på genbrugspladserne. Det foregår på Frederikssund Genbrugsplads på Strandvangen 17.
Ordningen med direkte genbrug kræver lidt opnormering på genbrugspladserne som kun delvis dækkes af indtægter fra salget af
genbrugseffekterne. Samlet betyder det en yderligere udgift til drift af de kommunale affaldsordninger på cirka 20 kroner om året
per husstand.
2009 10 12 De ældste skolelevers sundhed
Kommunallægerne har igen i år lavet en sundhedsprofil for de ældste elever i folkeskolen. Lægerne har i forbindelse med
helbredsundersøgelserne i 9. klasse (årgang 2008/2009) gentaget spørgeskemaundersøgelserne fra sidste år.
Der laves tilsvarende undersøgelser i ti andre kommuner, og det giver mulighed for at sammenligne resultaterne på tværs af
kommunerne.
Resultaterne fra Frederikssund Kommune stammer fra 406 elever svarende til 98 procent af årgangens unge.
De unge er blevet spurgt om:

Trivsel i skolen

Egene vurdering af helbred

Atopi (samlet betegnelse for allergi, høfeber, astma og eksem)

BMI (Body Mass Index)

Motionsvaner

Kost

Rygning

Alkohol (misbrug)
De unge er glade for deres skole. Godt 90 procent synes vældigt godt, ganske godt eller nogenlunde om at gå i skole. Men selv
om der er færre end 10 procent der ikke trives i skolen, er det dog næsten dobbelt så mange som i de kommuner der
sammenlignes med.
Eleverne i udskolingsårgangen rapporterede generelt at de har et godt helbred. Også selv om mange elever fortalte at de har haft
et eller flere symptomer indenfor en periode af 14 dage forud for undersøgelsen.
Eleverne har en høj hyppighed af kroniske, atopiske lidelser (allergi, astma, høfeber, eksem). Det skal der ifølge
kommunallægerne tages særlig hensyn til under den medicinske erhvervsvejledning elevene skal modtage i løbet af
udskolingsåret. Det er vigtigt at målrette uddannelses- og erhvervsvalg til en fremtid som man så at sige kan tåle. I forbindelse
med den medicinske erhvervsvejledning skal der inddrages kvalificerede læger.
Livsstil
Samtalerne med de unge og besvarelserne i spørgeskemaerne viser fortsat social skævhed med hensyn til kost-, motion-, ryge-,
alkohol- og andre vaner. Det er mange de samme unge mennesker der trækker statistikken ned på flere områder. Det er en
gruppe der ifølge kommunallægerne bør der sættes ind overfor.
Efter rygeloven skal man være 18 år for at købe tobak, men kommunallægerne tror ikke at alle butikkerne overholder dette
alderskrav når der er 35 procent af årgangen der enten ryger eller har røget. Kommunallægerne vil derfor sammen med
Ungdomsskolen tage initiativ til debat om voksnes – og heriblandt de handlendes – ansvar for at begrænse tobakssalget til de
unge.
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Sammenlignet med de ti andre kommuner er unge i Frederikssund stadig førende med hensyn rygning, alkohol og
vægt. Kommunallægerne ser derfor store sundhedsmæssige udfordringer som man arbejder med at finde svar på i forhold til den
nødvendige sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
Den aktuelle undersøgelse
Undersøgelsen af de nuværende 9. klasses elever (årgang 2009/2010) er allerede i gang, og her har kommunallægerne udvidet
med blandt andet spørgsmål om søvnlængde (en del elever klager over søvnproblemer), seksuel debut og brug af prævention.
Eleverne spørges nu også om netværk og venskaber som ifølge andre undersøgelser har vist sig at have positiv betydning for et
godt liv.
Endvidere er undersøgelsen tilføjet spørgsmål om brug af solarium og om vandpiberygning (for at se om der er tale om et nyt
rygemønster blandt de unge).
Sundhedsprofil udskoling årgang 2008-2009
2009 10 13 Borgmester Ole Find Jensen i audiens
Borgmester Ole Find Jensen var mandag den 12. oktober på Christiansborg, nærmere bestemt i de kongelige audienslokaler.
Det var offentlig audiens-dag, og borgmesteren opsøgte Hendes Majestæt Dronningen for at sige tak for Majestætens og
Prinsgemalens besøg i Frederikssund den 10. september.
Ole Find Jensen overbragte sin og kommunens hilsen, og Dronningen bad hilse tilbage og gav udtryk for at hun og Prins Henrik
havde fundet besøget i Frederikssund både behageligt og interessant.

Fra sidst de sås.
2009 10 15 Chauffører skaber bedre stemning i busserne
To buschauffører fra Fjordbus i Slangerup blev i sidste uge af Movia udpeget som Ildsjæle med karakter.
Chaufførerne Eva Connie Børger og Jan Nielsen, Fjordbus, har sammen med 17 andre 'ildsjæle' gennemgået et forløb på Movia
Akademi arrangeret af Movia, den regionale busbranche og chaufførernes fagforeninger som led i kampagnen Chauffører med
karakter.
Akademi-forløbet er et kursus for udvalgte 'ildsjæle' i den ny kultur som Movia og branchen satser på at udbrede i busserne for at
styrke jobbet som buschauffør og derigennem at tiltrække flere kunder og blive bedre til at rekruttere nye chauffører.
Eva Connie Børger og Jan Nielsen og de andre chauffører blev efter kurset hædret af Københavns Teknik- og Miljøborgmester
Klaus Bondam og Movias administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen.
– Chaufførjobbet er et job med stor vægt på service, siger buschef John Sørensen fra Movia i en pressemeddelelse. – Derfor
skal vi hele tiden arbejde med at vores chauffører bliver bedre til at vise en personlig side af sig selv når de skal yde service. Vi
har satset meget på at udvikle ledelsen i branchen, men vi kan ikke gøre det uden chaufførernes engagement. Og derfor har
ildsjælene en utrolig stor betydning for vores arbejde med at styrke jobbet som buschauffør.

– Der er masser af søde kunder der hver dag skaber god stemning for både andre passager og chauffører, siger chauffør Jan
Nielsen fra Fjordbus i pressemeddelelsen. – Og det samme gælder chaufførerne.
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Jan Nielsen fortæller at han som 'ildsjæl' skal bruge sin nye viden og sit netværk blandt kollegerne til at hjælpe med at endnu
flere chauffører træder i karakter og viser nogle menneskelige sider når de sidder i bussen.
Kampagnen Chauffører med karakter kan følges på en særlig hjemmeside. Her kan man læse de sms'er buspassagerer
opfordres til at indsende med beskrivelse af deres (gode) oplevelser med chaufførerne. Fx kan man netop her torsdag den 15.
oktober læse ros for den kundekontakt en passager oplevede fra en chauffør på linje 229E med afgang fra Frederikssund kl.
17.19 – en linje der køres af Netbus A/S i Skibby.
Kampagnen og hjemmesiden der kan 'sm-esses' til, begyndte sidst i september, og siden er det ifølge Movia væltet ind med med
gode og positive historier.
– Der er masser af glade og tilfredse kunder som virkelig værdsætter vores arbejde, fortæller Jan Nielsen. – Det er vi ikke i tvivl
om, men vi hører sjældent fra dem. Derfor er det utrolig rart at gå ind på kampagnens hjemmeside og læse de mange søde
beskeder fra passagererne.
Fjordbus A/S kører busser for Movia i Frederikssund- og Frederiksværk-områderne samt hurtigbuslinjen 600S HillerødSlangerup-Ølstykke-Roskilde-Hundige.
2009 10 18 Generalforsamling i Landsbyrådet
Frederikssund Landsbyråd opfordrer borgerne i kommunens mange landsbyer til at deltage i rådets generalforsamling og dermed
deltage i debatten om den fremtidige udvikling i landsbyerne.
Landsbyrådet følger forhold vedrørende landsbyerne i Frederikssund Kommune og søger indflydelse på udviklingen.
Landsbyrådet mødes med kommunen på både embedsmands- og politikerniveau, samarbejder med Grønt Forum og er i dialog
med landsbyernes landsbylaug og landsbybeboere.
Der har i årets løb været afholdt to større møder med landsbylaug og kommunalpolitikere og herudover en del mindre lokale
møder og temamøder. Landsbyrådet holder cirka otte bestyrelsesmøder om året.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 26. oktober kl. 19.30 i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris.
Der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer, og tre af de eksisterende medlemmer modtager ikke genvalg, heriblandt formanden
Chrisian Bertelsen, Skuldelev, samt Jan Vogel og Hanne Astrup, begge Venslev.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er næstformand Edith Helsager, Kyndby, sekretær Hanne Normann Hansen, Skuldelev,
kasserer Arvid Malmgren, Dalby Huse, Kirsten Jakobsen, Østby, og Bente Johannessen, Sundbylille.
2009 10 20 Dialogmøde omkring Frivilligt Socialt Arbejde i Frederikssund Kommune.
Mandag aften den 19. oktober blev der afholdt et godt og positivt dialogmøde mellem kommunen og de frivillige foreninger. Se
programmet for aftenen
Tina T. Stauning bød velkommen sammen med Socialchef Peer Huniche, som ligeledes gennemgik programmet for aftenen. Se
præsentationen
Birger Christensen fra Baunehøj Efterskole leverede herefter et godt og inspirerende oplæg omkring projektet "Forskellighed og
Fællesskab", som i 2009 modtog støtte fra § 18-puljen. Projektet var en ferieuge på Baunehøj Efterskole for danske og nydanske
børnefamilier samt for frivillige ildsjæle. I løbet af denne uge var der fokus på fællesskab, og der blev budt på aktiviteter såsom
forskellige lege og boldlege, hesteridning, folkedans, legestue, sang og musik, filtning, ballet, lagkagekonkurrence samt
madlavning m.m. Hele ugen var der fokus på temaet fællesskab og projektet ønskes gentaget, da det var en stor succes.
Efterfølgende blev år 2009 gennemgået i forhold til bevillinger, afslag m.m. samt ansøgningsfrist, kriterier m.v. for 2010.
Herefter var der besøg af Jan Most fra Frivillighedscenteret i Græsted-Gilleleje. Jan Most levererede et meget inspirerende
oplæg om, hvorledes et frivillighedssted kan drives med udgangspunkt i sin egen hverdag som medarbejder i centeret gennem
14 år. Jan Most gav mange ideer og forslag til, hvordan de frivillige foreninger kunne få glæde og gavn af et frivillighessted, som
skal opbygges i Frederikssund Kommune. Der vil blive tale om et midlertidigt frivillighedssted, som forhåbentlig vil vokse sig
større gennem årene for til sidst at ende som et decideret frivillighedscenter, som vi ser det i bl.a. Græsted-Gilleleje og Hillerød.
Se præsentationsmaterialet fra Jan Most
Efter ovenstående oplæg var der lagt op til en god dialog omkring det kommende frivillighedssted, som forventes indviet primo
2010. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som snarest vil blive indkaldt til møde. Denne arbejdsgruppe skal sammen med
kommunen være med til at få alt det praktiske i forhold til opbygningen af frivillighedsstedet til at forløbe tilfredsstillende.
Kommunen oplyste omkring rammerne, at de frivillige kræfter skal være det bærende element i at drive det midlertidige
frivillighedssted, idet der ikke vil være lønnet personale på stedet udover rengøring, som kommunen sørger for.
Det er foreløbig planen, at denne arbejdsgruppe, sammen med kommunes nøglepersoner, skal mødes 3 gange inden årets
udløb. Der er lagt op til, at der skal nedsættes en bestyrelse, der overfor Byrådet er ansvarlig for stedets drift, og i dagligdagen vil
det være de frivillige organisationer i brugerrådet, som vil stå for de praktiske opgaver omkring lokalerne.
Arbejdsgruppen består af:
Thomas Wester, Lokal Sind
Martha Wickens, Ældresagen
Ingrid Overgaard, Hjerteforeningen
Erling Løfberg, Kræftens Bekæmpelse
Frede Schultz, Danske Handicaporganisationer
Marianne Hansen, Gigtforeningen
Peer Huniche, Socialchef, Frederikssund Kommune
Jette Søe, chef for sundhed og ældreservice, Frederikssund Kommune
Sif Osterkrüger, sekretær, Frederikssund Kommune
Billeder fra dialogmødet:
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2009 10 20 En havn uden Ravn
Det noget omdiskuterede skib HV Ravn som var tiltænkt en rolle som museums-, kultur- og caféskib m.m. i Frederikssund havn,
har nu forladt havnen.
Det skete tirsdag den 20. oktober om formiddagen og på behørig vis. Altså for slæb og bemandet med bugseringsmandskab.
Destinationen var Hundested havn hvor der er et vinterhi klar – medens forskellige praktiske og formelle forhold søges bragt på
plads.
Arkitekt Jacques Duelund Mortensen – medlem af gruppen bag HV Ravn-initiativet – var til stede og har taget disse billeder fra
afsejlingen.
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2009 10 21 Kandidater til byrådsvalget den 17. november
Tirsdag den 20. oktober kl. 12 var der indkommet syv lister til opstilling til byrådsvalget den 17. november.
Listerne er ikke endeligt godkendt med hensyn til kandidaternes valgbarhed m.v. Det sker på Valgbestyrelsens møde den 27.
oktober.
A. Socialdemokraterne

Ole Find Jensen

Tina Tving Stauning

Kirsten Weiland

Jesper Henriksen

Kim Rockhill

Guri Bjerregaard

Susanne Bettina Jørgensen

Anne-Lise Kuhre

Kenneth Jensen

Morten Christensen

Mogens A. Andersen

Torben Petterson

Christian Storminger

Jesper Wittenburg

Tom Lysgaard

Peter Jacobsen

Ulrik Jensen
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Preben Karlsen
Ole Zester
B. Det Radinale Venstre

Mads Bondo Dydensborg

Susanne Kirketerp-Møller

Annette Rolsting

Kristine Fog-Morrissette

Tom Foged

Keld Toftgaard Jakobsen

Verner Bylov Larsen

Birte Bondo Als
C. Det Konservative Folkeparti

Morten Skovgaard

Ole Søbæk

Hanne Kyvsgaard

Hanne Christiansen

Jette Christensen

Dorte Buhl

Rasmus Mahler

Søren Vester-Fabrin

Leonilda Viera
F. Socialistisk Folkeparti

Grethe Olsen

Poul Henrik Hedebo

Susan Stauersbøl

Jens Timm Jensen

Else Marie Klærke

Ole Golbech

Marianne Vanghøj

Lisbeth Scherney
I. Liberal Alliance

Marianne Porsborg

Thomas Knudsen
O. Dansk Folkeparti

Pia Adelsteen

Kasper Andersen

Claus Adelsteen Andersen

Lili Haubjerg

Sonja Solskin (Laursen)

Maria Byth
V. Venstre Danmarks Liberale Parti

John Schmidt Andersen

Jens Ross Andersen

Anne-Mette Risgaard Schmidt

Lis Olsen

Jesper Thorup

Jørgen Bech

Kristian Moberg

Jens Jørgensen

Camilla Dupont

Jens Lindgreen

Jørgen Olsen

Henning Romme
2009 10 22 Aktiviteter til det sidste på Kunsthøjskolen Thorstedlund
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Elever og lærere gennemfører beslutsomt årets og skolens sidste kurser og andre interne aktiviteter på de kunstneriske områder
skolen har været kendt for.
Og man byder fortsat også på en række store og små udadvendte aktiviteter hvor dørene er åbne og gæster
udefra velkomne.
Koncert med Circles
Spil Dansk Dagen torsdag den 29. oktober markeres landet over med musik- og sangarrangementer. På
Thorstedlund er der koncert i Pyramiden kl. 19.30 med pop-jazz-orkestret Circles med solide navne som
Thomas Reil på piano, Uffe Steen på guitar og sangerinden Pia Trøjgaard. Hør Circles her:
http://www.myspace.com/circles2006.
Entré 50 kroner (gratis for Skolekredsen).
Højskoleaften I
Gæster er velkomne ved et par af efterårets højskoleaftener. Den første er mandag den 9.
november hvor vi får besøg af Eske Kath - en af de yngre malere der for alvor har fået gang i
karrieren med galleri i både København og New York. Se hendes hjemeside
http://www.eskekath.dk. Gratis adgang.
Sprælsk poesi
Igen i år kan man møde en lille perlerække af de ypperste danske forfattere på skolens helt egen
festival Pyramide Poesi. Festivalen foregår i weekenden den 13. og 14. november.
Mød blandt andre Katinka My Jones, Tore Ørnsbo, Eva Tind Kristensen, Claus Ankersen, Lasse
Thorning og Thorkil Jacobsen. De to sidstnævnte er der mere om på
http://www.skolepoesi.wordpress.com.
Poesi-festivalen er arrangeret af Kunsthøjskolen Thorstedlund i samarbejde med Frederikssund
Bibliotekerne, Kulturhuset Elværket og Vallekilde Højskole. Entré.
Poesi Brunch
Som afslutning på poesifestivalen kan man møde forfatteren og sangeren Marius Nørup Nielsen. Med støtte fra Kunstrådets
Forfattercentrum er det nok engang muligt for skolen at holde sit forunderlige brunch-arrangement hvor god og solid morgenmad
glider ned som tilbehør til poesi og lyrik. Marius Nørup Nielsen er involveret i lidt af hvert, hvilket også fremgår af hjemmesiden
http://www.virkeligheden.info.
Mød Marius søndag den 14. november kl. 10. Det koster 75 kroner inkl. brunch (medlemmer af Skolekredsen slipper med 40
kroner).
Højskoleaften II
Den anden højskoleaften er mandag den 30. november med besøg af Mette Broberg, en Thorstedlunds tidligere elever som nu
studerer på Kunstakademiet i København, og som kommer og fortæller om sine installationer. Gratis adgang.
Åbent Hus
Den afsluttende elevudstilling er lørdag den 19. december kl. 11-16. Man kan komme og gå som det passer én. Køkkenet byder
som vanligt på lækkerier, musikholdet på liflige toner, og Damgaards Vinhandel på smagsprøver.
Illustrationer fra tidligere arrangementer.

2009 10 22 Borgermøde om forslag til kommuneplan
Et lille halvt hundrede borgere mødte tirsdag den 20. oktober op på Frederikssund Gymnasium til borgermøde om forslaget til ny
kommuneplan for den ny Frederikssund Kommune.
Chefkonsulent i bypanlægning Anker Riis gennemgik hovedtrækkene i planen, og bagefter fik de spørge- og diksussionslystne
borgere lejlighed til dialog med et politiker-panel bestående af tre medlemmer af Plan- og Udviklingsudvalget og to andre
byrådsmedlemmer:
Formand Knud B. Christoffersen (A), næstformand Jesper Thorup (V) og udvalgsmedlem Ole Søbæk (C) samt
byrådsmedlemerne Grethe Olsen (F) og Mads Bondo Dydensborg (B).
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Et gennemgående og overordnet tema for mange af de spørgsmål der kom op, var det ikke altid lige harmoniske forhold der
er mellem den kommunale planlægning og det lokale råderum på den ene side og på den anden side den statslige politik og
planlægning – herunder hvad institutioner som Vejdirektoratet, Miljøcenter Roskilde og Forsvaret kan bestemme.
Der blev for eksempel spurgt til hvordan Byrådet stiller sig til planerne for en ny, stor installation til skydeøvelser for kampvogne i
Jægerspris Skydeterræn, og om hvorfor der stadig optræder en arealreservation for havvindmøller ved Kyndby Huse selv om
planerne herom synes opgivet.
Det samme gjaldt en række spørgsmål til motorvejsforbindelsen og karakteren og placeringen af den ny fjordforbindelse – bro
eller tunnel, kort eller lang, nord eller syd. Begge er statsvejsprojekter, som for motorvejens vedkommende er underlagt en
statslig prioritering, og for fjordforbindelsens vedkommende endnu er i ekspert-hænder i Vejdirektoratet som skal lave VVMundersøgelsen (Vurdering af Virkningen på Miljøet).
Derudover blev der talt om det åbne land og om mulighederne for landbrugets 'naturlige' udvikling, brug af solenergi i den
fremtidige 'Ny By' ved Store Rørbæk, planerne for trafikken i Bymidten i forlængelse af åbningen af det store butikscenter
Sillebroen i foråret 2010 og om behovet for at behandle de små bysamfund og landsbyer individuelt.
Byplanlægger Anker Riis og planchef Peter Ryborg udarbejder et referat fra mødet som kommer til at indgå i det samlede
høringsmateriale der forelægges Byrådet i december.

Her er det en Kyndby Huse-beboer der tager ordet om havvindmølle-sagen og om den aktuelle Kyndby Huse-lokalplan.
Forslag til Kommuneplan 2009-2021 i høring
Byrådet vedtog den 16. september at sende forslag til Kommuneplan 2009-2021 i offentlig høring frem til den 17. november.
Byrådet skal den 16. december på baggrund af høringen godkende den kommuneplan der skal gælde for de kommende år.
2009 10 22 Direkte genbrug indviet
Mandag den 19. oktober begyndte den ny ordning med direkte genbrug via kommunens tre genbrugspladser i Frederikssund,
Jægerspris og Skibby. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard klippede 'snoren' på pladsen på Strandvangen i
Frederikssund.
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FjordTV Frederikssund var med ved indvielsen og har denne reportage med interview ved Birger Kristensen.
Morten Skovgaard interviewes siddende i nogle af de effekter der allerede var kommet ind, og forklarer hvordan det direkte
genbrug fungerer, og om samarbejdet med Jobcentrets institution JobForm i Slangerup hvor en del af effekterne kan
købes.
Udvalgsformanden forklarer også økonomien i ordningen som betyder en stigning i renovationsafgiften per husstand på 20
kroner – som dog 'forsvinder' i en samtidig og større afgiftsnedsættelse.
Dernæst interviewes Anne Marie Nilsson, en af JobForms seks medarbejdere, og hun forklarer hvordan genbrugsforretningen
indgår i arbejdspøvning og -træning af stedets op til 40 kursister som er arbejdsløse og sygemeldte borgere i Frederikssund
Kommune.
Hun forklarer hvordan der arbejdes med prisfastsættelserne, og bebuder en hjemmeside hvor man kan orientere sig om
købsmulighederne.
Anne Marie Nilsson fortæller også hvordan JobForm ud af strømmen af effekter tager ting til side og bruger dem til at møblere og
udstyre boliger til de (nærmest tomhændede) flygtningefamilier som kommunen påtager sig at huse.
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Herover et par kig ind i genbrugsrummet på pladsen i Frederikssund og herunder 'rummet' på pladsen i Jægerspris som er
indrettet i en container. Ingen af stederne kan man købe genbrugseffekterne.
Effekterne sælges hos Frederikssund Genbrugssalg i Slangerup (JobForm) Stationsvej 9 i Slangerup hvor der er åbent kl. 10
-14 den anden søndag i måneden, og i Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads som har åbent fredage kl. 13-17 og
lørdage kl. 8-13.

Foto: Erik Ries Jensen
2009 10 23 Valg til Ældrerådet tirsdag den 17. november / R
Der er valg til Ældrerådet samme dag som valg til Byråd og Regionsråd.
Der udsendes ikke valgkort til ældrerådsvalget, men man skal på sit valgsted legitimere sig med sygesikringskort eller lignende
dokumentation for alder og bopæl.
Valgstederne er de samme otte steder i kommunen som ved byråds- og regionsrådsvalgene, men valget til Ældrerådet
foregår adskilt herfra og i andre lokaler - se nedenfor. (Rettelse: Ældrerådsvalget foregår altså ikke ved de samme
valgborde som de øvrige valg.)
Der kan stemmes til ældrerådsvalget per brev. Man skal henvende sig til Ældreservice på telefon 47 35 10 00 og få tilsendt
materialet til at brevstemme. Sidste frist for at aflevere stemmesedlen er fredag den 13. november. (Rettelse: tidligere angivet
som lørdag den 14.).
Valgregler
Ældrerådet vælges for en fireårig periode svarende til Byrådets valgperiode.
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Borgere som er fyldt 60 år på valgdagen, og som har fast bopæl i kommunen, kan stemme til Ældrerådet.
Ældrerådet består af ni medlemmer som sammensættes ved at der vælges tre medlemmer i Frederikssund-området og to
medlemmer i hver af områderne Jægerspris, Skibby og Slangerup.
Kandidater opstillet til Ældrerådsvalget:
Frederikssund

Christian Heiberg, Erantisvej 8

John Jensen, Palnatokesvej 21

Ole KLenke, Vangedevej 36

Ole Thinghøj, Tulipanvej 6

Martha Wickens, Syrenvej 12
Jægerspris

Inge König, Frihedsvej 10

Rigmor Nielsen, Fyrrehaven 26

Hanne Vedersø, Fyrrehaven 12
Skibby

Lise Lotte Due Manderupvej 18

Lise H.I. Acthon Hansen, Skovvænget 3

Grethe Herltoft, Hovedgaden 56 A

Erik Nielsen, Nordmandsvænget 2, O

Annett Raith, Marbækvej 8
Slangerup

Gunner Madsen, Bygaden 23

Ruth Rasmussen, Kongshøjparken 6

Anders Sørevik, Borgmarken 8
Læs mere på Ældrerådets hjemmeside hvor der også er en billedpræsentation af kandidaterne.
Afstemningsstederne

Frederikssundhallen, Kalvøvej 13 (forhallen)

Græse Bakkeby skole, Højvang 10 (forhallen)

Oppe Sundby Skole, Strandvangen 2 (depotrum)

Skibby Idrætshal, Hovedgaden 94 (klublokale)

Kignæshallen, Smedeengen 4 (forhallen)

Solbakkehallen, Solbakkevej 26 (gamle bibliotek)

Slangerup SIK Idrætsvej 3 (forhallen)

Lindegårdsskolen, Lindegårds Alle 18 (læselokale)
Tidligere artikler 1 og 2 om valget til Ældrerådet.
2009 10 23 Forårsmesse i Frederikssund april 2010
Lions Frederikssund, Frederikssund Arhverv, Lokalavisen og lokale erhvervsfolk arrangerer en stor forårs-erhvervsmesse i
Frederikssund i weekenden den 24. og 25. april kl. 10-16.
Messen er åben for udstillinger og aktiviteter for forretninger og handlende, håndværksvirksomheder, producenter og
leverandører og liberale erhverv.
Det vil snarest være muligt at tilmelde sig på Lions Frederikssunds hjemmeside.
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2009 10 27 Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej i Frederikssund

Byrådet har den 2. september vedtaget at lægge forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 15 for et
byomdannelsesområde ved Lille Blødevej i Frederikssund frem i offentlig høring.
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger frem til den 22. december.
Bemærkninger til planforslagene sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund inden den 22.
december. Høringssvar kan også sendes til epost@frederikssund.dk, skriv venligst "att. By og Land" i emnefeltet.
Se forslag til lokalplan
Se forslag til kommuneplantillæg
Tilbage i december sidste år besluttede Plan- og Udviklingsudvalget sig for et sæt bebyggelsesprincipper for
byomdannelsesområdet ved Lille Blødevej som grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag for området.
Efterfølgende har By og Land-forvaltningen været i dialog med grundejere og interessenter i området gennem flere møder. Der er
i den forbindelse kommet mange konstruktive forslag om udnyttelsen af området som er indgået i grundlaget for udarbejdelsen af
lokalplanforslaget.
Med udgangspunkt i Fingerplanen kan Lille Bløde-kvarteret over tid udvikle sig til en moderne tæt bydel med en klar struktur.
Planen skal sikre en byskala der er forenelig med det eksisterende centrum, og samtidig give mulighed for tidstypisk byggeri
uanset opførelsestidspunktet.
Lille Blødevej-kvarteret knytter Frederikssund centrum sammen med de rekreative områder på Kalvøen, og den gamle
jernbanedæmning i den sydvestlige del af området inddrages på en måde der skaber en rekreativ og rumdannende kvalitet.
Da kvarteret består af mange grundejere, er planen udformet så den enkelte grundejer kan vælge at bygge selv, men der er
givetvis fordele at opnå ved etablering af partnerskab mellem en eller flere grundejere.
Yderligere bemærkninger til planens politiske behandling fremgår af dagsordenen til Byrådets møde den 2. september, punkt
133.
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Illustrationen viser dels lokalplanforslagets kanthusbebyggelse mod A.C. Hansensvej og Bruhnsvej med nogle dimensioner der
modsvarer bymidtens dominerende bygningsmasse, og dels et stort rækkehuskvarter kombineret med høje punkthuse i den
sydvestlige afgrænsning mod park- og aktivitetsområderne på det gamle baneterræn ud mod idrætsanlæggene i den ydre del af
Bløden.
Formelle forhold
På baggrund af en miljøscreening af planområdet vurderes det at der ikke skal foretages en miljøvurdering af planerne, idet der
ikke er forhold i planområdet der ikke kan varetages via lokalplanens bestemmelser.
Kommunens afgørelse herom kan påklages inden fire uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse, altså inden den 24. november.
Klagen skal sendes til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller nkn@nkn.dk. Skal afgørelsen indbringes
for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Det er en betingelse for Naturklagenævnets
behandling af en klage at der indbetales et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales hvis man får helt eller delvist medhold i
klagen.
Med offentliggørelsen får planforslaget midlertidig retsvirkning, og det betyder at lokalplanområdet ikke må udnyttes på en måde
der kan foregribe indholdet af lokalplanen eller kommuneplantillægget inden endelig vedtagelse. Retsvirkningerne fremgår af
planforslagene.
2009 10 27 Ny vandledning i Lillebakken og Lilledal
i Over Dråby Strand
Frederikssund Forsyning Vand A/S udskifter hovedvandledningen fra Lillevangvej ad stien til Lillebakken og videre i Lillebakken
og Lilledal. De berørte husejere bliver informeret direkte.
Ved udskiftningen lægges vandledningen i en større dimension, og det sker for at sikre tilstrækkeligt vand til den nye
hovedvandledning til Kulhuse.
Arbejdet forventes at begynde i uge 43 og afsluttes i uge 46.
2009 10 28 Ledningsbrud ved Femhøj Vandværk
En stor del af beboerne i Over Dråby-, Gerlev- og Jægerprisområdet var her til morgen uden vand i vandhanerne. Det skyldes at
der var sket et større brud på vandledningen ved Femhøj Vandværk.
Frederikssund Fordsyning (Vandforsyningen) arbejder på at udbedre ledningsbruddet og genskabe vandforsyningen, og man
forventer ifølge driftsleder Bruno Nielsen at være færdig med arbejdet sidst på dagen (onsdag).
I forvejen har forbrugerne i området i nogen tid haft et lavere tryk på vandet især om morgenen, Det skyldes at Femhøj Vandværk
er ude af drift på grund af en større renovering af værket.
Vandforsyningen forventer at have genoprettet helt normal forsyning i løbet af uge 46.
2009 10 30 Regnskab 2008
Byrådet har den 27. maj 2009 enstemmigt godkendt regnskab 2008 til oversendelse til revision.
Byrådet har efterfølgende den 30. september 2009 godkendt revisionens beretning, og dermed endelig godkendelse af
regnskabet for regnskabsåret 2008.

Regnskab 2008 med revisionens påtegning

Revisionsberetning nr. 5 regnskab - Sociale udg. med refusion

Besvarelse Revisionsberetining nr. 5 - Sociale udgifter regnskab 2008

Revisionsberetning nr. 6 - regnskab 2008

Besvarelse revisionsberetning nr. 6 - afsluttede beretninger for regnskab 2008
2009 10 31 Høring om forslag til indsatsplan
for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Nordøst
Kommunen har udarbejdet et forslag til en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i et område der kaldes Frederikssund
Nordøst. Området strækker sig fra Strø kildeplads nord for Slangerup over Kvinderup, Hørup, Græse og Sigerslevvester til
Havelse Å.
Baggrunden for indsatsplanen er en kortlægning som Miljøcenter Roskilde har lavet efter bestemmelser i Vandforsyningsloven
(§13) og efter retningslinjer i bekendtgørelsen om indsatsplaner.
Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med de almene vandforsyningsforeninger og -selskaber som er ligger i området
Frederikssund Nordøst. Det drejer sig om Græse Vandværk, Hørup Vandværk, Nybrovejens Vandværk (Kvinderup),
Sigerslevvester Vandværk og Københavns Energi (Strø kildeplads).
Grundvandsforum i Frederikssund Kommune har på et møde den 17. september indstillet planen til godkendelse, og Byrådet har
den 28. oktober besluttet at sende forslaget i offentlig høring fra den 4. november 2009 til den 3. februar 2010.
Grundvandsforum for Frederikssund Kommune består af institutioner og organisationer med interesser i vandforsyning, natur og
miljø. Forummet har medlemmer fra landbrug, industri, myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, lokale vandforsyninger
og Københavns Energi.
Læs mere om forslaget til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
2009 10 31 Information om valg til Byråd og Regionsråd tirsdag den 17. november
Afstemning på valgdagen
Der afholdes valg til Byrådet og Regionsrådet tirsdag den 17. november 2009.
Afstemningen på valgdagen foregår i tidsrummet kl. 9 til kl. 20 på følgende afstemningssteder:

1. Frederikssundshallen

2. Græse Bakkebyskolen

3. Oppe Sundby Skole

4. Skibby Idrætshal

5. Kignæshallen

6. Solbakkehallen

7. Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK)
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8. Lindegårdskolen - Gymnastikhallen
Vælgere, der kan møde på afstemningsstedet på valgdagen, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller
lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil kunne afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet.
Kandidatlister
Der skal vælges 23 medlemmer af Frederikssund Byråd for perioden 2010-2014. Se kandidatlisterne.
Der skal vælges 41 medlemmer til Regionsrådet i Region Hovedstaden.
Valgkort
Valgkort udsendes, så det er vælgerne i hænde senest den 12. november.
Der udsendes et valgkort til brug for begge valg. Valgkortet skal medbringes til afstemningsstedet. Afstemningsstedet fremgår af
valgkortet.
Brevstemmeafgivning
I forbindelse med valg til Byrådet og Regionsrådet vil der være følgende muligheder for at afgive stemme uden for de ordinære
afstemningssteder:
Afstemning i Borgerservice
Vælgere, der på valgdagen er forhindret i at møde frem på valgstedet i det tidsrum, i hvilket afstemningen finder sted, kan afgive
stemme per brev til og med lørdag den 14. november.
Brevstemme kan afgives på et hvilket som helst folkeregister i Danmark. Gyldig legitimation skal forevises.
Brevstemmeafgivningen i Frederikssund Kommune foregår i Borgerservice, Torvet 2, Frederikssund på følgende tidspunkter:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 10-18

Fredag kl. 9-14
Herudover holdes der ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning i Borgerservice således:

Lørdag den 31. oktober kl.10-12

Lørdag den 7.november kl.10-12

Lørdag den 14. november kl.10-14
Afstemning i hjemmet
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgdagen eller ikke kan afgive brevstemme i
et folkeregister, har mulighed for at søge om at afgive brevstemme i deres eget hjem.
Ansøgningen skal afgives på en særlig blanket, som kan rekvireres via kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk/valg eller
i Borgerservice på telefon 4735 1000 eller i ét af følgende fem omsorgscentre på hverdage mellem kl. 9 og 15:

Østergården, Frederikssund, telefon 47 35 03 91

Tolleruphøj, Frederikssund, telefon 47 31 22 25

Nordhøj, Skibby, telefon 47 35 21 00

De Tre Ege, Jægerspris, telefon 47 35 17 98

Solgården, Slangerup, telefon 47 35 27 00

samt via hjemmehjælperne.
Ansøgning om at brevstemme i eget hjem kan tidligst indgives 20. oktober og skal være Borgerservice i hænde senest torsdag
den 5. november kl. 18.
Ansøgere vil snarest herefter få besked om, hvilken dag de får besøg af stemmemodtagerne.
Afstemning på institutioner m.v.
Vælgere, der er indlagt på offentlige eller private sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner samt beboere i
beskyttede boliger og på visse alderdoms- og plejehjem samt kvindekrisecentre, kan stemme per brev det pågældende sted,
jævnfør § 60 i den kommunale valglov.
Kørsel til valgstedet
Borgere, der har vanskeligt ved at møde frem på valgstedet ved egen hjælp, tilbydes transport til valgstedet på valgdagen.
Kørselstilbudet er et supplement til muligheden for at brevstemme, og kørslen er gratis.
Transport til valgstedet foregår enten i tidsrummet 9-11 eller 13-15. Der kan ikke bestilles kørsel til et bestemt tidspunkt, kun
vælges formiddag eller eftermiddag.
Tilmelding til ordningen skal ske direkte til vognmanden senest fredag den 13. november kl. 13.

Kørsel i Skibby, Slangerup og Frederikssund - Taxi Nord, telefon 45 95 44 56

Kørsel i Jægerspris - AK Taxi, telefon 47 50 33 33
Vejledning om valgret og optagelse på valgliste
Ret til at deltage i valg til Byrådet og Regionsrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen
(eller regionen til regionsrådsvalg) og som herunder enten:

har dansk indfødsret (statsborgerskab)

er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU

er statsborger i Island eller Norge eller

uden afbrydelse har haft fast bobæl i riget i de sidste tre år før valgdagen
Det er endvidere en forudsætning, at man ikke har fået frataget sin retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (er
umyndiggjort).
Vælgere, der tilflytter Frederikssund Kommune efter tirsdag den 10. november (eller som anmelder flytning til kommunens
folkeregister efter denne dato) kan ikke optages på valglisten i Frederikssund Kommune og er derfor afskåret fra at stemme til
valg til Byrådet. Det samme gælder ved valg til Regionsrådet, med mindre man er tilflyttet fra en kommune i regionen. Man vil da
kunne stemme til Regionsrådsvalget på valgstedet i fraflytningskommunen, eller brevstemme i et folkeregister senest den 14.
november.
Personer, der mener sig berettiget til at afgive stemme, men som ikke senest torsdag den 12. november har modtaget valgkort,
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kan rette henvendelse til Borgerservice på telefon 47 35 10 00.
2009 10 31 Ældrerådsvalget den 17. november
Der er valg til Ældrerådet samme dag som valg til Byråd og Regionsråd, men ældrerådsvalget foregår på sin helt egen måde.

Der udsendes ikke valgkort, men man skal på valgstedet legitimere sig med sygesikringskort eller lignende
dokumentation for alder og bopæl.

Valgstederne er de samme otte som ved byråds- og regionsrådsvalgene, men valget til Ældrerådet foregår i et lokale
for sig (se nedenfor).

Der kan stemmes til ældrerådsvalget per brev. Man skal henvende sig til Ældreservice på telefon 47 35 10 00 og få
tilsendt materialet til at brevstemme. Sidste frist for at aflevere stemmesedlen er fredag den 13. november.
Valgregler
Ældrerådet vælges for en fireårig periode svarende til Byrådets valgperiode.
Borgere som er fyldt 60 år på valgdagen, og som har fast bopæl i kommunen, kan stemme til Ældrerådet.
Ældrerådet består af ni medlemmer som sammensættes ved at der vælges tre medlemmer i Frederikssund-området og to
medlemmer i hver af områderne Jægerspris, Skibby og Slangerup.
Man kan stemme på en kandidat fra et andet lokal-området end sit eget.
Afstemningssteder

Frederikssundhallen, Kalvøvej 13 (forhallen)

Græse Bakkeby skole, Højvang 10 (forhallen)

Oppe Sundby Skole, Strandvangen 2 (depotrum)

Skibby Idrætshal, Hovedgaden 94 (klublokale)

Kignæshallen, Smedeengen 4 (forhallen)

Solbakkehallen, Solbakkevej 26 (gamle bibliotek)

Slangerup SIK Idrætsvej 3 (forhallen)

Lindegårdsskolen, Lindegårds Alle 18 (læselokale)
Læs mere på Ældrerådets hjemmeside og i denne informationsannonce*. Begge steder er der en billedpræsentation af
kandidaterne.
* Vær opmærksom på at der i annoncen er faldet et af valgstederne ud. Alle otte valgsteder er anført her ovenfor.
Kandidater Frederikssund

Christian Heiberg, Erantisvej 8

John Jensen, Palnatokesvej 21

Ole KLenke, Vangedevej 36

Ole Thinghøj, Tulipanvej 6

Martha Wickens, Syrenvej 12
Kandidater Jægerspris

Inge König, Frihedsvej 10

Rigmor Nielsen, Fyrrehaven 26

Hanne Vedersø, Fyrrehaven 12
Kandidater Skibby

Lise Lotte Due Manderupvej 18

Lise H.I. Acthon Hansen, Skovvænget 3

Grethe Herltoft, Hovedgaden 56 A

Erik Nielsen, Nordmandsvænget 2, O

Annett Raith, Marbækvej 8
Kandidater Slangerup

Gunner Madsen, Bygaden 23

Ruth Rasmussen, Kongshøjparken 6

Anders Sørevik, Borgmarken 8
2009 10 31 Sådan gjorde man dengang
Historisk Forening for Skibby-egnen arrangerer torsdag den 5. november kl. 19.30 en fortælleaften i konfirmandstuen i Skibby
Præstegård.
Udviklingen i samfundet løber rigtigt stærkt. Forandringerne er store, og mange af de arbejdsgange der for blot et par årtier siden
var gængs i mange fag, er på grund af nutidens tekniske muligheder gjort enklere, mindre slidsomme og mere sikre.
Håndværksfagene udføres nu på andre måder, og de gamle teknikker forsvinder og bliver glemt.
Sådan formulerer foreningen det i en pressemeddelelse.
For at erindre hvordan det har været, og for at illustrere den voldsomme udvikling har foreningen fået tre udøvere som gennem
uoverskueligt mange år lokalt var aktive i hvert deres fag, til at komme og fortælle om hvordan man gjorde 'dengang'.

Det gælder bogtrykkerfaget hvor Hans Jensen drev bogtrykkeri i Skibby.

Og maler Ib Hansen der har malet stuer i mange hjem, og som var efterspurgt til specielle opgaver som maling af kirker
og gravstene.

Og endelig bagermester Svend Schønemann der har drevet landbageriet på Blakke Mølle.
Og netop Blakke Mølle-billeder får lov at illustrere denne omtale af fortælleaftenen i Skibby Præstegård. Billederne er hentet fra
Ferslev Bylaugs hjemmeside under fanebladet Tidsbilleder.
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I 1914 blev der opført et nyt bageri efter at det gamle fra 1849 var brændt. Møllen er en hollandsk mølle opført i 1890 efter at den
tidligere stubmølle var brændt.
Blakke Mølle som den så ud i 1946. To år efter blev møllen revet ned.
De sidste to billeder viser resterne af Blakke Mølle som den fremstod i 2004.
2009 10 31 SSP medarbejdere på kursus ...
SSP-samarbejdet i Frederikssund har dette efterår haft 14 medarbejdere på kursus arrangeret af SSP medarbejdernes
landsorganisation SSP Samrådet.
Det var et todages introduktionskursus, men også SSP-medarbejdere der ikke var helt nye i arbejdet, blev sendt med på kursus,
så alle fik samme fælles grundlag og forståelse for hvad SSP-arbejde er.
Hvad er forebyggelse, fx, er der hovedsagelig noget med oplysningskampagner? Nej, det er det ikke, og kurset var med til at
nuancere tingene for deltagerne. – Når man kigger nærmere på begrebet 'oplysning', finder man jo ud af at oplysning kan være
med til friste risikovillige børn og unge til eksperimenter, fortæller SSP-konsulent Kjeld Pedersen fra Skibby-området. – Og så gør
de unge måske noget de ellers ikke havde overvejet at gøre, hvis ikke vi eller medierne havde bragt det på banen.
Et andet af kursets emner var ifølge Kjeld Pedersen problemerne med usikker chat, og her fik deltagerne viden med hjem om
moderne elektronisk kommunikation (www.sikkerchat.dk) som de kan bruge til at hjælpe de unge til en mere sikker chat.
Andre emner var de formelle, men nok så vigtige forhold som den etik, den tavshedspligt og de retsregler som samarbejdet
mellem SSP parterne bygger på, og som de involverede har brug for at kende for at kunne bruge hinanden i
forebyggelsesarbejdet blandt børn og unge.

Kursusdeltagerne fra SSP i Frederikssund
* SSP står for samarbejdet mellem Skolerne, det kommunale Socialvæsen og Politiet. Det daglige SSP-arbejde er forankret i
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Ungdomsskolen.
... og unge en tur på politistationen
Sidste onsdag i oktober var otte drenge fra Ungdomsskolens Frederikssund-afdeling på besøg på Station City i København
sammen med de to klubmedarbejdere Momme Al-Sharkawi og Mikkel Lyberg. Mikkel Lyberg er ansat ved Københavns Politi.

Station City er en travl politistation, og Frederikssund-drengene fik rigtig snuset til det at være betjent,
fortæller afdelingsleder i Frederikssund og SSP-medarbejder Jacob Jørgensen.
– Og så de fik en ordentlig en på opleveren da de fik lov at 'gå turen' igennem systemet som om de
var anholdt.
Inden det gik hjemad mod Frederikssund igen, kom drengene desuden en tur op i det store pariserhjul
på Axeltorv.
Og humøret var højt som billedet viser.

2009 11 2

Kultur-, fritids- og idrætspolitikken i pjeceform
For knap et år siden sendte Byrådet et forslag til en kultur-, fritids- og idrætspolitik i høring. Høringsperioden sluttede den 31.
januar. Der kom ikke færre end 34 høringssvar fra forskellige samråd og udvalg, fra kulturelle foreninger, fra idrætsforeninger og
forskellige andre interesserede parter.
Høringssvarerne repræsenterede en bred vifte af interessenter fra områderne kultur, fritid og idræt, og der var generel tilfredshed
med den foreslåede politik. Nogle af de indkomne forslag og indvendinger blev efterfølgende indarbejdet i politikken, andre 'ligger
over' og skal indgå i det efterfølgende arbejde med at udmønte politikken i handleplaner på de enkelte områder.
Det endelige forslag til Kultur-, fritids- og idrætspolitikken blev behandlet på to byrådsmøder inden det i slutningen af maj blev
vedtaget af et flertal af Byrådets medlemmer. Se referatet af Byrådets møde den 28. maj 2009 sag nummer 88.
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Nu foreligger kultur-, fritids- og idrætspolitikken i en handy pjece på 16 sider som skal rundt i det foreningsliv som den vedrører.
Den kan rekvireres ved henvendelse til Kultur & Fritid på kulturogfritid@frederikssund.dk, og den kan hentes her på hjemmesiden
i en PDF-udgave.
2009 11 2

Ørnestensbjerget skal indvies
Lørdag den 7. november kl. 14 indvies Ørnestensbjerget, et nyt højdepunkt i Frederikssund Kommune. Alle er velkomne.
Ørnestensbjerget ligger for enden af Østersvej i den sydlige del af Frederikssund mellem Sydbyen og Roskilde Fjord. Det har
ikke altid ligget der, men er skabt af overskudsjord samlet sammen gennem mange år medens der var containerplads i området.
Bjerget skal indgå som en del af den fjord- og strandpark som anlægges mellem bjerget og fjordkysten i umiddelbar sydlig
forlængelse af den eksisterende Marbæk Strand.
(Det er dér der har ligget en skallemelsfabrik (Øta-KOmpagniet) med havn til udlosning af de østersskaller der gennem tiden i
stor mængde er gravet op fra bunden af Roskilde Fjord. Øta var det sidst fungerende af flere skallemelsværker rundt om fjorden.
Skallemelet blev brugt som kalktilskud i æg- og fjerkræproduktion.)
Men nu er bjerget bygget færdigt, og så skal det indvies. Det sker med endnu mere højdestræbende drager.
Lørdag den 7. november kl. 14 er der inviteret til med leg med drager på bjerget. Man kan selv tage en drage med, eller man kan
prøve en ‘kommunal' drage. Der er 25 drager til rådighed, og får man dragen op at flyve, får man den også med hjem.
Billederne nedenfor er taget i sommer i forbindelse med det seneste anlæg af stikveje til Ørnestens Vænge (se billede nummer
tre). Der panoreres fra nordøst til sydvest.

På billede et ses daginstitutionen Ørnesten og Dyreklubben på Østersvej samt boligområdet i den nordligste del af
Gyldenstens Vænge-kvarteret øst for Marbækvej i Sydbyen.

På billede to ses den sydlige del af Gyldendstens Vænge med blandt andet de sorte Bo Klok-bebyggelser.

På billede tre ses den vestligste af stikvejene til Ørnestens Vænge vest for Marbækvej.

På billede fire ses mod syd ud over marker og Roskilde Fjord,

og på billede fem næsten det samme. På daværende tidspunkt kunne man ikke se udsigten direkte mod vest mod
Roskilde Fjord på grund af en tæt række træer. De fleste af dem er nu fældet for at give udsyn over fjorden fra toppen af
Ørnestensbjerget.
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2009 11 3

Renoverede afsnit af Marbækskolen indviet
Fredag den 30. oktober indviede Marbækskolen i Skibby sine nyrenoverede afsnit, dels en stribe sammenhængende
naturfagslokaler og dels indskolingsbygningen.
I indvielsen deltog undervisningsminister Bertel Haarder og borgmester Ole Find Jensen m.fl. samt en masse elever.

Ved indvielsen fik gæsterne med undervisningsministeren i spidsen først lov at besigtige de nyindrettede lokaler, bagefter mødtes
man med alle eleverne til sang, taler og hurraråb i skolens hal, og til sidst klippede Bertel Haarder indvielsessnoren over.
Baggrunden for renoveringen af de to undervisningsblokke har været et meget dårligt indeklima i bygningerne. Samtidig har man
benyttet muligheden for indretningsmæssigt at give de to områder en pædagogisk 'opdatering'. Godt seks mio. kommunale
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kroner er der brugt på renoveringen af de to blokke, og oven i har Undervisningsministeriet ydet to mio. kroner i tilskud fra en
pulje til netop forbedring af undervisningsfaciliteter for naturfagene.
Renoveringen af skolen fortsætter i de næste to år hvor der er afsat henholdsvis 6-7 og 11-12 mio. kroner til formålet.
Naturfagsbygningen
Den pædagogiske opdatering går blandt andet ud på at skabe fleksibilitet, lys og orienteringsmuligheder med døre og glaspartier
mellem lokalerne og mellem lokalerne og gangarealerne.
Naturfagslokalerne ligger fx på række med glasdøre imellem så lærere og elever kan bevæge sig mellem lokalerne og mellem
grupper og faciliteter. Parallelklasser undervises derfor også samtidigt med mulighed for tværgående holddannelser.
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Undervisningsministeren forhørte sig ved besigtigelsen om hvilke forsøg grupperne var i gang med. Bertel Haarder talte også
med de to fysiklærere, Susanne Margaard Lund (blå) og Nina Faxe (s/h) – og bemærkede straks kønsfordelingen i lærergruppen.
Mindre imponeret blev han ikke da han hørte at den ene af lærerne desuden underviste i de måske endnu mere trængte fag tysk
og fransk. Også den elev der ville fortsætte med fransk på handelsgymnasiet, fik anerkendende ord fra ministeren.
De tomme skabe skyldes at lokalerne kun netop er taget i brug, og at der endnu ikke har været tid til at stille samlinger og udstyr
på plads.
Indskolingsbygningen
I indskolingsafdelingen er der også døre mellem klasselokalerne så klassetrin kan lave ting sammen eller dele sig til holdarbejde
og -undervisning. Når klassernes undervisning på klassetrinene samtidig er koordineret, giver indretningen lærerne mulighed for
at klare pludseligt fravær og andre uforudsete situationer uden væsentlige tab af undervisningstid.
Glaspartierne mellem klasseværelser og gangarealer gør det muligt ude fra at orientere sig om hvad der foregår i klassen – og
inde fra at holde øje med hvad der foregår i fællesarealerne hvor der også er plads til at etablere undervisningsaktiviteter.

Officiel indvielse
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Indskolingslokalerne var næsten tomme, de fleste elever var samlet i skolens hal hvor den officielle indvielse kort efter foregik
med taler af skoleleder Lars Christensen, undervisningsministeren (se ovenfor) og skolebestyrelsesformand Jette Christensen.
Pigen der bliver fotograferet af Lokalavisens fotograf medens skolelederen taler, er elevrådsformand Christina Frølich.

Jette Christensen er en aktiv formand for en aktiv skolebestyrelse, og hun glædede sig over den fornyelse den ret slidte skole nu
gennemgår – pædagogisk, miljømæssig og æstetisk. Og med den ansvarlige minister til stede undlod hun ikke at komme med
stærke opfordringer til at skolerne og børnenes undervisning og opvækst blev givet meget bedre vilkår.
Til slut kunne hun afsløre at der få dage før indvielsen var lyn-etableret et sponsorat på to gange 5000 kroner til Lego-robotter til
brug i naturfagsundervisningen. Her ses repræsentanter for de to givere – Frederikssund-entreprenørfirmaet Anker Hansen & co.
a/s og Skibby-rengøringsfirmaet Trasbo A/S – sammen med skolebestyrelsesformanden og skolelederen.
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Bagefter havde undervisningsminister Bertel Haarder to opgaver. Dels stimlede eleverne sammen om ham for at få autografer på
papir og underarme, dels skulle han ud og klippe den traditionelle snor over.

Foto: Morten Ledet
2009 11 3

Få styr på din SKAT på skat.dk og med TastSelv - 2
Nyt tilbud om kursus især for ældre borgere på Frederikssund Bibliotekerne hvor SKAT arrangerer undervisning til de borgere der
gerne vil vide mere om SKAT's digitale tilbud og løsninger. Den 16. november og den 3. december foregår det i henholdsvis
Jægerspris og Skibby.
Selvbetjening
Alle har mulighed for at betjene sig selv på stat.dk og med TastSelv. Det er så let, når bare man kan.
Men en del borgere er tilbageholdende på grund af manglende kendskab til edb og it eller manglende kendskab til mulighederne
for at få oplysninger om skatteregler, takster, tidsfrister m.v. Måske ved man heller ikke hvor let det er blevet at betjene sig selv
på nettet.
SKAT vil gerne vise:

hvor man finder love og regler

hvordan man ser de oplysninger SKAT har om én

hvordan man nemt får overblik over egne skatteforhold

hvordan man selv ændrer forskudsregistreringen og årsopgørelsen

hvordan et ny program for aktiehandler holder styr på om der er avancer eller tab der skal med på årsopgørelsen
Når mulighederne er demonstreret, får deltagerne selv mulighed for at prøve de digitale selvbetjeninger på en computer og med
hjælp fra en medarbejder fra SKAT.
Skattereformen
SKAT vil også gerne orientere om de væsentligste ændringer skattereformen medfører, og man kan stille spørgsmål herom
til SKAT's medarbejdere.
Også her bliver der mulighed for at se hvordan man kan gøre det selv ved på skat.dk at beregne hvad skattereformen betyder for
én selv.
Få styr på din skat i Jægerspris og Skibby

Jægerspris Bibliotek mandag den 16. november kl. 10-12.
Tilmelding senest fredag den 13. november.

Skibby Bibliotek torsdag den 3. december kl.14-16.
Tilmelding senest tirsdag den 1. december.

2009 11 3

Får Frederikssund-postnummer
Den alleryderste håndfuld ejendomme på Store Rørbækvej syd for Store Rørbæk og lige op til grænsen til Egedal Kommune (ved
Udlejre-svinget) får fra årsskiftet nyt postnummer.
Ejendommene nr. 47 - 57 og 52 har fra postnummertidernes morgen haft Ølstykke-postnummeret 3650, men nu bliver de efter
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anmodning fra lodsejerne selv (underskriftindsamling) flyttet til Frederikssund postdistrikt med postnummer 3600. Det oplyser
Post Danmark.
Det skulle give nogle færre forviklinger og forklaringer. Vi ønsker velkommen 'hjem'.
2009 11 5

Genvalg og valgrekord på Lundebjerggård
Der var rekordstor deltagelse i valget til Centerrådet på Ældrecentret Lundebjerggård i Frederikssund onsdag den 4. november.
359 gyldige stemmer var der kommet da formand Jytte Holm-Pedersen kl. 14 ringede valget af. Til Centerrådet genvalgtes Kurt
Mikkelsen, Jytte Holm-Pedersen og Arne Blond i nævnte rækkefølge.
Medlemmer af centerrådet som ikke var på valg i denne omgang, er Astrid Harkes, Bjarne Hein, Helge Olsen og Birthe
Rasmussen. (R)
På valg var endvidere syv suppleanter, og her blev Conni Janning, Rolf Johnsrud, Inger-Marie Grøndahl, Torben Ibsen og Svend
Olsen (R) genvalgt. Nyvalgte suppleanter er Bodil Ullergaard og Valdemar Engmann.
Den store valgdeltagelse gav travlhed i centrets cafeteria som havde over 200 gæster i løbet af dagen, og som langede 80
portioner gule ærter over disken.

Blandt de der kommer på Lundebjerggård ... For to måneder siden havde centret besøg af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.
(Foto: Jens Th)
R
- tilføjelse til oprindelig artikel
- ikke Helge Olsen som tidligere skrevet
2009 11 5

Operation Dagsværk
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Kulturhuset Elværket havde onsdag den 4. november hyret to 'dagsværkere' fra Frederikssund Gymnasium.
Mikkel og Lasse fra 1.g brugte lidt af deres styrke og behændighed – erhvervet gennem boksning og kung fu – da de hjalp med
at beskære Elværkets gamle egetræ.
– Med så sympatiske og arbejdsomme repræsentanter for ungdommen, så bliver det endog meget svært at bevare bekymringen
til fremtiden, udtaler et enstemmigt team af medarbejdere på Elværket.
Oppe på stigen er det Mikkel, tovtrækkeren er Lasse, og på det nederste billede er det elværksmedarbejder Johnny Nørskov til
venstre.

Foto: Kulturhuset Elværket
2009 11 8

Åben valgcafé på valgaftenen
Kulturhuset Elværket i Frederikssund afholder på valgaftenen den 17. november en valgcafé. Byrådet, de politiske partier,
byrådskandidater, presse og interesserede borgere er indbudt. Der er åbent fra kl. 20 til cirka kl. 02.
Ude på valgstederne tæller de op, inde på rådhuset lægger de tallene sammen, og på Elværket kan stemmetallene ses på
storskærm i samme øjeblik de foreligger.

Elværket står for caféen og sælger kaffe/te, øl, vand og vin.

På tv kan man følge valgdækningen.

På storskærm vises løbende stemmeprocenter, partiernes stemmetal på valgstederne, personlige stemmetal, samlet
valgresultat, mandatfordlingen og endelig det ny Byråd. (Alt sammen er de foreløbige optællinger, fintællingerne foregår dagen
efter).

Cafégæsterne sørger selv for den fortættede stemning med kandestøberier, glæde og skuffelse over resultater og
spekulationer over Byrådets konstituering.

2009 11 8

Tre generationer med drager indviede Ørnestensbjerget
Da der lørdag den 7. november var indvielse af Ørnestensbjerget, var de flere end 100 deltagere tydeligt delt
i tre generationer – børn, forældre og bedsteforældre – og i alle tre generationer var der mange der med stor
iver begav sig ud i den ædle kunst at sætte drager op.
Der var 25 små kommunale drager til uddeling. De kom alle op – og de fleste kom med
hjem. Desuden var der flere der havde egne drager med. De kom dog ikke alle i luften,
vejret var ikke til store og fine styrbare drager. Det blæste omkring de 10 meter i
sekundet, så de mindre børn havde besvær med at holde selv de små drager. Der var
også et par stykker (af dragerne) der kom rigtig ud at flyve.
Her er det Morten Skovgaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, der er fløjet op på en sten for at sige tak
for det flotte fremmøde af interesserede borgere og fortælle dem om bjergets tilblivelse og meningen med
det – inden han hopper ned igen og klipper 'snoren' over.
Bag ham er det drageentusiasten Jacques Duelund Mortensen som optimistisk sætter en større drage op. Som desværre
havarerer i den stærke blæst og styrter til jorden med en knækket stiver.
Jacques Duelund var med til at gøre 'reklame' for arrangementet og kreerede sammen med sine børn en plakat som også giver
god oplysning om drageflyvningens gyldne regler.
Det var koldt og blæsende, men en flot dag, og alle havde en sjov eftermiddag oppe på det ny bjerg med drageflyvning og flotte
udsigter over Roskilde Fjord og en stor del af det sydlige Frederikssund med Sydbyen nærmest.
Se foromtalen af indvielsen af Ørnestensbjerget.
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Det var ikke muligt noget sted på den lille 'bjergtop' at fotografere alle fremmødte og alle drager på én gang.
Kluddermor
Der var tidspunkter hvor der var flere end tyve drager oppe samtidig, og den trange plads betød at linerne flere gange snoedes.
Her er den sejeste episode hvor mindst fem liner var snoet sammen, og hvor drageflyverne forsøger at finde ud af hvem der skal
over og under de andre.
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2009 11 9

Lokalplanen for Kingos Minde i Slangerup vedtaget
Den 28. oktober vedtog byrådet endeligt lokalplan nr. 26 for Kingos Minde i Slangerup.
Lokalplanen omfatter et område med det eksisterende menighedshus "Kingos Minde" beliggende Strandstræde 4. Lokalplanen
muliggør en nedrivning af bygningen og genopførelse af en ny bygning som i princippet skal have ydre form og udtryk som den
oprindelige bebyggelse. Lokalplanen tillader desuden en mindre arealoverførsel, så matriklen kan rumme en forlængelse af
hovedhuset mod nord.
Lokalplanen har været i offentlig høring. Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund heraf, dog er der foretaget mindre
tekniske justeringer.

Se omtalen af lokalplanforslaget da det blev sendt i høring.
Se den endelige lokalplan nr. 26 for Kingos Minde.
Se bekendtgørelsen om vedtagelsen af lokalplanen i denne informationsannonce.
2009 11 9

Forslag til lokalplan for boligbebyggelse midt i Sønderby
Byrådet vedtog den 30. september at fremlægge forslag til lokalplan nr. 28 for boligbebyggelse i Sønderby i offentlig høring.
Lokalplanen omfatter et område med Sønderbys tidligere brugs, beliggende på Skovvejen 4a og 4b i Sønderby, og muliggør
opførelsen af op til fem sammenbyggede boliger med omtrent samme placering som den eksisterende bygning.
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Lokalplanen bestemmer at den ny bebyggelse skal opføres efter en samlet plan og indpasses i Sønderbys karakteristiske
landsbymiljø med hensyn til udformning, materialer og farver.
Baggrunden for lokalplanen er en konkret projektansøgning til kommunen om ombygning af den gamle brugs
i Sønderby. Bebyggelsen bliver i halvanden etage. Facader opføres som blankt murværk eller pudset, filtset
eller vandskuret i hvide eller i røde eller gule jordfarver. Tag opføres med en 40 til 50 graders hældning i
tegltagsten.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger frem til den 5. januar 2010. Bemærkninger sendes til
Frederikssund Kommune, By & Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller per mail til epost@frederikssund.dk
med anførelse af "att. By og Land" i emnefeltet.
Se de de øvrige formelle forhold om miljøvurdering, høringsforhold og retsvirkninger i bekendtgørelse om
lokalplanhøringen.
Se referatet af byrådsmødet den 30. september sag nr. 156.
Se forslag til lokalplan 28 for boligbebyggelse i Sønderby.
Ved Byrådets behandling af lokalplansagen erklærede byrådsmedlem Ole Søbæk (ejendommens ejer) sig inhabil og deltog ikke i
sagens behandling.
Eksisterende og kommende forhold
Lokalplanområdet ligger på hjørnet hvor Skovvejen svinger mod syd.

De eksisterende forhold ses på panorama billedet ovenfor.
Herunder først endnu et foto fra Skovvejen.
Dernæst et foto fra bagsiden (gadekærsiden).
Og endelig et foto visende gadekæret og en anden del af bybilledet.
Fotovinklerne er vist med gule pile på kortet.
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Det foreliggende projektforslag indeholder disse tegninger af hvorledes det ny byggeri skal placeres på grunden, og at facaden
som den skal se ud mod øst (Skovvejen).
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Fotos: Byplanlægger Sue-Ling Choong Knudsen
2009 11 9

Forslag til lokalplan for et solfangeranlæg
ved Jægerspris Kraftvarme
Byrådet vedtog den 28. oktober at fremlægge forslag til lokalplan nr. 32 for Jægerspris Kraftvarme i offentlig høring. Jægerspris
Kraftvarmeværk ligger i erhvervsområdet ved Hyllestedvejen og Hasselhøjvej.
Lokalplanen skal muliggøre etablering af et solfangeranlæg med et samlet grundareal på 13.000 kvadratmeter placeret øst for
Hasselhøjvej. Lokalplanen sikrer at solfangeranlægget placeres hensigtsmæssigt for driften og uden miljømæssige og æstetiske
problemer.
Området er ikke omfattet af fredningsbestemmelser, beskyttelseslinjer eller lignende, men digerne langs områdets nord- og
vestsider kan være mulige levesteder for markfirben. Derfor bestemmes det at der skal holdes en afstand på seks meter til
digerne, således at solfangerne ikke skygger på digerne.
Desuden er det bestemt at der skal etableres et fire meter bredt beplantningsbælte mod Hasselhøjvej.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger frem til den 5. januar 2010. Bemærkninger sendes til Frederikssund Kommune,
By & Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller per mail til epost@frederikssund.dk med anførelse af "att. By og Land" i
emnefeltet.
Se de de øvrige formelle forhold om miljøvurdering, høringsforhold og retsvirkninger i bekendtgørelse om lokalplanhøringen.
Se referatet af byrådsmødet den 28. oktober sag nr. 169.
Se forslag til lokalplan 26 for Jægerspirs Kraftvarme.

Jægerspris Kraftvarme skal suppleres med solvarme især til produktion af varmt brugsvand i sommerhalvåret. Solvarmeanlægget
bliver med solfangere af en type som her vist.

Placeringen af kraftvarmeværket og det kommende solfangeranlæg fremgår af denne plantegning.
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Et vue ud over markerne og et billede af et af de omtalte diger som kan være tilholdssted for markfirben.
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Foto. Byplanlæggger Jane Riskjær Hansen
2009 11 9

Ufiltreret vand fra Skovsognets Vandværk.
På grund af et ledningsbrud i Skovsognets Vandværk i Kulhuse, modtager vandforbrugerne i Kulhuse-området ufiltreret vand.
Vandet er misfarvet, og Embedslægen anbefaler, at vandet ikke bruges til drikkevand og madlavning.
Vandforsyningen arbejder på at genoprette normal forsyning, men har endnu ikke overblik over skadens omfang.

2009 11 9

Tæt på epidemi med influenza A (H1N1)
Danmark er tæt på en influenzaepidemi, lyder vurderingen fra Sundhedsstyrelsen på baggrund af et stigende antal meldinger om
smittede. Det er Statens Serum Institut der officielt afgør om der er tale om en epidemi. Og det sker ifølge Sundhedsstyrelsen
formodentlig snart.
Kommunens sundhedstjeneste ved kommunallæge Vibeke Manniche følger situationen og noterer at især børn under fem år
synes modtagelige for smitte. Derfor skærper sundhedstjenesten forebyggelsesindsatsen ikke mindst i daginstitutionerne med
stærke opfordringer til at skærpe hygiejnen.
Det er især håndhygiejnen og hygiejnen i forbindelse med hosten, nysen og pudsen næse der skal satses på. Håndhygiejnen er
afgørende for smittespredningen. Og det gælder børnene selv, deres forældre og andre pårørende samt selvfølgelig de der
professionelt har med børnene at gøre.
Symptomer
A-influenzaens symptomer er de samme som ved den traditionelle influenza. Det vil sige pludselig opstået feber, ondt i halsen,
hoste og muskelsmerter plus eventuelkt diarré. Man smitter normalt fra sygdommens udbrud og op til en uge herefter.
Hvis et barn eller en medarbejder bliver syg med influenza A, skal barnet eller medarbejderen omgående hjem og blive hjemme
til de er raske igen. Er der mistanke om influenza A, skal man hurtigst muligt forlade institutionen. Hjemmefra kan man så om
nødvendigt kontakte egen læge eller lægevagten.
Syge forældre bør selvfølgelig heller ikke komme i institutionen. Men det er kun den syge som skal blive hjemme, ikke raske
familiemedlemmer.
Vask hænder
Man vasker hænder for ikke at bringe smitte fra syge til raske, og det gælder

fra en selv til andre

fra andre til en selv

fra andre til andre

2009 11 10 Forpagtning af Kignæshallens cafeteria
I Kignæshallen er forpagtningen af cafeteriet ledig til overtagelse snarest muligt.
Kignæshallen, der er Frederikssund Kommunes mindste idrætshal, er placeret i smuk natur direkte ud til Roskilde Fjord, hvortil
der er en fantastisk udsigt fra cafeteriet. Hallen er samlingspunkt for en fast kerne af idrætsforeninger og øvrige foreninger i
Jægersprisområdet.
Cafeteriet servicerer primært de daglige brugere af hallen såvel på hverdage som i weekender, men der er desuden muligheder
for at drive cateringvirksomhed og servicere private selskaber, foreningsfester m.v. efter nærmere bestemmelser, der vil fremgå
af forpagtningsaftalen.
Cafeteriet indgår som en naturlig del af hallens aktiviteter og fungerer som samlingssted for idrætsudøverne og de øvrige
foreningsaktive. Hallen er en kommunal institution som pt. er under daglig ledelse af halinspektøren fra Skibbyområdet.
Cafeteriaforpagteren kan efter aftale indgå i lukkefunktioner samt i øvrigt tilsyn med hallen som en del af forpagtningsforholdet.
Frederikssund Kommune er åben over for nye ideer til drift af cafeteriet, men ønsker at der til stadighed holdes fokus på
kernebrugerne. I forlængelse af kommunens sundhedspolitik ønsker Frederikssund Kommune desuden at give brugerne af
hallen mulighed for sunde valg i cafeteriet.
Det er en forudsætning for en vellykket forpagtning, at forpagteren har forståelse for det frivillige foreningslivs særlige vilkår. At
forpagteren er serviceminded og fleksibel er en selvfølge.
For nærmere oplysninger om forpagtningsaftalens forventede indhold, cafeteriets og hallens faciliteter, omsætningsmuligheder
m.v. kan kultur- og fritidssekretariatet kontaktes på tlf. 4735 1000.
Ansøgning om overtagelse af forpagtningen af Kignæshallens cafeteria stiles til Frederikssund Kommune, Kultur og fritid, Torvet
2, 3600 Frederikssund, mrk. "Kignæshallens cafeteria" og skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 1. december 2009.
Frederikssund Kommune, Kultur- og fritidssekretariatet.
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2009 11 10 Vandet fra Skovens Vandværk skal stadig IKKE drikkes
Efter anbefaling fra embedslægen opretholdes advarslen mod at bruge vand fra Skovens (Skovsognets) Vandværk som
drikkevand og til madlavning indtil videre.
Ledningsbruddet i vandværket er nu repareret, og der pumpes igen normalt behandlet vand ud i ledningerne. Der kan dog stadig
være ufiltreret vand i ledningsnettet indtil rørene er helt gennemskyllet. Der udtages løbende vandprøver til analyse.
Drikkevand til afhentning
Beredskabet har fra klokken 16 i dag tirsdag den 10. november opstillet drikkevand til afhentning på følgende adresser:

OK tanken, Gammel Kulhusvej 9

Daglig Brugsen, Krakasvej 1A
Hvis man vasker tøj med det ufiltrerede vand, er der risiko for misfarvning af vasketøjet.
Uheldet på vandværket
Det har været et brud på en PVC-bøjning på råvandsledningen nede i værkets rentvandstank. Bruddet er nu repareret.
Herefter skal rentvandstanken og ledningsnettet ud til husstandene skylles rent. Det sker blandt andet ved at lukke vand ud af
brandhaner rundt om i distriktet.
2009 11 11 Skoven Vandværk leverer igen rent drikkevand
Vandet fra Skovsognets Vandværk i Kulhuse kan igen anvendes til drikkevand og madlavning efter at der i weekenden og først
på ugen efter et ledningsbrud har været sendt ufiltreret vand ud i ledningsnettet.
Der er taget vandprøver på vandværket og i ledningsnettet, og der er ikke fundet sygdomsfremkaldende bakterier i vandet.
Forsyningsselskabet, kommunen og embedslægen vurderer derfor at drikkevandet igen kan bruges normalt.
Der kan dog stadig være risiko for misfarvning af vasketøjet. Det skyldes at der endnu optræder forhøjede værdier af jern og
mangan i vandet – som kan ses som brunt eller gulligt vand.
Ledningsnettet gennemskylles derfor fortsat indtil vandet igen overholder grænseværdierne for disse stoffer – som er uønskede i
vandværksvandet, men ikke sundhedsskadelige.
Tak for hjælpen
Det frivillige beredskab har det sidste døgns tid hjulpet Kulhuse-beboerne med rent vand fra tankvogne. Som tak for deres
indsats må man meget gerne aflevere de uddelte vanddunke tilbage på udleveringsstederne.
Se tidligere artikeler 1 og 2.
2009 11 11 Marbækskolens 2A og 2B
optrådte med deres jubilæums-vindersang
I anledning af Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum har skolernes 2. og 3. klasser kunnet deltage i en konkurrence om at
skrive en sang med en ny tekst til melodien til Hist hvor vejen slår en bugt. Sangen skulle handle om børneliv i 1800-tallet for
cirka 200 år siden.
Vinderne blev 2A og 2B på Marbækskolen i Skibby med en sang der begynder med linjen Her ved fjorden er en by.
Tirsdag den 10. november fik eleverne fra de to klasser lejlighed til at synge sangen for en fyldt sal i Kulturhuset Elværket i
Frederikssund sammen med et 11 personers orkester fra Frederikssund Musikskole under ledelse af Jan Sommer.

De to klasser har digtet sangen i løbet af tre uger hvor de har brugt nogle af deres dansk- og musiktimer. De har rimet og rimet,
og hele fem vers er det blevet til. Deres sang er blevet udvalgt blandt de indkomne af en lille dommerkomité bestående
af musikskoleleder Connie Wilhjelm og Jette Fischer, forfatter til den jubilæumssang der blev sunget som indledning til byfesterne
i maj i år.
I sidste uge øvede klasserne sig for første gang med musikerne og dirigenten fra Musikskolen, og de holdt også en koncert for
deres skolekammerater hjemme i indskolingsafdelingen.

69

I Elværket mødte eleverne op i hvide bluser, og de var tydeligt spændte på deres optræden, men måtte pænt vente på gulvet
foran til det blev deres tur. Opførelsen af sangen indgik i et større café-arrangement hvor Musikskolen bød på koncert med
et violinorkester og med grupper og solister på stryger- og blæserinstrumenter m.fl.

Da det så blev deres tur til at komme på 'scenen', sang de deres sang rigtig flot og godt – og huskede de mange sjove detaljer
der var indstuderet under sidste uges øvelser. Der var kræset for arrangementet som fremstod friskt og rapt og med effektfulde
pauser.

På caféaftenen blev der lavet en videooptagelse af sangen, så hver elev får en dvd hvor de kan gense og -høre begivenheden.
Desuden bliver alle de sange der har deltaget i konkurrencen, trykt i et hæfte som sendes ud til alle skolerne.
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– Eleverne har fået en oplevelse for livet, og de kan godt være stolte af deres præstation, fortæller projektkoordinator Helle
Birkeholm fra Pædagogisk Center Frederikssund. Her har hun været med til at arrangere konkurrencen som et af flere
skoleaktiviteter i købstadsjubilæet. Helle er desuden lærer på netop Marbækskolen.
Helle Birkeholm roser det samarbejde der har været mellem Musikskolen og Marbækskolen, et samarbejde som hun mener der
kan bygges videre på i fremtiden. – Forældrene har også bakket op om projektet, og der er i det hele taget mange ting at glæde
sig over når man får musik og samarbejde til at gå op i en højere enhed.

Musikskolefolk på billederne: Næstøverst skoleleder Connie Wilhjelm byder velkommen, dernæst Steen Lai Sørensen ved
klaveret og stryger-lærer Syssen Kappel, næstnederst Jan Sommer som dirigent, og nederst igen Syssen Kappel.
Her ved fjorden er en by
Melodi: Hist hvor vejen slår en bugt
/: Her ved fjorden er en by
flaget vajer højt i sky :/
Byen det er Fred'rikssund
fødselsdagen den er rund
Vi skal ha' en kæmpe fest
Dronningen er med som gæst
- festen varer flere dage
sodavand og fø'sdagskage
/: Før i tiden var der børn
som der skulle ta' sin tørn :/
børnene fik aldrig lov
til at ha' det rigtig sjov
sent i seng og tidligt op
det ku' mærkes på sin krop
- æbler plukkes, bedet luges
levertrannen skulle sluges
/: Skolen var et farligt sted
tæv man fik og det blev ved :/
skolebørnene sku' ti'
hr. og fru det sku' de si'
kongerækken udenad
noget børn'ne ikke gad
- salmevers det sku' man lære
av for den, hvor var de svære
/: På en gård der var der nød
ofte spiste folk kun grød :/
fattig' var de dagen lang
børn de passed' ik' en gang
de ha'd' travlt med ko og gris
for på marked fik man pris
- og når dagen den var omme
tømmes ku' den tomme lomme
/: Nu vi slutte vil vor sang
inden den bli'r alt for lang :/
Hvor I end befinder jer
op at stå på jeres tæ'r
"Fred'rikssund - det' der vi bor!"
råber vi i samlet kor
- Hip hurra skal byen have
måske får vi så en gave? ;-)
Skrevet af 2A og 2B på Marbækskolen i Skibby
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i anledning af Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum 2009.
2009 11 12 Vandet fra Skovens Vandværk i Kulhuse er igen normalt
Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning Vand A/S kunne torsdag eftermiddag den 12. november meddele at
vandet fra Skovsognets Vandværk i Kulhuse igen overholder grænseværdierne for jern og mangan.
Allerede onsdag blev vandet erklæret rent og drikkeligt. Der kunne dog være højere indhold af jern og mangan end gældende
grænseværdier, men det var ikke et hygiejnisk problem.
De seneste dage er vandværket og ledningsnettet blevet skyllet igennem, og vandprøverne overholder nu også de
grænseværdier for metallerne jern og mangan der gælder for drikkevand.
Skovsognets Vandværk leverer altså igen godt og rent drikkevand til forbrugerne, og skulle vandet have en svag gullig nuance,
skyldes det det lokale grundvands naturlige kvalitet.
Se seneste nyhedsartikel.
2009 11 15 Historierne i stednavnene
Historisk Forening for Skibby-egnen inviterer tirsdag den 24. november kl. 19.30 i konfirmandstuen i Skibby Præstegård til en
aften om hvordan man finder historierne i stednavnene.
De flestes nysgerrighed bliver vakt ved læsning af vejskilte når man færdes rundt i landet. Selv på sin hjemegn kan man tit undre
sig og vil gerne forstå hvad et stednavn kommer af.

Fem navne som de færreste kan gøre rede for.
Foto: Niels Nielsen, formand for Skibby-egnens historiske forening.
Betydningen kan være indlysende: Nordby ligger nok mod nord på en ø, og Søby ligger ved en sø. Men oftest er det mere
kompliceret. Det kan kræve stor viden om forfædrenes sprog og de forandringer sproget har undergået, hvis man vil lidt dybere i
forståelsen af stednavnene og deres oprindelse. De fleste navne er opstået for mange hundrede år siden, måske endda mere
end tusind år.
Ved Københavns Universitet har man en afdeling for navneforskning. Her arbejder adjunkt, cand.mag. Rikke S. Olesen, og hun
vil fortælle om stednavnenes historie og udvikling og hjælpe med at fjerne en del af historiens slør fra dem. Men netop kun en
del, for selv for forskerne er der talrige gåder og usikkerheder.
Rikke S. Olesen vil reservere noget af tiden til Hornsherred-navne. Men ellers er stednavne-emnet bredt interessant, og
foreningen gør opmærksom på at man er velkommen fra både nær og fjern.
2009 11 15 Møde i Skibby Borger Netværk
Skibby Borger Netværk mødes torsdag den 3. december kl. 18 til cirka kl. 20 til et gå-hjem-møde på Produktionsskolen Over
Broen, Skuldelevvej 24 i Skibby. Mødets emner er:

Orientering om og rundvisning på Produktionsskolen ved forstander Allan Thomsen

Afganistan, baggrund og status baseret på personlig erfaring ved major Jørgen Bech

Skal Skibby Borger Netværk fortsætte ?
Fortsættelse kræver afløsning af ildsjæle
Planlægningsudvalgets består af Bent Raith, Lisbeth Lemmich, Hans Martin Madsen, Mogens Pedersen og Mikkel Urup.
De to førstnævnte ønsker afløsning, og såfremt der er ønske om at fortsætte netværket, efterlyses to nye ildsjæle til arbejdet i
planlægningsudvalget.
Der bliver mulighed for at få lidt at spise mod et bidrag på 60 kroner. Tilmelding senest 30. november via hjemmesiden
www.skibbyborgernet.dk. Alle er velkomne, bare husk tilmelding.
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2009 11 16

36 unge laver musical om Grevinde Danner
Det er 12. gang Frederikssund Ungdomsskole sætter en musical op, og i år tager musicalen udgangspunkt i historien om
Grevinde Danner.
Louise Danner boede sammen med sin mand, kong Frederik den Syvende på Jægerspris Slot midt i 1800-tallet. Hun skabte efter
gemalens død (og sin egen) i hans navn en stiftelse som gennem mere end 100 år har drevet godgørende virksomhed i form af
kvindehjem og ikke mindst børnehjem. Senest har hun lagt navn til det københavnske Dannerhuset.

De 36 unge i alderen 13-20 år har allerede i et par måneder arbejdet med projektet under ledelse af instruktør Gunhild
Brethvad. De er alle med til at bygge et fantasifuldt manuskript op ud fra historien om det 'uægte' barn af en fattig tjenestepige
som først blev balletdanser og senere gift med kongen og efter hans død blev Danmarks rigeste kvinde.
Grevinde Danner
Louise Rasmussen som hun hed, blev til Grevinde Danner og kongens hustru, men hun glemte aldrig sin fattige herkomst. Endnu
i dag 135 år efter hendes død kommer hendes kloge og kærlige dispositioner i forhold til den rige arv stadig de udsatte og svage i
samfundet til gode.
Året for sin død oprettede Grevinde Danner "Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden" i
København. Samme hus blev i 1980 til Danmarks første rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn, og
centret fejrer i år sit 30 års jubilæum i bedste velgående.
Ved sin død testamenterede Grevinde Danner Jægerspris Slot og de store skove til "gavn for fattige og efterladte piger", og der
har gennem årene været mange forskellige 'børnehjem' på og ved slottet. Der er stadig døgninstitutioner på Jægerspris Slot.

Danner-musicalen
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Ungdomsskolens musical om Grevinde Danner opføres midt i de historiske rammer på Slotskroen i Jægerspris den 11., 12., 13.
og 14. marts 2010.
Instruktør Gunhild Brethvad leder på fjerde år Ungdomsskolens musical sammen med Jens Søbæk som står for det musikalske.
Koreograf er den dygtige danser, Mette Larsen, som har været med som ung deltager i alle ungdomsskolens musicals.
Musicalens sange er skrevet af Sebastian.

Som tidligere har Gunhild Brethvad ladet de unge være med til at præge indholdet. Hun har præsenteret de unge dansere,
sangere og skuespillere for rammerne for historien, og de har så selvstændigt og i grupper arbejdet med improvisationer og idéer
til det færdige manuskript.

I denne uge præsenteres de unge for et første udkast til manuskript skrevet af Gunhild Brethvad på baggrund af de sidste
måneders arbejde på Ungdomsskolen.
– Der er en masse sangroller og store dansenumre, fortæller Gundhild Brethvad, – der er magi og trolddomskunst, der er
gammeldags krinolinekjoler og moderne outfit, der er lancier og hip hop, der er mobiltelefoner og aftengrød, der er fattige, sultne
børn og rige, forkælede projektunger, en herlig og spændende blanding af nutid og fortid.
Der har været trænet og snakket på ugentlige øveaftener i teatersalen på Falkenborgskolen i Frederikssund. Og i weekenden fra
fredag den 20. til søndag den 22. november samles alle medvirkende i Jægerspris på den gamle slotskro. Der overnattes i en
lånt villa ved Jægerspris Slot. Denne weekend-samling har måttet aflyses/udskydes.
Der er ikke kun brug for dygtige dansere, sangere og skuespillere i musicalen, men også dygtige lydfolk og teknikere.
Her er det William Høgholt Nielsen og Daniel Bruun som allerede sidste år viste at de har godt greb om teknikken.
Det er Eskild Marcussen der har fotograferet fra en øveaften sidst i oktober. Instruktør Gunhild Brethvad i rød bluse ses på
billederne nr. 2, 3 og 5.
R - aflysning/udskydning af weekend-samling
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2009 11 16 Landsbyliv i Venslev – fortalt af bønder og andet godtfolk
Skibby Historiske Forening og HC Handelscenter udgiver nu det fjerde hæfte i
serien Hændt og husket.
Udgivelsen indeholder 15 fortællinger fra borgere der er vokset op i eller omkring
Venslev. Historiefortællerne er alle over 70 år og fortæller ikke uden humor deres
erindringer fra barndoms- og ungdomstiden.
Historierne er fortalt til Niels Nielsen, formand for den historiske forening, og han
har redigeret dem med nænsom hånd.
Billedet af Rendebæk Færgebåd (færgen til Orø) pryder hæftets forside.
Hæftet præsenteres i HC Handelscenter (Trælast) fredag den 27. november kl.
16, og her er der både mulighed for at møde fortællerne og høre et udvalg af
historierne. Hæftet sælges hos HC og af Historisk Forening på Skibby Bibliotek.
Venslev
Venslev var en by med både skrædder, skomager, barber, finere vask og
strygning, mange forretninger og alle de håndværkere der var brug for.
I langt de fleste fortællinger er der oplevelser fra skole og kro som var byens
samlingssteder ud over de to købmandsforretninger. Venslev Skole, som i 1986
blev nedlagt efter 240 års virke, har enelærer H.P. Pedersen fortalt om i et hæfte
der udkom netop det år.
En af de 15 fortællere i det aktuelle hæfte er HPs søn, Carl Johan, som fortæller
om at vokse op i Venslev som søn af skolelæreren.
Bent Aller, en af møllerens drenge, fortæller livligt om alle de muligheder der var i byen, og om biografbilletterne til 35 øre på
kroen hvor stumfilmen fra 'lillebilbio' kørte over skærmen, mens den lokale musiker Ejnar Hansen spillede til.
Poul Larsen fortæller hvordan der rigtigt kom gang i tingene da elektriciteten kom til gården i 1939.
Jordmoderens Axel giver også nogle farverige billeder af drengeårene i Venslev fra dengang man selv lavede underholdningen.
Fortællere:
Bent Aller, Riborg Kristensen, Carl Johan Pedersen, Helge Pedersen, Poul Larsen, Svend Schønemann Jensen, Johannes
Olsen, Ena Nielsen, Harry Jensen, Karl Nielsen, Grethe og Helge Karlsen, Frede Karlsen, Poul Frederiksen, Birthe og Johannes
Larsen og Axel Egelund Petersen.
Landsbyliv i Venslev – fortalt af bønder og andet godtfolk

Udgivelsen er blevet til efter inspiration fra købmand Bjarne Nielsen (HC Handelscenter i Venslev) og med Niels
Nielsen som skriver.

Redaktion: Bjarne Nielsen & Niels Nielsen

Billedmaterialet er venligst udlånt af fortællerne og Lokalhistorisk Arkiv i Skibby. En del portrætfotos er taget af
redaktørerne.
130 sider
Udgivet 2009, 1. oplag, 300 eksemplarer
© 2009 H.C. Handelscenter & Historisk Forening for Skibby-egnen
ISBN: 87-982265-6-8
Tryk: Prinfoparitas Frederikssund
Forord af Bjarne Nielsen: Kære fortællere og læsere
For mange lokale er Venslev verdens navle. Vi har boet længe i byen, er måske født her og har gjort vores barndoms og
ungdoms erfaringer her. Måske har vi været uden for området i en del år, men Venslev er vort geografiske og mentale
udgangspunkt, som vi værdsætter og priser.
Vi kender stedet rigtigt godt, kender en masse lokale mennesker på godt og ondt, har oplevet mange ting her og hørt endnu
mere. Vi har en trang til at bringe vores viden om og begejstring for Venslev videre til de næste generationer, tilkomne byfæller
og alle andre, der bare har lidt interesse for byen og omegnen.
Ved HCs 100 års jubilæum i 2004 udgav vi et jubilæumsskrift med lokale fortællere, men vi syntes slet ikke, der var plads og tid til
at få tilstrækkeligt af byens 'gode historier' med ved den lejlighed. Derfor er det os en stor tilfredsstillelse og glæde, at så mange
lokale beboere har villet fortælle deres personlige beretninger, så de kunne samles i dette hæfte.
Det har kun været muligt, fordi Niels Nielsen, som også er formand for Historisk Forening i Skibby, har sat tid af til at lytte til
fortællerne, renskrive og redigere historierne. Fortællingerne er redigeret med nænsom hånd, så den enkeltes sprog og
vendinger i videst muligt omfang er brugt i teksten. Værket er i sin helhed Niels Nielsens store fortjeneste. Uden hans ildhu og
historiske interesse havde hæftet ikke fået det meget ærlige og lokale præg.
Fortællingerne rummer den enkeltes erindringer og er naturligvis betinget af hendes eller hans personlige oplevelse af og
hukommelse om de enkelte begivenheder. Men læs selv, du får en skøn mosaik af fortællinger om de gode gamle dage i
Venslev.
Jeg retter her en varm tak til alle, der har bidraget, og en særlig tak til Niels, som har lagt rigtig mange timer i projektet, for det er
et projekt at udgive så mange fortællinger.
Jeg håber, at læserne vil få nogle hyggelige stunder med hæftet. Jeg har selv med fornøjelse og ofte med genkendelsens glæde
læst fortællingerne. Læs hæftet og fortæl din historie til dine børn eller børnebørn.
2009 11 18 Ole Find Jensen fortsætter som borgmester
Af det ny byråds 23 pladser besætter Socialdemokraterne de ti og Socialistisk Folkeparti de tre pladser. Venstre, Konservative og
Dansk Folkeparti besætter henholdsvis fem, tre og to pladser.
Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har altså til sammen et komfortabelt flertal. De to partier indgik i et valgforbund
med De Radikale som havde en stor tilbagegang og ikke fik plads i det ny byråd.
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Socialdemokraternes spidskandidat, borgmester Ole Find Jensen indbød under valgcaféen på valgaftenen på Kulturhuset
Elværket til forhandlinger med samtlige partier og bebudede at han dermed gik efter en meget bred konstitueringsaftale.

Stemmeprocenten blev blot 67,1 mod 72,2 for fire år siden. På de otte valgsteder svingede stemmeprocenterne fra 63,2 til 71,1.

Socialdemokraterne gik tilbage fra 43,3 til 37,6 procent af stemmerne.

De Radikale blev næsten halveret.

De Konservative havde den fremgang der fortsat sikrede dem tre mandater.

SF fordoblede stemmetallet og fik tre i stedet for et mandat (sidste gang var deres mandat et 'dyrt' et).

DF sad også med et enkelt 'dyrt' mandat og får nu to efter en pæn fremgang.

Venstre gik en del tilbage og blev hårdt ramt mandatmæssigt med kun fem pladser i byrådet.
Alle stemmetal skal tages med det forbehold at der foretages fintælling af stemmesedlerne onsdag den 18. november.
Samme forbehold gælder også for nedenstående oversigt over det ny byråds sammensætning. Der er dog hos alle partierne
pæne til store forskelle mellem de sidste mandater og deres nærmeste efterfølgere på partilisten.
Det ny byråd
Byrådets sammensætning parti for parti i den rækkefølge de 23 kandidater er valgt:
A: Socialdemokraterne

Ole Find Jensen

Tina Tving Stauning

Kim Rockhill

Jesper Wittenburg

Kirsten Weiland

Anne-Lise Kure

Jesper Henriksen

Kenneth Jensen

Torben Petterson

Guri Bjerregaard
C: Det Konservative Folkeparti

Morten Skovgaard
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Ole Søbæk
Hanne Kyvsgaard
F: SF - Socialistisk Folkeparti

Grethe Olsen

Poul Henrik Hedebo

Susan Stauersbøl
O: Dansk Folkeparti

Pia Adelsteen

Kasper Andersen
V: Venstre, Danmarks Liberale Parti

John Schmidt Andersen

Jens Ross Andersen

Lis Olsen

Anne-Mette Risgaard Schmidt

Kristian Moberg
To af de opstillede partier blev ikke valgt, foruden De Radikale var det Liberal Alliance med godt og vel 100 stemmer.
For at lette sammenligningen med det gamle 27-medlemmer store byråd kan man se på mandatfordelingen HVIS dette byråd
også havde haft 23 medlemmer: A 11, B 1, C 2, F 1, O 1 og V 7. Sådan sammenlignet er C, O og ikke mindst F gået frem,
medens A, B og ikke mindst V er gået tilbage.
Exit Poll
Lokalavisen Frederikssund lavede på valgdagen en såkaldt Exit Poll hvor et antal borgere ved valgstederne blev spurgt hvad de
havde stemt. Resultatet var en forudsigelse af valgresultatet som var ret tæt på det faktiske resultat. Ifølge avisens
spørgeundersøgelse skulle godt 56 procent af vælgerne have stemt på S, SF og R. Det blev 54,4 procent.
2009 11 18 Efterårsferie på 20 meters dybde
– Hvad har du lavet i efterårsferien? – Jeg har været 20 timer under havoverfladen, dykket med havskildpadder og kæmpe
rokker, dykket på vrag fra 2. verdenskrig og set kæmpe tun og napoleonsfisk. Hvad med dig?
Sådan lyder svaret hvis man spørger de 13 unge dykkere fra Frederikssund Ungdomsskole efter den årlige dykkersafari i
Rødehavet.

Foto fra dykkerskibet.
I en uge boede de unge på en 45 meter lang dykkerbåd med kursen sat efter de største dykkerattraktioner omkring Sinai-halvøen
i Rødehavet. Steder som er verdensberømte for deres smukke koraller, farvestrålende fisk og alsidige undervandsliv. Og
derudover ikke mindst de mange vrag der er i området.
Det blev fx til ikke mindre end tre dyk på det legendariske vrag, Thistlegorm. Skibet med de mange motorcykler, biler, kampvogne
og andet materiel til Montgomerys ørkenhær endte på ulykkelig vis sine dage på 30 meters dybde efter to bomber fra tyske
Heinkel-bombefly.
Vraget blev fundet af selveste Jacques Cousteau, men han holdt det dog hemmeligt i mange år. Vraget fungerer i dag som et
kunstigt rev og et biologisk 'undervandsmuseum' som tiltrækker tusinder af dykkere fra hele verden.
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Foto fra Thistegorm-vraget.
– Ungdomsskolen har gennem årene i samarbejde med Kastling Adventures, Frederikssund, uddannet over 100 dykkere,
fortæller afdelingsleder i Ungdomsskolen Ulrich Mehr. – Og flere af dem har videreuddannet sig til Advance Open Water-diver
(avanceret dykker på åbent vand, red.) eller højere for at være dygtige nok til at være med på vores dykkerrejse til Rødehavet.
Den store succes med Ungdomsskolens dykkeraktiviteter ligger ifølge Ulrich Mehr i de mange forskellige aspekter der er ved
dykning: Fysik, biologi, fysiske udfordringer, eventyr og fællesskab. – Når man først er uddannet dykker, er der rig mulighed for at
vedligeholde sine færdigheder eller videreuddanne sig på de mange dykkerarrangementer Ungdomsskolen laver i ind- og udland.
Ungdomsskolen begynder med et nyt dykkerhold i januar.
2009 11 19 Nyt landsbyråd
Frederikssund Landsbyråd har afholdt generalforsamling den 26. oktober. Nye i bestyrelsen er Michael Tange, formand for
Landerslev Bylaug, og Kim Beckman fra Vejleby Bylaug. Der blev også valgt to nye suppleanter Børge Aagaard, kasserer i
Landerslev Bylaug, og Jan Hanelius, Kulhuse.
Bestyrelsen har siden konstitueret sig med Edith Helsager, Kyndby, som formand, Kim Beckman, Vejleby, som næstformand,
Arvid Malmgren, Dalby Huse, som kasserer og Hanne Normann Hansen, Skuldelev, som sekretær.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Keld Chor, Sundbylille, Bente Johannesen, Sundbylille, Kirsten Jakobsen, Østby, og
Michael Tange, Landerslev.
Formandens beretning
Her er den beretning som den afgående formand Chrisian Bertelsen, Skuldelev, fremlagde på generalforsamlingen:
I 2008 fik vi af Frederikssund Kommune bevilliget et engangsbeløb på 4.000 kr. til at få Frederikssund Landsbyråd hjulpet i gang
og skabe dialog med bylaugene og omkring Landsbyrådets virke. Denne anerkendelse har været en stor hjælp som vi har sat
stor pris på. Vi har forvaltet pengene konservativt og brugt dem når bestyrelsen har skønnet at formålet har været vigtigt.
Siden sidste generalforsamling har de 7 afholdte bestyrelsesmøder primært været brugt til fokusering på årets målsætninger.
Dette har resulteret i at møderne har været brugt på planlægning af dialogmøder, møde med kommunen og selvfølgelig en del tid
på diskussion af aktuelle emner. Synlighed i lokalaviserne har altid været et fokusområde.
Dialog omkring landsbyerne i kommunen har været et stort emne. Landsbyrådet har afholdt to dialogmøder med de politiske
partier repræsenteret i Frederikssund Kommune. Landsbyrådet har netop set dette som en rigtig god mulighed for at få bragt
bylaug og politikere sammen og få diskuteret landbypolitik hvor Landsbyrådet har været arrangør.
Dette har været to meget givtige møder både for bylaug, politikere og for Landsbyrådet. Mange emner er blevet diskuteret hvor
politikerne har fået hørt om de problemer der er i landsbyerne, og fået gode idéer fra bylaugene. Bylaug og Landsbyråd har fået
kendskab til de udfordringer som politikerne bokser med.
Der har været generel enighed om at en tættere dialog mellem politikere og bylaugene er meget positivt vedr. ønsker, problemer
eller idéer. Initiativet går begge veje og kræver derfor både en indsats fra bylaug, politikere og Landsbyrådet.
Landsbyrådet vil gerne takke både bylaug og politikere for at deltage i møderne. Vi håber i fremtiden på et tættere samarbejde
med kommunens administration og politikere samt bylaugene, og at flere bylaug ønsker at være med.
Det årlige møde med kommunen har igen været meget konstruktivt hvor mange emner er blevet diskuteret og meninger er blevet
udvekslet. Emnerne i år har bl.a. været skole/SFO-området, kollektiv trafik, kommuneplanen, kultur- og fritidsområdet.
Landsbyrådet er meget glade for at vi bliver taget alvorligt, og vi får mere kendskab til kommunens planer og begrundelser.
Landsbyrådet deltagelse i Grønt forum har været konstruktivt og informativt. Grønt Forums kommissorium er nu på plads, og vi
forventer, at der nu - også med den nye kommuneplan - bliver flere emner at diskutere. Dette ser vi frem til.
Landsbyrådet arbejder fortsat på at blive mere synlig og kendt. Vi har stillet op til avisernes interviews og været i aviserne mange
gange. Det gode samarbejde med lokalaviserne er et centralt redskab til at få en debat i gang og skabt opmærksomhed omkring
landsbyerne i kommunerne og få videregivet budskaber til bylaug og landsbybeboere. Dette gode forhold til aviserne vil vi gerne
takke dem for og håber at det udbygges fremover.
Landsbyrådet har med dialogmøderne med politikerne haft held med at bringe bylaugene mere frem i lyset i forhold til politikerne,
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og Landsbyrådet har fået opbygget rigtig gode relationer og kontakter til flere bylaug. Dette håber vi udbygges yderligere med
kontakt til endnu flere bylaug som kan bruges mere konstruktivt i fremtiden.
Landsbyrådet arbejder primært med de forhold der er af fælles interesse for kommunens landsbyer, og har lyttet opmærksomt
når medlemmerne af bylaug har fortalt om hvad de arbejder med i deres landsby. Hvert enkelt bylaug har en masse gode
erfaringer som andre bylaug godt kan drage nytte af. Disse erfaringer vil Landsbyrådet gerne udveksle mellem bylaugene
gennem fælles møder.
Med dialogmøderne med politikkerne og synlighed i lokalaviserne er hånden rakt ud til både bylaug og Landsbyrådet om at skabe
et tæt samarbejde hvor politikerne vil være lydhøre på idéer og forslag. Den nye pulje for forslag fra bylaugene til mindre,
konkrete projekter er et fint eksempel på et fremtidigt samarbejde mellem bylaug, Landsbyrådet og kommunen/politikerne.
Yderligere er politikerne lydhøre over for at formulere en landdistriktspolitik som bylaug/Landsbyråd skal deltage aktivt i at
formulere.
Der vil i den kommende tid være rig mulighed for et øget samarbejde, indflydelse og skabe initiativ i landsbyerne.
Som afgående formand ønsker jeg den nye bestyrelse for Landsbyrådet en god og udbytterig fremtid. Tak til samarbejde med
kommunens administration, politikere, bylaug, lokalaviserne og ikke mindst medlemmerne af Landsbyrådet.
2009 11 19 Konstitueringsaftalen omfatter alle det ny byråds fem partier
Sidst på onsdag den 18. november blev der indgået den bredest mulige aftale om det kommende byråds konstituering.
Aftalen indebærer først og fremmest at socialdemokraten Ole Find Jensen fortsætter på posten som borgmester.
Aftalen blev offentliggjort på et pressemøde torsdag den 19. november. Der afholdes konstituerende møde i det ny
byråd torsdag den 3. december.
FjordTV har fastholdt det meste af pressemødet i denne godt en halv time lange reportage med udtalelser fra fire tilfredse
politiske ledere og spørgsmål fra de to lokale aviser.

Fra pressemødet torsdag den 19. november:
Fra venstre først partiernes repræsentanter Morten Skovgaard, Konservative,
borgmester Ole Find Jensen, John Smith Andersen (Venstre) og Grethe Olsen (SF).
Pia Adelsteen fra DF var fraværende på grund af møde i Folketinget.
Dernæst direktionen med kommunaldirektør Ole Jacobsen og
direktørerne Jytte Therkildsen og Palle Skov (direktør Ejvind Mortensen var på ferie).
Alle fem partier er med i aftalen, og alle får plads i Økonomiudvalget og (efter konkret ønske)
i de øvrige stående udvalg. Af samme grund får alle stående udvalg (på nær et) syv
medlemmer – heraf tre socialdemokrater og en SF'er.
Med hensyn til viceborgmesterposten blev der opnået enighed om at besætte den med en
socialdemokrat.
Konstitueringen er en aftale mellem partier og omfatter derfor blot posternes fordeling på
partier. Det er partierne selv der besætter de enkelte poster, bortset fra formanden for Økonomiudvalget som lovbestemt skal
være borgmesteren.
I indeværende periode har Økonomiudvalget også haft syv medlemmer, men kun fire af byrådets seks partier var repræsenteret.
De øvrige stående udvalg (fagudvalgene) har haft fem medlemmer, men udvides altså nu (på nær et) til syv medlemmer.
Den lokale presse repræsenteret ved Erik Zangenberg og Poul Asmussen fra FjordTV Frederikssund, Martine Bentsen fra
Lokalavisen Frederikssund
og Maj-Britt Holm fra Frederiksborg Amts Avis.
Udvalgsstruktur
Hidtil har der været otte faste udvalg, inkl. Økonomiudvalget, fremover bliver der kun syv. Bag dette ligger der en nedlæggelse af
to af de hidtidige fagudvalg og oprettelse af et (delvis) nyt udvalg.
De udvalg der nedlægges, er Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Til gengæld
oprettes et (lovbestemt) Beskæftigelsesudvalg, og det er dette udvalg der kun får fem medlemmer. Ansvarsområderne hørende
til de to nedlagte udvalg fordeles på de øvrige udvalg hvor de naturligt hører hjemme. Fx flyttes sundhedsplejen og tandplejen til
børneområdet under Opvækst- og Uddannelsesudvalget.
Af formandskaberne går de fire til Socialdemokraterne, og partierne Venstre, Konservative og SF får hver en formandspost.

Økonomiudvalg: A - A - A - F - V - C - O
Formand: Socialdemokraterne
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Opvækst- og Uddannelsesudvalg: A - A - A - F - V - C - O
Formand: Socialdemokraterne

Kultur- og Fritidsudvalg: A - A - A - F - C - V - V
Formand: Socialistisk Folkeparti

Teknik- og Miljøudvalg: A - A - A - F - C - V - V
Formand: Det Konservative Folkeparti

Social- og Ældreudvalg: A - A - A - F - C - V - V
Formand: Socialdemokraterne

Plan- og Udviklingsudvalget: A - A - A - F - V - V - C
Formand: Venstre

Beskæftigelsesudvalg: A - A - C - V - F
Formand: Socialdemokraterne

Derudover nedsættes eller vælges:

Folkeoplysningsudvalg - tre medlemmer valgt af Byrådet: V - C - A
Formand: Venstre

Børn- og Ungeudvalg: F - V - A
Formand: Socialistisk Folkeparti

Bestyrelse forsyningsselskab - 2 medlemmer valgt af Byrådet: A - V
Bestyrelsesformand: Venstre

Skatteankenævnet - 1 medlem valgt af Byrådet: C (plus to mere endnu ikke udpegede)
Med hensyn til besættelsen af de enkelte poster i udvalgene var de to af partierne allerede på pressemødet klar til at fortælle
hvilke medlemmer der var udpeget. Venstre, SF og Konservative kunne meddele at deres udvalgsformænd ville blive
henholdsvis John Smith Andersen (Plan-og Udviklingsudvalget), Grethe Olsen (Kultur- og Fritidsudvalget) og Morten Skovgaard
(Teknik- og Miljøudvalget).
Socialdemokraterne kunne endnu ikke fortælle noget om hvordan besætningen skulle være. Dansk Folkeparti var ikke
repræsenteret på pressemødet fordi Pia Adelsteen var optaget i Folketinget. Partiernes beslutninger om besættelsen af alle
posterne forventes i løbet af kort tid.

2009 11 20 Resultatet af valget til Ældrerådet 2010-13
Der har været afholdt valg til Ældrerådet for den kommende fireårige periode tirsdag den 17. november. Valget foregik som
fremmødevalg samtidig med kommunalvalget og på de samme afstemningsadresser, men i andre lokaler.
Valgbare og stemmeberettigede var borgere på 60 år og ældre. Der skulle vælges tre rådsmedlemmer fra distrikt Frederikssund
og to fra hver af de øvrige tre distrikter, i alt ni medlemmer. Det var muligt at stemme på andre kandidater end de i ens eget
distrikt opstillede, men ifølge Ældrerådets hjemmeside har langt de fleste vælgerne stemt på en kandidat fra eget lokalområde.
Den samlede stemmeprocent for de fire afstemningsdistrikter Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup var skuffende
lave 33 procent. For fire år siden, da valget blev afholdt ved brevafstemning, var stemmeprocenten 57.
Ældrerådet 2010-13
Det ny ældreråd består af:

Lise Lotte Due

Christian Heiberg

Inge König

Gunner Madsen

Erik Nielsen

Ruth Rasmussen

Ole Thinghøj

Hanne Vedersø

Martha Wickens
Ældrerådet konstituerer sig den 21. december hvor der afholdes 'overdragelsesforretning' fra gammelt til nyt ældreråd.
Valgresultatet
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Gyldige stemmer (antal stemmeberettigede i parentes) og stemmeprocent:

Hele kommunen 3.714 (11.259) 33

Frederikssund 1.657 (4912) 34

Jægerspris 803 (2664) 30

Skibby 432 (1914) 23

Slangerup 822 (1769) 46
Der blev herudover afgivet 14 ugyldige stemmer og 11 blanke stemmer.
Valgresultaterne i de fire distrikter med angivelse af kandidaternes stemmetal:
Frederikssund

Valgt Christian Heiberg 312

3. suppleant John Jensen 149

1. suppleant Ole Klenke 217

Valgt Ole Thinghøj 550

Valgt Martha Wickens 429
Jægerspris

Valgt Inge König 430

2. suppleant Rigmor Nielsen 180

Valgt Hanne Vedersø 193
Skibby

Valgt Lise Lotte Due 160

4. suppleant Lise Achton Hansen 38

6. suppleant Grete Herltoft 27

Valgt Erik Nielsen 195

7. suppleant Annett Raith 12
Slangerup

Valgt Gunner Madsen 469

Valgt Ruth Rasmussen 324

5. suppleant Anders Sørevik 29
2009 11 20 VVM-redegørelsen for fjordforbindelsen først klar i marts
Vejdirektoratet meddeler i dag den 20. november at VVM-redegørelsen for en ny forbindelse over Roskilde Fjord først er klar i
marts 2010. Meddelelsen lyder:

Vejdirektoratet har hidtil forventet at kunne fremlægge en VVM-redegørelse i slutningen af 2009. Det er nu Vejdirektoratets
vurdering at VVM-redegørelsen først vil kunne sendes i offentlig høring midt i marts 2010.
Dette skyldes at vurderingerne af de miljømæssige konsekvenser af løsningsforslagene i forhold til Roskilde Fjords status
som Natura 2000-område har vist sig at være væsentligt mere komplicerede end hidtil antaget.
Det var af Vejdirektoratet ellers stillet i udsigt at VVM-vurderingen var færdig her sidst på året til udsendelse i offentlig høring
inden årets udgang.
Borgmester Ole Find Jensen siger om udskydelsen til Lokalavisen Frederikssund:

En udsættelse til marts kan være nødvendig for at få det hele med, men jeg vil blive bekymret hvis der sker yderligere
udskydelser. For så kommer vi dertil hvor det bliver svært at nå en indstilling til Transportministeriet inden de politiske
forhandlinger i 2011 i forligskredsen.
Vi er meget obs på hvad der sker, især i lyset af de mange udsættelser der var omkring VVM-undersøgelsen af
motorvejsarealerne, hvor de også blev udskudt af flere omgange.
Lokalavisen har spurgt Vejdirektoratets projektleder på VVM-undersøgelsen Niels Korsgaard om begrundelsen for udskydelsen:

Vi arbejder i Roskilde Fjord som er et Natura 2000-område, og det betyder at det er et habitatområde hvor der er en række
restriktioner på hvad man må gøre. Der ligger blandt andet en række miljøbestemmelser som vi skal opfylde.
Kan vi så være sikre på at VVM-redegørelsen kommer til marts 2010, spørger Lokalavisen:

Vi kan aldrig være helt sikre, men grundlaget for den nuværende udskydelse er at vores behov for at få behandlet alle
konsekvenser af fjordforbindelsesløsninger betyder en udskydelse til marts 2010. Men når vi siger vi vurderer at vi er
færdige, så er det fordi vi mener vi er færdige.
2009 11 20 S-tog hver time nætterne efter fredag og lørdag
Nætterne efter fredag og lørdag kører der nu S-tog en gang i timen på alle strækninger. Det gælder dog ikke helligdage
Der er i første omgang tale om et halvt års forsøg. Der er ikke nattakst på S-togene om natten. S-togene kører som sædvanlig
hvert 20. minut natten efter de tre første fredage i december. I tilfælde af natligt sporarbejde indsættes busser på de berørte
strækninger.
Togene på Frederikssund-banen er linje C (toget kører til Klampenborg):
Frederikssund - København H

nat efter fredag 0.38 - 4.38 / sidste H-tog fredag 0.18 / første H-tog lørdag 4.58

nat efter lørdag 0.38 - 5.38 / sidste H-tog lørdag 0.18 / første H-tog søndag 5.58
København H - Frederikssund

nat efter fredag 1.18 - 4.18 / sidste H-tog fredag 0.06 / første H-tog lørdag 5.06

nat efter lørdag 1.18 - 5.18 / sidste H-tog lørdag 0.06 / første H-tog søndag 6.06
C-togs-turene mellem Hovedbanegården og Frederikssund tager 51 minutter og er med stop på alle stationer.
2009 11 21 Udvalgsposter m.v. nu besat af alle fem partier
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I forlængelse af den konstitueringsaftale der blev indgået dagen efter byrådsvalget, har de fem partier nu meddelt hvem de har
placeret på de enkelte poster i udvalg m.v. Det kommende byråds formelle konstituering foregår den 3. december.
Kim Rockhill viceborgmester
Socialdemokraterne har besluttet at partiet besætter (1.) viceborgmesterposten med Kim Rocklhill, mangeårig kommunalpolitiker
og tidligere Skibby-borgmester gennem 12 år.
Økonomiudvalget

Formand borgmester Ole Find Jensen (A) - lovbestemt formand

Tina Tving Stauning (A)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Poul Henrik Hedebo (F)

Pia Adelsteen (O)

John Schmidt Andersen (V)
Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Formand Jesper Henriksen (A)

Guri Bjerregaard (A)

Kirsten Weiland (A)

Ole Søbæk (C)

Grethe Olsen (F)

Kasper Andersen (O)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
Kultur- og Fritidsudvalget

Formand Grethe Olsen (F)

Jesper Wittenburg (A)

Kenneth Jensen (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Lis Olsen (V)
Teknik- og Miljøudvalget

Formand Morten Skovgaard (C)

Kenneth Jensen (A)

Torben Petterson (A)

Jesper Wittenburg (A)

Poul Henrik Hedebo (F)

Jens Ross Anderse (V)

Kristian Moberg (V)
Social- og Ældreudvalget

Formand Tina Tving Stauning (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Torben Petterson (A)

Susan Stauersbøl (F)

Kasper Andersen (O) * - pladsen overladt til Dansk Folkeparti af Konservative

Lis Olsen (V)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
Plan- og Udviklingsudvalget

Formand John Schmidt Andersen (V)

Guri Bjerregaard (A)

Kirsten Weiland (A)

Kenneth Jensen (A)

Poul Henrik Hedebo (F)

Ole Søbæk (C)

Lis Olsen (V)
Beskæftigelsesudvalget

Formand Kim Rockhill (A)

Jesper Henriksen (A)

Ole Søbæk (C)

Susan Stauersbøl (F)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
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Folkeoplysningsudvalget (tre medlemmer valgt af Byrådet)

Formand Kristian Moberg (V)

Jesper Wittenburg (A)

Hanne Kyvsgaard (C)
Børn- og Ungeudvalget

Formand Susan Stauersbøl (F)

Torben Petterson (A)

Kristian Moberg (V)
Forsyningsselskabets bestyrelse (to medlemmer valgt af Byrådet)

Bestyrelsesformand Jens Ross Andersen (V)

Torben Petterson (A)
Skatteankenævnet (tre medlemmer valgt af Byrådet - de to endnu ikke fordelt)

Ole Søbæk (C)
* R - Det er nu bestemt at Kasper Andersen har posten (23.11.)
2009 11 21 Bygninger præmieret med to diplomer og en plakette
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund og Frederikssund Kommune har uddelt tre anerkendelser til
bygninger som repræsenterer enten en bevarelse eller en tilføjelse af en æstetisk værdi.
Foreningen og gamle Frederikssund Kommune har tidligere præmieret byggerier med en blå (keramisk) sten til indmuring, men
aktiviteten har ligget stille i flere år. Senest har der i 2001 været uddelt to blå sten til nybyggerier dengang, Islebjerg Kirke og
Frederikssund Kraftvarmeværk.
Nu er uddelingen så genoptaget, men den blå sten er erstattet af en bronzeplakette. Samtidig uddeles der anerkendelser i form
af diplomer.
Bedømmelseskomitéen består af repræsentanter for Museet Færgegården, Akademisk Arkitektforening, Frederikssund
Kommune og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederikssund – henholdsvis museumsmedarbejder Uffe Mühldorff,
Lars Bo Lindblad, byrådsmedlem Knud B. Christoffersen og foreningens formand, arkitekt Hans Maar Andersen.

Mariendalsvej 1 b, den ene halvdel af et dobbelthus, få hundrede meter fra Frederikssund centrum. Huset er gult uanset den lidt
spøjse farve på billedet.
Diplom til Mariendalsvej 1 b
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På Mariendalsvej i Frederikssund ligger der fire dobbelthuse som i sin tid er opført som arbejderboliger til en foderstoffabrik. De
otte ejendomme har gennem årene undergået flere ombygninger, tilbygninger, facadeændringer, vinduesudskiftninger m.v. som
ikke alle har været lige heldige med hensyn til at bevare bygningernes oprindelige kvalilteter og harmoniske helhed.
Diplomet gives til et af de otte halvhuse som for nylig er blevet renoveret med historisk indsigt, nænsomhed og
håndværksmæssig forståelse. Det der løfter helheden, er – som det hedder i begrundelsen – forståelse for de mange
bygningsdetaljer med rygningssten lagt i mørtel, skorsten muret med mørtel, vinduer i oprindelige dimensioner, tagrender og
nedløbsrender i zink samt husets gule farve. Og tilmed uden at det har været særlig dyrt.

Ejerne Line M. Sørensen og Christian Emil Jørgen-Jensen, Mariendalsvej 1 b,
får overrakt et diplom af borgmester Ole Find Jensen.

Østergade 32 H, en del af Langes Gård, set fra Servicegaden.
Tegnet af arkitekt Jørgen Braad.
Diplom til Østergade 32 H
Langes Gård med butikker mod Østergade og Jernbanegade (gågaden) i Frederikssund og med pakhuse mod Bløden og
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Servicegaden er blevet tilføjet en ny bygning i forlængelse af den ene pakhuslænge. Bygningen er på to etager og rummer i
stueplan Benthes Butik (nabo til Acacia Blomster).
Nybygningen placerer sig naturligt i forløbet af pakhuse med et nutidigt arkitektonisk sprog der tilpasser sig fortiden, hedder det i
begrundelsen. Det filtsede og malede murværk og det røde tegltag giver tilpasningen i den eksisterende bebyggelse, men
vinduerne og bygningsdetaljer viser at bygningen er ny. Det er en enkelt og ukrukket bygning som ved historisk nytolkning og
sikker proportionering er en stor gevinst for det samlede arkitektoniske billede mod Servicegaden.

J.F. Willumsens Museum set fra J.F. Willumsensvej ved
Frederikssund Kunstforenings skulpturudstilling i museumsparken i år
med den gamle gul-rødebygning og den hvide tilbygning.
Foto: Anja Wium.

Direktør Annette Johansen, J.F. Willumsens Museum,
får af borgmester Ole Find Jensen overrakt en bronzeplakette
til placering på den museumstilbygning der fik den fornemste udmærkelse.
Bronzeplakette til J.F. Willumsens Museum
Præmieringen gælder museumsudvidelsen fra 2005 med en nybygget fløj – tegnet af professor, arkitekt Theo Bjerg – næsten to
gange så stor som det oprindelige museum. En tilbygning af meget høj arkitektonisk værdi, som det hedder i begrundelsen, og
placeret i landskabet med største selvfølgelighed – som var den vokset op af jorden.
Men selv om bygningen i sig selv står stærkt, dominerer den ikke den oprindelige museumsbygning fra 1957. Den gamle
bygnings gule mure og røde tegltag og den ny bygningens hvide mure og flade tag viser på smukkeste vis at kontraster kan
berige hinanden.
– Ud over Willumsens værker har vi nu også et hus vi kan være stolte af, sagde formanden Hans Maar da han sammen med
borgmester Ole Find Jensen fredag den 20. november forestod præmieuddelingen på J.F. Willumsens Museum i Café
Ferdinand, en del af museumstilbygningen.
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Fra venstre arkitekt Jørgen Braad (Østergade 32 H for Axel B. Lange A/S),
Hans Maar Andersen, formand for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur,
borgmester Ole Find Jensen,
museumsdirektør Annette Johansen, J.F. Willumsens Museum,
Line M. Sørensen og Christian Emil Jørgen-Jensen, ejere af Mariendalsvej 1 b.
Foto: Morten Ledet
2009 11 22 Jægerspris-historie på postkort i historisk forenings årbog

Kyndby-Krogstrup Brugsforening på Solbakkevej 10 cirka 1920.
Den første brugs på stedet var fra 1877,
bygningen brændte ned i 1895, og der blev opført en ny brugs på stedet.
Årets bog fra Historisk Forening i Jægerspris er en kommenteret samling af lokale, historiske postkort. Billeddokumentationen er
på 110 gamle postkort med egnens seværdigheder, bygninger og natur fra tiden omkring 1900 til cirka 1930.
Hvert postkort er forsynet med en kommentar om motivet på daværende tidspunkt, og nogle har også fået en kommentar med
om aktuelle forhold på stedet. Størsteparten af postkortene har ikke tidligere været publiceret i foreningens udgivelser.
De færreste er gamle nok til at kende de personer der er afbildet på postkortene, men alle kan beundre de gamle klædedragter
og køretøjer. Mange lokale vil kunne kende de gamle huse, også selv om nogle er revet ned eller bygget om.
Alle kan bruge bogen til at gå ud og finde stederne og husene. Se dem i dag og sammenligne med for op mod hundrede år siden
da postkortmotivet blev fotograferet. Årbogen er organiseret som en 'rejse' rundt i Jægerspris-området. Turen begynder ved
Kronprins Frederiks Bro og følger landevejen med afstikkere for at slutte i Krogstrup Sogn.
Historisk Forening i Jægerspris præsenterer 2009-årbogen på Museet Færgegården lørdag den 28. november kl. 13. Bogen
uddeles til foreningens medlemmer som årets julegave.
Bogen sælges fra den 1. december for 100 kroner. Forhandlerstederne er boghandlerne i Frederikssund og Skibby, brugserne i
Hornsherred, Jægerspris Bibliotek, Kulturhuset Rejsestalden og Café Cyklo i Hovedgaden, Jægerspris. Årbogen kan også
bestilles på foreningens hjemmeside www.jphist.dk.
2009 11 23 Robotterne trives
Som led i afprøvning af ny teknologi er der for tiden 'ansat' fem forskellige slags robotter og anden smart teknologi på to af
kommunens plejecentre – De Tre Ege i Jægerspris og Solgården i Slangerup.
De fem teknologier er robotstøvsugere og robotgulvvaskere, toiletter der kan vaske brugeren, sengesensorer og den berømte,
computerstyrede baby-sæl.
Frederikssund Kommune arbejder sammen med kommunerne Esbjerg og Roskilde om et projekt med intelligent
velfærdsteknologi på ældreområdet. Med i projektet er også instituttet Center for Arbejdsliv under Teknologisk Institut i Tåstrup.
Der er tale om et arbejdsmiljø-projekt der skal forebygge nedslidning og skabe glade og sunde medarbejdere ved at bruge
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robotter til nogle af de manuelle opgaver som gennem et arbejdsliv kan give medarbejderne dårlige rygge og andre problemer.
Projektet støttes derfor af den statslige Forebyggelsesfonden.
Projektet var sat til at vare et halvt år, men er for nylig blevet forlænget med et kvartal til ind i begyndelsen af 2010.
– Der er fysiske belastninger i arbejdet i ældreplejen, ikke mindst ved rengøringen, der bør kunne fjernes ved automatisering og
brug af robotter, siger Hanne Larsen, funktionsleder for de kommunale plejecentre. – Samtidig kan der blive mere tid til det
egentlige, nemlig omsorg og pleje til de ældre.

Her ses fra venstre Mette Nørregaard, faglig konsulent i Ældreplejen, og medarbejdere fra Solgården Müjgkam Ünal (med en
computer forklædt som babysæl på skødet) og Krystyna Nielsen – fotograferet tidligere på året da robotafprøvningerne begyndte.
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Her ses en af robotterne i funktion. Hver gang den støder på en forhindring, ændrer den kurs. Den krydser rundt i lokalet og
mellem møblerne indtil den indbyggede computer har registreret at robotten har været over det hele.
Nedenfor en situation hvor robotten har pitstop for opladning. Ved dørkarmen ses en pejle-enhed robotten orienterer sig efter, og
som forhindrer den i at forvilde sig udenfor på gangene.

En rengøringsmedarbejder med en støvsuger eller en gulvmoppe er til at få øje på. Robotterne er lettere at overse og dermed
snuble over. Der kræver påpasselighed af robotoperatørerne i forhold til færdslen i de rum og stuer hvor robotten er i aktion. Der
eksperimenteres derfor også med advarselsskilte a la vejarbejde:
Pas på –Scoobidu eller Roberta kører på gulvet.

Robotterne er endnu så få at de får navne.
Ifølge Hanne Larsen er erfaringerne med støvsuger- og gulvvaskerrobotterne rigtig gode. De leverer kvalitetsarbejde, men der er
plads til forbedringer af teknologien. De kunne fx godt larme noget mindre.
For rengøringsmedarbejderne er det ikke blot en væsentlig aflastning, det er også noget af en udfordring. Før var man den der
selv gjorde det hele, nu skal man organisere og kontrollere kvaliteten af andres (robotternes) arbejde.
– Det er en forskydning fra manuelt arbejde til koordinering, og det er faktisk en helt ny type job for de berørte medarbejdere,
siger Hanne Larsen.
Erfaringerne med de automatiske toiletter er også overvejende gode. Brugerne er rigtig tilfredse med den selvhjulpenhed
teknikken giver dem.
Men også her kræver den anderledes 'arbejdsdeling' mellem den handikappede beboer og medarbejderen nytænkning fra
institutionens og medarbejdernes side.
Senge-sensorerne bruges til at varsle medarbejderne om situationer hvor beboere falder eller selv søger ud af sengen –
situationer som er potentielt farlige for de pågældende beboere.
Robotsælen Paro (det er bare dens 'fabriksnavn' – den får ofte et andet navn) er en helt anden socialpsykiatrisk historie om at
skabe tryghed og ro i sindet hos især demente beboere, hvad enten de er stærkt indadvendte eller udadreagerende.
Interesse i fagpresse
Roboteksperimenterne har naturligvis interesseret fagpressen. I juni bragte FOA i fagbladet fag og arbejde en artikel med
interview med forbundets medlem, husassistent Ayten Keskin fra Solgården i Slangerup. – Jeg tror den vasker bedre end jeg,
siger Ayten Keskin.
Også det nationale Videnscenter for Arbejdsmiljø har været i Slangerup og se på robotter og medarbejdere.
2009 11 23 Skibby Bibliotek genåbnet i ny og lysere skikkelse
Skibby Bibliotek har som det tredje bibliotek fået indført selvbetjening i udlåns- og afleveringsekspeditionen. Biblioteket har været
lukket en måneds tid medens der blev sat chip i alle bøger og materialer og indrettet ny selvbetjeningsskranke og tyverisikring
ved udgangen.
Derudover er der også blevet malet, flyttet rundt og sat nyt lys op, og Skibby Bibliotek er i dag mandag den 23. november åbnet
på ny i ny og lysere skikkelse. Den nye indretning betyder blandt andet mere plads til børneafdelingen.
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Bibliotekar og lokalkoordinator Karsten Lolck har fotograferet biblioteket før og efter renoveringen – og valgt den karakteriske
buegang som motiv.

Læs mere om selvbetjeningsprojektet og nyhedsartiklen om Frederikssund Bibliotek der som det første fik selvbetjening i udlån
og aflevering.
2009 11 24 Juletræerne tændes

Frederikssund
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Butikkerne holder lang lørdag den 28. november kl. 9-17 med gadelukning af Østergade og Havnegade til Fredensgade.

Kl. 11-16 er der julemand i gaderne

Kl. 12-17 er der kælkebakke på Torvet

Kl. 15-16 går Frederikssund StreetBand gennem Gågaden, Østergade, Torvet og Havnegade til Fredensgade

Kl. 15.30 tænder borgmester Ole Find Jensen juletræet med hjælp fra Frederikssund Brandvæsen
Jægerspris

Søndag den 29. november kl. 16 tændes det store juletræ på Kulturhuset Rejsestaldens gårdsplads. Et træ som er skænket af
Kong Frederik den syvendes stiftelsen.
Foreningen Husets Venner på Lejrvej holder både julecafé i Rejsestalden og et stort store Jule-Dannermarked på gårdspladsen
og på Danner Seminariet lige ved siden af Rejsestalden. Overskuddet fra café og marked går til drift og aktiviteter på Lejrvej.
Inden de tænder juletræet, optræder det lokale amatørteater JAS med smagsprøver fra deres juleforestilling Dyrene i
Hakkebakkeskoven. Stykket opføres i teaterbygningen rundt om hjørnet. Billetter købes i Rejsestalden (i god tid).

Kl. 11-17 Jule-Dannermarked på Danner Seminariet og på Rejsestaldens gårdsplads samt julecafé i Rejsestalden
arrangeret af Husets Venner

Kl. 15.00 Frederikssund StreetBand spiller på gårdspladsen

Kl. 15.30 Optræden ved JAS med smagsprøver på Dyrene i Hakkebakkeskoven

Kl. 15.40 Nissepiger på hest ved Hornsherred Rideklub

Kl. 16.00 Juletræet tændes af Dyrene i Hakkebakkeskoven (JAS) - Godteposer til alle børn
Jørlunde
Juletræet tændes søndag den 29. november kl. 16 ved et arrangement hvor man samles i hver sin ende af Bygaden og får
udleveret fakler, og de to fakkeltog mødes til tænding af juletræet på pladsen foran Sognegården.
Skibby
Juletræet i Bymidten tændes fredag den 27. november kl. 16.
Slangerup
Slangerup Cityforening arrangerer julemarked på Rådhuspladsen med boder, juletræstænding, gløgg og æbleskiver søndag den
29. november kl. 13-18. Sognepræst Caja Winterø taler kl. 17, og juletræet tændes. Julemanden deler godter ud, og Gospelkoret
synger.
2009 11 26 Støtteforeningen ved Marbækskolen: Gaver og lotteri
Trasbo-donation til Team Marbæk
Støtteforeningen ved Marbækskolen i Skibby har den 25. november holdt åbent hus med fremvisning af den renoverede del af
skolen med ny naturfagslokaler.
Ved åbent hus-arrangementet donerede det lokale rengøringsfirma Trasbo knap 6000 kroner til Team Marbæk. Baggrunden er et
forsøg på via støtteforeningen at markedsføre et dynevask-tilbud som ikke gav det forventede overskud til foreningen.
– Men der lægges mange kræfter i det gode frivillige arbejde, og vi vil gerne støtte op om lokale projekter til gavn for byens unge,
siger firmaets indehaver John Trasbo som baggrund for donationen.
– Vi er begejstret for den store lokale opbakning til foreningens arbejde, siger Team Marbæk-kasserer René Hansen og minder
om at Trasbo også stod bag en gave i forbindelse med naturfagslokalernes indvielse i slutningen af oktober.
Dengang var det ikke en gave direkte til støtteforeningen, men firmaet var på Team Marbæks initiativ medsponsor af midler til
indkøb af Lego Mindstorms Education til brug i fysikundervisningen.

Undervisningsminister Bertel Haarder, borgmester Ole Find Jensen, skolechef Anders Ramsing, formand for Opvækst- og
Uddannelsesudvalget Anne-Mette Worch m.fl. besigtiger de ny naturfagslokaler ved indvielsen den 30. oktober.
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Støtteforeningen Team Marbæk starter stort skolelotteri
I øvrigt har Støtteforeningen Team Marbæk taget endnu et initiativ i foreningens bestræbelser på at skaffe midler til
udendørsfaciliteter for børn og unge i tilknytning til Marbækskolen.
Det er et skolelotteri som løber frem til den 22. januar. – Der er store præmier, og overskuddet går til forbedring af
aktivitetsmuligheder omkring Marbækskolen, siger kasserer René Hansen.
Eleverne er med til at sælge lodderne og får 20 procent af overskuddet af klassens salg til klassekassen. Den klasse der sælger
flest lodder, sender Team Marbæk en tur til Mega Bowl i Holbæk. Lodder sælges også i lokale butikker i Skibby.
Der er præmier for over 38.000 kroner, og hovedpræmien er sommerhusophold til en værdi af 5000 kroner. Andre præmier er
hotelophold, sviptur til England, mobiltelefoner, tasker og kaffe.
– Vi har været heldige til at finde rigtig gode sponsorer, så vi har kun ganske få udgifter, fortsætter René Hansen. – Hvis vi
sælger alle lodderne, får vi et overskud på næsten 80.000 kroner plus det eleverne får til klassekasserne.
Der er ingen tvivl om at Team Marbæk-folkene lægger mange kræfter i lotteri-projektet, og de håber selvfølgelig at byen og
lokalområdet slutter op om det.
Støtteforeningen
Team Marbæk er en støtteforening som skaffer midler til etablering af aktiviteter til gavn for børn og unge i Skibby særligt
i området omkring Marbækskolen. Foreningen mener der er et stort behov for at skabe et miljø i Skibby hvor børn og
unge kan udvikle sig i samvær med andre. Det kan være i form af legepladser, kreative eller sportslige aktiviteter eller blot
et samlingssted hvor man mødes og knytter sociale relationer.
Det drejer sig om børnenes trivsel, og Team Marbæk arbejder ud fra en viden om at børn og unge der rører sig minimum en time
dagligt, har væsentligt lavere risiko for overvægt og fedme samt efterfølgende livsstilssygdomme.
På samme måde mener man at triste skolegårde og kedelige faciliteter danner grobund for mobning og dårlig trivsel og derved
svækket indlæring, hvorimod kreativ udfoldelse i pæne og behagelige omgivelser både giver børnene og de unge lyst til at lære
og udvikler deres fysiske og sociale færdigheder
Derfor ønsker Team Marbæk at skabe et aktivitetsområde på Marbækskolen, ja, nærmest et 'kraftcenter' til gavn for byens
borgere med særlig fokus på børn og unge. Første mål er en såkaldt Tarzanbane. Støtteforeningen arbejder sammen med
skolens ledelse om udviklingen af projekterne på skolens område.
2009 11 26 Gamle Slangerupbilleder nr. 7
Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen udgiver den 1. december nr. 7 i rækken af Gamle Slangerupbilleder. Bogen er på
100 sider og kan købes til en pris a 100 kroner i Slangerup Lokalarkiv og på Slangerup Bibliotek. Det må være en oplagt lokal
mandelgave-idé, mener foreningen.

Lokalarkivet i Ølstykke har fået foræret flere hundrede pressefotos fra Lokalavisen, altså den med base i Stenløse som indtil
sidste år også dækkende Slangerup-området. Efterfølgende er billederne blevet fordelt til lokalarkiverne i avisens område,
heriblandt Slangerup Lokalarkiv.
Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen fortæller i bogens forord at man besluttede at bruge den spændende gave til endnu
en bog i serien af Gamle Slangerupbilleder. Først udvalgte man de billeder der skulle med, men for at få de rigtige billedtekster
på, måtte redaktionen nogle dage flytte ind på Ølstykke Lokalarkiv som ligger inde med indbundne årgange af lokalaviserne.
Billederne skal ifølge foreningen ikke opfattes som en historisk fortælling om forretningslivet i Slangerup eller de kommunale
begivenheder i de år. Bogen er de udvalgte billeder forsynet med en kort tekst om begivenheden eller motivet.
Redaktionen noterer sig at bare 25-35 år gamle begivenheder overraskende hurtigt bliver upræcise eller forsvinder fra
hukommelsen, og man er derfor glad for at kunne udgive denne lille fotobog om Slangerup i den sidste halvdel af det tyvende
århundrede.
En række smagsprøver på bogens billeder:
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Stiig Broby begyndte med sin danseskole på Hjemmeværnsgården i Jordhøj, men måtte hurtigt flytte til andre lokaler. Her
afholder Stiig afdansningsbal i marts 1975 i Slangeruphallen.

August 1980 fejrede Kaels 35 års jubilæum. Viggo Kaels (til venstre) kom til Slangerup sammen med fru Lilli i 1945 efter et godt
råd fra NESA. Der manglede en aut. elinstallatør i området. Den spæde start, den 20. august 1945, foregik i Kannikestræde 5. I
1972 trådte sønnen Eyvind Kaels (til højre) ind som medejer af firmaet.

Engelsk besøg i Slangerup den 4. maj 1985. Et engelsk militærorkester fra "The Royal Anglian Regiment" var centrum i
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Slangerups officielle markering af 40-året for Danmarks befrielse. Englænderne marcherede med fuld musik fra rutebilstationen til
Rådhuspladsen hvor de blev budt velkommen af borgmester Bent Lund. På talerstolen ses Jørgen Olesen, skoledirektør, som
havde deltaget i frihedskampen.

Tøndeslagning den 20. februar 1982. Gennem mange år har der været 'slået katten af tønden' på Rådhuspladsen arrangeret af
Slangerup Håndværker- og Handelsforening samt Slangerup Handelsring.
2009 11 29 Forsiden af Jul i Frederikssund
med julemotiv malet af Majken Hegnfelt.
Årets julehæfte Jul i Frederikssund udgivet af Lokalavisen Frederikssund og redigeret af Niels H.
Elberling husstandsomdeles i uge 49.
Årets blad er et temanummer i anledning af at Frederikssund i år har fejret 200-års
købstadsjubilæum.
Fejringen har stået på hele året med masser af aktiviteter i foreninger og institutioner kulminerende
i foråret med by- og havnefester og i efteråret med regentparrets besøg.
Med jubilæet som anledning tog Slangerups tidligere skoledirektør, Peder Christensen, initiativ til at
formidle en del af udviklingen fra før forrige kommunesammenlægning i 1966-70 og frem til i dag.
En udvikling hvor de oprindelige mange små kommuner først blev samlet i fire kommuner og
senest er blevet forenet i én ny, stor Frederikssund Kommune.
Ti lokale skribenter har med udgangspunkt i egne erindringer fortalt deres lokale områdes historie.
Som nr elleve på holdet har Niels H. Elberling skrevet en fortælling om Frederikssund i år 2059.
Det er blevet et omfattende værk som i fuld længde og med mange billeder findes på www.tikommuner.frederikssund.dk.
Kort version i Jul i Frederikssund
Årets Jul i Frederikssund indeholder artikler af de samme elleve forfattere, og artiklerne er med enkelte undtagelser forkortede
udgaver af de lange artikler på omtalte hjemmeside.
I øvrigt har Jul i Frederikssund også jubilæum i år. Hæftet udkom første gang i 1979, og det har således gennem 30 år bragt
historier om lokale mennesker og begivenheder og mestendels af lokale forfattere.
2009 11 30 Nyt bybillede
Det gav unægtelig et nyt bybillede da den gamle hvide villa på hjørnet af Jernbanegade og Nygade foran Sillebroen
Butikscenter i løbet af et par november-uger forsvandt.
Revet ned helt efter planen som den sidste bygning på den store centergrund. Nu kan man så øjne pladsen ved bredden af
Sillebro Å.
Det hvide hus har hidtil huset byggekontoret, men nu er byggeleder Ole Laursen og hans lille stab flyttet i container-kontor.
Her ses huset efter at der har været folk på taget for at fjerne antenner og husets vindfløj med årstallet 1903.
Og så tager maskinen huset bid for bid som omhyggeligt sorteres i containere for mursten og beton, brændbart, metaller osv.
Fra førstesalen i butikscentret betragter byggeleder Ole Laursen (til venstre) nedrivningen af sit gamle kontor og nattelogi.
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Huset forsvinder sektion for sektion. Store og små standser op og kigger på, og nedrivningsfolkene er selv ude at se på hvordan
man får den yderste skal ned uden at vælte brokker ud på vejen.
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Og så ser der sådan ud (uge 48) – et nyt hjørne er kommet til byen.
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Foto: Morten Ledet
Luftfotografier af Sillebroen Center
Bygherren TK Development har fået taget en række luftfotos af Sillebroen Center. Øverst et foto med langt kig mod nordvest over
Hornsherred helt til Halsnæs. Dernæst centret set tættere på fra vest og øst. Fotograferingen er foregået medio oktober.

96

2012 12 1

Ny organisering af kommunens nyhedsformidling
Frederikssund Kommunes hjemmeside har siden starten primo 2007 haft en massiv formidling af lokale nyheder omfattende
både kommunens egne aktiviteter og lokale begivenheder iværksat af foreninger, institutioner m.v..
Der er nu gennemført ændringer af bemanding og opgaveløsning i Kommunikationsafdelingen, og i den anledning er der også
foretaget ændringer i organiseringen af den kommunale nyhedsformidling.
Målsætningen er at fastholde en professionel nyhedsdækning af væsentlige begivenheder i kommunen, og samtidig styrke
formidlingen af lokale kulturelle begivenheder.
Metoden er at gøre nyhedsformidlingen mere brugerdrevet og at lade kommunikationen tage afsæt i kommunens fagområder der hvor beslutninger skal udmøntes og hvor man kender brugernes behov.
Kommunale nyheder
Ansvaret for den løbende produktion af nyheder vil således fremover ligge hos kommunens chefer med støtte fra en række
medarbejdere der allerede fungerer som redaktører på hjemmesiden.
Cheferne vil også stå for den direkte kontakt til pressen. Se hvem der chefer for hvilke områder.
Frederikssund KulturKalender
På kommunens hjemmeside er der under Kultur og fritid oprettet en kulturkalender . Kalenderen vil også blive vist på
hjemmesidens forside.
Kulturkalenderen er lavet i samarbejde med KultuNaut.dk, og den giver mulighed for at institutioner, foreninger m.v. selv kan
lægge arrangementer ind. Bibliotekerne og Kulturhuset Rejsestalden tilbyder kurser i anvendelsen af kulturkalenderen til
formidling af aktiviteter.
I kulturkalenderen er der mulighed for at søge begivenheder via kalender og emnefelter, og der er adgang til en nyhedsservice.
Informationer eller nyheder til hjemmesiden der ikke egner sig til kulturkalenderen, kan sendes til
kommunikation@frederikssund.dk

2012 12 2

Lokal ergoterapeut får legat til motorik-test
Ergoterapeut Birte Engmann Pedersen fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har modtaget Protac-legatet på 25.000 kr.
Legatet skal bruges til en studierejse til Denver for at udvikle TRASMO - et sansemotorisk observationsredskab som anvendes af
pædagoger i daginstitutioner.
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- Det startede med at jeg i 2006 afprøvede TRASMO i fire daginstitutioner i Frederikssund Kommune.
TRASMO er et redskab for pædagoger til at registrere deres observationer af børnenes motoriske udvikling
og sanseintegration i dagligdagen.
- Efterfølgende giver observationerne dem mulighed for at vurdere hvilke aktiviteter der er egnede til at
udvikle børnenes ressourcer, fortæller Birte Engmann Pedersen.
TRASMO står for Tidlig Registrering Af Sanseintegration og MOtoriske færdigheder, og udfyldte et hul i
pædagogernes mulighed for systematisk registrering af deres observationer. Så de blev begejstrede over de
nye muligheder.
Efter afprøvningen i Frederikssund blev redskabet også afprøvet i daginstitutioner i Guldborgsund, Fakse, Skive og Vordingborg
kommuner via kommunernes børneergoterapeuter.
Et observationsredskab der hedder TRAS har dannet skole for udviklingen af TRASMO. TRAS står for Tidlig Registrering af
Sproglig udvikling hos børn og bruges af pædagoger mange steder til at vurdere sprogområdet.
TRASMO er udviklet på grundlag af ergoterapeutiske aktivitetsteorier og neurofysiologiske teorier om sanseintegration og
motorisk udvikling, så når pædagoger bruger begge redskaber er de godt dækket ind.
De 25.000 kr. skal bruges til en uges ophold på SPD Foundation, Denver, Colorado, USA, som er hovedsæde i verden for
forskning og udvikling indenfor sanseintegration.
Ud over Protac-legatet har Birte Engmann Pedersen modtaget 64.000 kr. fra Ergoterapeutforeningens Praksispuljefond til at
afprøve TRASMO. Formålet er at udvikle en mere sikker screening.
- Jeg er stadig på jagt efter mere viden om, hvordan de punkter TRASMO kommer ind på fungerer i forhold til at sikre en tidlig
indsats, siger Birte Engmann Pedersen.
Legatet uddeles for syvende gang af virksomheden Protac A/S, Kystvejen 17,1, Århus, der har udviklet produkterne Kugledynen
og Kuglepuden ud fra teorier om sanseintegration.
Protac-legatet gives til en ergoterapeut til gennemførelse af et projekt, en studierejse eller til videreuddannelse inden for
sanseintegration.
Yderligere oplysninger: Birte Engmann Pedersen, tlf. 4020 5543, birpe@frederikssund.dk
2012 12 2

Ingen ventetid på genoptræning
Træningsenheden har travlt
Kommunerne overtog 1. januar 2007 ansvaret for genoptræning efter hospitalsindlæggelse og ambulatoriebesøg. Ordningen
fungerer således at borgeren efter en lægelig vurdering på hospitalet får en genoptræningsplan, som også sendes til kommunen.
Siden ordningen trådte i kraft, har antallet af modtagne genoptræningsplaner været stigende.
For at undgå ventetid har Frederikssund Kommune skrevet kontrakt med de privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen.
Borgeren henvises til praktiserende fysioterapeuter, hvis træningsenheden ikke har ledig kapacitet.
Der er indgået kontrakt med fire klinikker: Skibby Fysioterapi, Frederikssund Fysioterapi, Slangerup Fysioterapi og Jægerspris
Fysioterapi.
Træningsenheden i Frederikssund Kommune har siden januar 2007 genoptrænet ca.1900 borgere, og der er i øjeblikket ikke
lokal ventetid på genoptræning efter Sundhedsloven.

2012 12 4

Har du lyst til at vide mere om Internettet?
Så er et kursus for nybegyndere måske lige noget for dig.
Tirsdag den 8. december kl. 10-12
- holder Jægerspris lokalbibliotek kursus, hvor du kan få en grundlæggende introduktion til internettet, så du kan komme i gang
med selv at søge informationer og finde hjemmesider på nettet.
Du har måske altid haft mange andre interesser og ikke rigtig tid til at ofre Internettet særlig megen opmærksomhed, da det kom
frem. Og siden har det måske virket lidt for besværligt at give sig i kast med.
Men nu har du så erkendt at Internettet ikke er til at slippe udenom længere.
Under temaet "Lær mere om IT" tilbyder Jægerspris lokalbibliotek nu et kort kursus for nybegyndere.
Det vil selvfølgelig være en fordel, hvis du har lidt kendskab til en computer og kan finde ud af at bruge en mus, men dine
forudsætninger har ikke den store betydning. Det vigtigste er at du gerne vil lære noget nyt.
Tilmelding nødvendig - senest mandag den 7. december.
Jægerspris lokalbibliotek
Møllevej 25
3630 Jægerspris
tlf: 4735 1722

2012 12 10 Ungdomsskoleeleverne i fuld gang med musical
I weekenden den 11. til 13. december drager 36 elever fra Frederikssund Ungdomsskole til den gamle slotskro i Jægerspris, hvor
de hele weekenden skal øve på deres kommende musical. Forestillingen tager udgangspunkt i historien om Grevinde Danner,
der sammen med Kong Frederik den 7. boede på Jægerspris Slot.
Under ledelse af instruktør Gunhild Brethvad har de unge i alderen 13-20 år i et par måneder arbejdet med at bygge et
fantasifuldt manuskript op omkring historien om Grevinde Danner.
Gunhild Brethvad lægger vægt på, at de unge er med til at præge indholdet af manuskriptet. De unge dansere, sangere og
skuespillere er blevet præsenteret for rammerne for historien, og har så arbejdet selvstændigt og i grupper med improvisationer
og ideer til det færdige manuskript.
Sammen med musicalens ledelse har Gunhild Brethvad valgt at bruge sange skrevet af den danske sanger Sebastian. Jens
Søbæk står for den musikalske ledelse, og koreograf er den unge danser, Mette Larsen, der har været med som deltager i alle
ungdomsskolens musicals.
Det er en spændende historie om det uægte barn af en fattig tjenestepige, som endte med at blive gift med kongen, og efter hans
død blev Danmarks rigeste kvinde. Louise Rasmussen, som hun hed, glemte aldrig sin fattige herkomst. I dag, 135 år efter
hendes død, beskytter hendes kloge og kærlige dispositioner i forhold til den rige arv stadig de udsatte og svage i samfundet.
Grevinde Danner oprettede "Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden" i København. Det
smukke hus blev i 1980 til Danmarks første rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.
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Herudover testamenterede Grevinde Danner Jægerspris Slot og de store skove til "gavn for fattige og efterladte piger", og i dag
er der stadig flere forskellige døgninstitutioner i forbindelse med Jægerspris Slot.
Musicalen opføres på Slotskroen i Jægerspris midt i de historiske rammer den 11., 12., 13. og 14. marts 2010.

2012 12 11 Sillebroen vist frem
Onsdag, den 9. december var der "åbent hus" i Sillbroen Shopping. Gæsterne var erhvervsdrivende fra hele kommunen, der fik
chancen for at kigge indenfor og se hvordan byggeriet af det nye center skrider planmæssigt frem.
Samtidig blev der lejlighed til at drøfte muligheder for leje af et af de 15 butikslejemål, der stadig er ledige i centret.
Herunder oversigtskort over det nye center, og lidt indtryk fra rundturen onsdag.
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De blå områder på kortene er lejemål, der stadig er ledige.
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Foto: Kenneth Jensen Grafik: TK Development
2012 12 16 Lysfest & Vintermarked
Markedet byder på juletræer, pileflet, smykker, filtning kolde & varme drikke, bitter, øllikør, pandekager, tærter, julegaver m.m.
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Lørdag den 19. December, Kl. 13-17 på Frederikssund- Vikingespil / boplads.
Program
13.00: Vintermarked (bag vikingescenen) åbner
14.00: Historiefortælling / Torben Sekov for større børn (10-15 år) ved Gimle
15.15: Langhuset åbnes. Der serveres vikingesuppe
15.30: Lysfest-tale. Vikingebopladsens formand Niels Elberling
15.45: Vølvekoret synger
16.00: Fakler og andet lys tændes
16.15: Vølvekoret slutter
16.15: Historiefortælling / Pierre Miehe-Renard for mindre børn (6-10 år) - ved Gimle
17.00: Boder og marked lukker
2012 12 17 Nye regler for affald
Et bredt flertal i Folketinget står bag affaldsreformen, som medfører ændringer på affaldsområdet, og Byrådet godkendte den 16.
december to nye affaldsregulativer som træder i kraft 1. januar 2010.
I skrivende stund (17. dec.) er den endelige affaldsbekendtgørelse ved at blive færdiggjort af Miljøministeren og hermed kommer
de nye regler til at træde i kraft den 1. januar 2010.
De vigtigste ændringer for virksomheder:

Køretøjer med tilladt totalvægt på maksimalt 3500 kg og herudover med tilhørende trailer får adgang til genbrugspladserne.

Affaldsgebyrer for genbrugspladser, farligt affald og administration vil fra 2010 blive opkrævet direkte hos virksomhederne i
stedet for som nu, hos ejerne af erhvervsejendomme.

Virksomheder kan ikke længere være med i dagrenovationsordningen. Kommunen må ikke længere indsamle kildesorteret
genanvendeligt erhvervsaffald. Virksomheder der er med i ordningen vil blive opsagt eller søgt tilmeldt en lovlig ordning hos
en privat aktør på området.
De vigtigste ændringer for husholdninger:

Køretøjer med tilladt totalvægt på maksimalt 3500 kg og herudover med tilhørende trailer får adgang til genbrugspladserne.

Slut med afbrænding af haveaffald. De gamle bestemmelser som tillader afbrænding af haveaffald under særlig
hensyntagen til omgivelserne bortfalder.
I den takt Miljøministeren får færdiggjort lovtekster, vejledninger og retningslinier vil de nye regler blive indarbejdet i kommunens
ordninger og blive offentliggjort på hjemmesiden m.m.
Desværre har det ikke været muligt at få alle ændringerne med i Affaldsguiden for 2010 som husstandsomdeles i anden uge i
januar på grund af den korte tidsfrist.
2012 12 17 Kommunens nye styre godkendt
På det sidste ordinære møde i det afgående byråd blev kommunens nye styrelsesvedtægt, som gælder for den nye
byrådsperiode, godkendt.
Den nye styrelsesvedtægt indebærer bl.a. at der bliver et fagudvalg mindre, idet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
nedlægges og udvalgets opgaver overvejende overføres til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.
Det er tidligere besluttet at nedbringe antallet af byrådsmedlemmer fra 27 til 23, og tilsammen medfører ændringerne en
besparelse på ca. 0,7 mio. kr. på udgifterne til vederlag m.v.
Det nyvalgte byråd har tidligere på måneden afholdt konstituerende møde, hvor der bl.a. blev valgt medlemmer til de udvalg, som
nu er endeligt godkendt.
Herefter ser kommunens politiske ledelse fra nytår således ud:
Borgmester:

Ole Find Jensen (A)
Viceborgmester:

Kim Rockhill (A)
Økonomiudvalget:

Ole Find Jensen (A) - formand

Tina Tving Stauning (A)

Kim Rockhill (A)

Morten Skovgaard (C)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Pia Adelsteen (O)

John Schmidt Andersen (V)
Opvækst- og Uddannelsesudvalget:

Jesper Henriksen (A) - formand

Guri Bjerregaard (A)

Kirsten Weiland (A)

Ole Søbæk (C)

Grethe Olsen (F)

Kasper Andersen (O)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget:

Morten Skovgaard (C) - formand

Kenneth Jensen (A)

Torben Petterson (A)
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Jesper Wittenburg (A)
Poul Henrik Hedeboe (F)
Jens Ross Andersen (V)
Kristian Moberg (V)
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget:

Grethe Olsen (F) - formand

Jesper Wittenburg (A)

Kenneth Jensen (A)

Anne-Lise Kuhre (A)

Hanne Kyvsgaard (C)

Jens Ross Andersen (V)

Lis Olsen (V)
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget:

Tina Tving Stauning (A) - formand

Anne-Lise Kuhre (A)

Torben Petterson (A)

Susan Stauersbøl (F)

Kasper Andersen (O)

Lis Olsen (V)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
Plan- og Udviklingsudvalget:

John Schmidt Andersen (V) - formand

Guri Bjerregaard (A)

Kirsten Weiland (A)

Kenneth Jensen (A)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Ole Søbæk (C)

Lis Olsen (V)
Beskæftigelsesudvalget:

Kim Rockhill (A) - formand

Jesper Henriksen (A)

Ole Søbæk (C)

Susan Staursbøl (F)

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)
2012 12 18 Kinesiste journalister på besøg
Kinesiske journalister har de seneste dage besøgt de tre kommuner i Bycirklen, Ballerup, Egedal og Frederikssund.
Spørgelysten var stor - især var der stor interesse for at høre hvordan de tre kommuner arbejder med bæredygtig udvikling og
energispareløsninger generelt.
Journalisterne arbejder til dagligt på en avis og tv-station i Wuxi - en by på ca. 5. millioner indbyggere, beliggende 100 km
nordøst fra Shanghai.
Bycirklen indgik i 2007 en samarbejdsaftale med Wuxi, og journalisterne var således taget til Danmark for at lave reportager og
artikler omkring deres 3 danske samarbejdskommuner.
Målet er at give de kinesiske læsere og seere i Wuxi et større kendskab til, hvordan der fokuseres og arbejdes på klima- og
miljøområdet såvel offentligt som privat i de tre kommuner.

2012 12 18 Status på børnepolitikken
Frem til juni 2010 skal Frederikssund Kommune justere børnepolitikken. Der er igangsat et arbejde, der har til formål at justere
den gældende børne- og ungepolitik og sætte konkrete mål for den kommende byrådsperiode. Arbejdet vil involvere alle
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faggrupper i kommunen som har med børn og unge at gøre.
Som et led i dette arbejde behandlede Byrådet den 16. december 2009 et statuspapir, som beskriver de aktiviteter der har fundet
sted i kommunen fra 2007 med børne- og ungepolitikken for øje.
Siden 1. januar 2007 har Frederikssund Kommune haft en ”Sammenhængende børne- og ungepolitik”. I den forbindelse skal
”sammenhængende” forstås på den måde, at kommunen skal sikre en sammenhæng mellem den indsats, der gives til børn i
almindelighed og det arbejde, der udføres specielt med henblik på børn med særlige behov.
I den nuværende børne- og ungepolitik hedder det bl.a.:
Visionen for børne- og ungepolitikken er at skabe en helhedsorienteret indsats på børn- og ungeområdet, hvor alle aktører
bidrager til et udviklende samarbejde. Formålet er at sikre en optimal udvikling og trivsel af det enkelte barn samt en kendt og
anerkendt sammenhæng mellem det generelle arbejde og indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte.
Det er kommunens forpligtigelse at yde passende bistand til forældre der måtte have behov herfor i varetagelsen af deres
opgaver som omsorgsgivere og opdragere og at sikre udviklingen af institutioner, ordninger og tjenesteydelser til omsorg for
børn.
Rygraden i indsatsen over for alle børn er det undervisningsmæssige, alment pædagogiske, sundhedsfremmende og generelt
forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler. Her ligger forpligtigelsen til at rumme en mangfoldighed af børn og pligten til tidlig
inddragelse af særlig ekspertise ved behov herfor.
Kommunens dagtilbud og skoler skal vedvarende arbejde på større rummelighed i normalområdet og arbejde bevidst med
udvikling af forløb, der bidrager til en reel integration. De kommunale aktiviteter skal bidrage til at give udsatte børn en opvækst,
som modvirker samfundsmæssig udstødning og isolation.
De kommunale aktiviteter med fokus på børne- og ungepolitikken har i perioden bl.a. været:

Projekt ”Bedre Tværfaglig Indsats”

LP-modellen i alle skoler (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse)

Inklusionsprojekt på daginstitutionsområdet

Læreplaner i dagtilbud

Tidlig indsats til gravide og forskellige mødregrupper med specielt fokus

Kulturpas, Fritidspas, Aktiv fritid
Der har desuden været nedsat et antal projektgrupper, der bl.a. har beskæftiget sig med:

Tidlig indsats

Ungdomsuddannelse

Ungdomskriminalitet

Specialundervisning

Børns fritid
Alle projekter og indsatser er beskrevet nærmere i det statuspapir, som blev fremlagt for Byrådet den 16. december. Se
statuspapiret.
2009 12 18 Øget digital service
Frederikssund Kommune øger den digitale service til borgere.
Kommunen ønsker at understøtte borgere og virksomheders brug af digitale services, herunder gøre det nemt og hurtigt at finde
information eller få eller få løst konkrete opgaver præcis på det tidspunkt hvor der er behov for det.
Til det formål frigav Byrådet på sit møde den 16. december 2009 et anlægsbudget på godt 1 mio. kr..
Derfor er det tanken at borgere om kort tid kan:

Beregne om man er berettiget til boligstøtte, hvis man flytter til en almen bolig

Søge om fortsat forskudsvis udbetaling og afkrævning af underholdsbidrag digitalt, hvorved man slipper for at indsende
ansøgningsblanket hver måned

Bestille og betale nyt sygesikringsbevis på én gang
Ud over indkøb og udvikling af relevante, brugervenlige digitale løsninger, skal anlægsbudgettet understøtte arbejdet med
implementering af de fællesoffentlige digitaliseringsmål og arbejdet med etablering af kontaktcenter.
- Kun få borgere kender de offentlige digitale services, og de møder derfor op eller ringer til kommunen for at få udleveret en
ansøgningsblanket, få beregnet deres fremtidige førtids- eller folkepension, råd og vejledning om affaldshåndtering eller melde
flytning, fortæller Borgerservicechef Britt Christensen.
- Et vigtigt fokuspunkt er derfor også fremadrettet at udbrede kendskabet til de mange digitale services, der kan lette borgernes
kontakt med det offentlige.
Undersøgelser viser at 86 pct. af alle danske familier har pc i hjemmet, og at godt 80 pct. bruger pc´en mindst en gang om
måneden. Typisk benytter man sig af netbank, internethandel eller sociale fora, mens kun få bruger de offentlige
selvbetjeningsløsninger (kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet 2009).
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2012 12 21 Lysfest og vikingemarked i sne og vintersol
Lørdag den 19. december holdt vikingerne lysfest i Langhuset på Vikingebopladsen.
Det skete i anledning af vintersolhvervet, hvorefter det går mod lysere tider. Det var i øvrigt for 15.
gang den blev afholdt, og som alle de tidligere år, så var ansvaret for solhvervstalen lagt i Niels
Elberlings kyndige hænder, da han er formand for bopladsen.
Overskriften for årets tale var "Status over 00'erne". En tale som flere af tilhørerne havde store
forventninger til.
Under den overskrift nåede Niels Elberling omkring mange emner, lige fra
orkanen i 1999, der satte spor langt ind i dette årti - og årtusinde, til
terroren, der kommer til at sætte dagsordenen mange år endnu. Og hvor
man ikke kan komme uden om at terroren er menneskeskabt endte årtiet med erkendelsen af, at det
er klimaforandringerne nok også.
Heller ikke politikerne gik ramt forbi i talen, hverken lokalt, til lands eller på
verdensplan.
Du kan se hele talen her.
Efter talen var der varm suppe og underholdning ved vølvekoret.
Uden for Langhusets lune rammer rasede frosten fra en helt kalr himmel, og bed med sine 15
minusgrader til sidst godt i kinderne på de, der var taget til vikingemarked. For 4. år i træk var der nemlig
mulighed for at købe alt fra juletræer og flettede kurve til varme æbleskiver og mjød. Hvor godt 100
mennesker fandt vej til Langhuset havde nogen flere fundet vej til det udendørs marked.
Foto: Kenneth Jensen
2012 12 22 Budget og takster for 2010
Byrådet vedtog den 8. oktober kommunens budget for 2010. Byrådet vedtog herefter på sit møde den 25. november de endelige
takster, som skal gælde for det kommende år.
De færdige budgetdokumenter og takstoversigter for 2010 er nu publiceret her på hjemmesiden.
Budgetannonce
I disse dage bringes i lokalavisen den traditionelle informationsannonce om budgettet med hovedpunkterne i udviklingen af det
kommunale budget, med hovedtal i form af lagkagediagrammer for indtægter og udgifter samt oversigt over skatteprocenter og
vigtigste takster.
Du kan finde de samme, samt yderligere relevante oplysninger om budget 2010 her på hjemmesiden.

105

