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Sommermarked på Færgegården
Produktionsskolen og Museet færgegården gentager succesen med at holde Færgegårdsmarked fra sidste år. Markedet
har åbent fra tirsdag den 6. juli til fredag den 30. juli, tirsdag til fredag kl. 10-15. Lørdag til mandag er der lukket.

Spændende sommeraktiviteter
Sommermarkedet byder på mange aktiviteter for børnefamilierne, med mulighed for at lære, lege, hygge sig og få en god
dag sammen på museet, og i dets skønne natur. Produktionsskolens elever og lærere vil sammen med Egnsmuseets
personale sørge for at rammerne er på plads til nogle herlige og festlige sommerdage.
Noget til den søde tand
Bag dine egne pandekager over bål - køb bolsjer produceret af PFFU og lav din egen slikkepind - salg af kaffe, the og
kage m.m.
Middelalderteltet
Tør du kæmpe mod en kriger? Bliv klædt ud som kriger - Prøv at lave dit eget bælte eller kræmmer pung - Se hvordan
man laver rollespilsvåben.
Det kreative telt
Kig ind i Smykkehjørnet hvor du kan lave et smykke - lav dit eget badge, køb friske økologiske kartofler og friske jordbær
m.m.
Besøg på Museet
Oplev samtidig særudstillingen "Kongernes Slangerup - en middelalderlig købstad"
Åbningstider
Selve Færgegårdsmarkedet er som sagt åbent tirsdag til fredag kl. 10-15. Selve museet har åbent tirsdag til søndag kl. 1016. Museet Færgegården ligger lige for enden af Kronprins Frederiks Bro på Færgelundsvej 1 i Jægerspris. Læs mere om
museet på www.museet.frederikssund.dk.
Hvis I som institution ønsker at besøge markedet, er det en god idé på forhånd at kontakte Produktionsskolens kontor for
bestilling af tid. Det kan ske på 47 51 23 30, dagligt mellem kl. 8-13.
2010 7

1

Renovering af Nygade
Vej, Trafik og Affald er i gang med renoveringen af Nygade i Frederikssund.
I denne forbindelse er det nødvendigt med udskiftning af asfalt fra Jernbanegade krydset til rundkørslen i vejens højre og
venstre side.
Arbejdet vil blive startet den 5. juli 2010, kl. 18.00 og forventes at slutte den 8. juli 2010, kl. ca. 7.30.
Der kan i forbindelse med arbejdet opstå gener, og det må påregnes, at der vil være manuel regulering af trafikken.
Herudover må påregnes støj, mens arbejdet pågår.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektmedarbejder M. Amini på telefon 20 10 38 68.
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Danseballaden - et kreativt dansefællesskab for børn
Kulturhuset Elværket summer af aktivitet i denne uge, hvor lokalerne hver dag indtages af danseglade børn fra kl. 10 til kl.
15. Dagen starter med fælles opvarmning, og så bliver der danset.
23 unge piger slider i det under kyndig instruktion af Amanda Oppermann og Sarah Hammeken fra Uppercut Danseteater.
De øver både seje og smukke dansetrin, der skal blive til en lille forestilling bygget op over temaet fotografi.
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Pigerne fortæller at de er trætte efter en lang dags træning og prøver, men også at det er både spændende og sjovt. De
glæder sig helt bestemt til den store Danseballadedag den 2. juli 2010.
Her mødes Danseballaderne fra Region Hovedstaden i Baltoppen. Formiddagen går med generalprøver, og om
eftermiddagen skal de opføre forestillingerne for hinanden, forældre og bedsteforældre samt søskende.

Danseprojektet afvikles af dansekonsulenterne i Dansens Hus i samarbejde med Frederikssund Kommune.
Projektet er støttet af Kulturministeriets pulje til kultur i hele landet og Kulturpuljen i Frederikssund.

Foto: Elsebeth Kristensen
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Tillid til forholdene i hjemmeplejen
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Politikere, ledere og medarbejdere omkring hjemmeplejen i Frederikssund Kommune er meget berørt over
mistænkeliggørelsen af medarbejderne, og forholdene enkelte steder i København og andre kommuner.
Formand for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning (S), siger:
- Jeg finder det selvfølgelig helt uacceptabelt at nogle plejegrupper i København har haft en sådan arbejdskultur, at det har
gået ud over den ældre som har brug for hjælp. Det er hovedrystende.
I Frederikssund Kommune har jeg stor tillid til medarbejderne i hjemmeplejen. Vi har de seneste år arbejdet målrettet med
øget kvalitet i ældreplejen, har en tæt dialog mellem medarbejdere, ledere og administration og det er min fornemmelse, at
de sidste års udviklingsarbejde har båret frugt i forhold til arbejdsglæde.
Desuden er vi altid åbne for enhver kritik. Kun ved at den enkelte borger giver udtryk for, at her eller her er der plads til
forbedringer, kan vi løbende udvikle os og gøre det så godt vi nu kan indenfor de økonomiske rammer.
Vi fortsætter derfor den kultur, at have telefonen åben for kritiske røster og tager enhver henvendelse seriøst.
I flere år har Frederikssund Kommune på den ene eller anden måde arbejdet med kvaliteten i ældreplejen og netop i marts
måned 2010 er Ældreprojektet "Livskvalitet og sundhed - vejen til en bedre ældrepleje" videreført med deltagelse af 700
medarbejdere. Nu er køkkenområdet og hjemmesygeplejerskerne også inkluderet i projektet.
Ældreprojektet "Livskvalitet og Sundhed - vejen til en bedre ældrepleje", strækker sig over de næste 2 år. Formålet med
projektet er at skabe en ny samarbejds- og kommunikationsmodel på tværs i organisationen. En model, der skal sikre en
bedre sammenhæng mellem ledelsens mål og visioner og medarbejdernes indflydelse på, hvordan disse mål og visioner
skal operationaliseres og give mening i hverdagen.
Kommunikationsmodellen er bygget op omkring et medarbejder-ambassadørkorps som tidligere - dog nu med udvidet
antal. Ambassadørernes rolle er at medvirke til at skabe positiv stemning og energi på arbejdspladsen i samspillet mellem
medarbejdere og ledere omkring arbejdet med mål og visionerne.
Tidligere projekter med fokus på Livskvalitet og sundhed med ambassadører på banen har haft en mærkbar positiv effekt
for hele ældreområdet, og jeg forventer mig meget af, at vi fortsætter udviklingsarbejdet. Vi ønsker ikke Københavnske
tilstande her i Frederikssund.
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12 Studenter i selvudvikling
Støttecenter Spiren i Jægerspris er et socialpsykiatrisk tilbud til unge mellem 18 og 25 år i Frederikssund Kommune.
De unge, der er visiteret og tilknyttet Spiren, tilbydes undervisning i selvudvikling. Her trænes de i at se deres problemer i
et anderledes lys, ud fra det positive livssyn.
Undervisningen foregår i tre moduler, og forløber over halvandet år. I følge funktionsleder Charlotte Marsfeldt har Spiren
rigtig mange gode resultater, og erfaringen viser at mange unge kommer videre med deres liv på en mere positiv måde,
heraf mange i uddannelse og job.
For nylig blev det seneste hold elever færdige med deres undervisning, og som på en hver anden uddannelse, så
blev undervisningsforløbet også denne gang afsluttet med en lille translokation hvor de unge fik overrakt hvert et diplom og
en hue, og bagefter blev de fejret med en middag i Spiren.

På billedet herover ses fra venstre: Natalie Jensen, Snorre Bech, Kent Hansen, Maria Hansen, Ronnie Poulsen, Lone
Petersen, og Sabine Vestergaard.
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20 Erhvervsområde i Ny By
Frederikssund Kommune igangsætter planlægningen af et erhvervsområde i Ny By ved St. Rørbæk. Det sker med en
såkaldt for-offentlighed hvor der indkaldes idéer og forslag.
Læs mere om planlægningen, og se annoncen.
Topsil Semiconductor Materials A/S ønsker at etablere en virksomhed i erhvervsområdet i Ny By syd for Strandvangen og
øst for Gl. Slangerupvej.
I den anledning har Frederikssund Kommune foretaget en vurdering af om der er VVM-pligt, dvs. pligt til at foretage en
Vurdering af Virkninger på Miljøet. Kommunen har afgjort, at etablering af et sådan anlæg ikke anses for VVM-pligtigt, og
det er derfor besluttet ikke at udarbejde en VVM-redegørelse for virksomheden.
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Se annoncen for VVM-afgørelsen for Topsil.
Hvad er VVM? Læs mere om VVM-reglerne.
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21 Nedrivning baner vej for multihal
Et gammelt sikringsrum og Ungdomsskolens tidligere lokaler bliver i disse dage revet ned for at gøre plads til
Falkenborgskolens nye multihal der bliver indviet i maj næste år.

Kæmpegrej i brug
Nedrivningen kræver en voldsomt stor gravemaskine fordi sikringsrummet i sagens natur er bygget til at kunne modstå
angreb. Væggene var af ekstra tykt beton armeret med jern. Over det hele lå øvre skolegård, der var beklædt med et
meget tykt lag asfalt.

Gravemaskinen ligner sine mindre artsfæller - men kig godt på billederne - skovlen er mere end 1,5 meter høj i åbningen,
den kan tage flere ton affald af gangen, og selve maskinen vejer 60 ton. Maskinen har også en klo, som den klipper den
massive beton i stykker med, og en kugle, der smadrer sig vej gennem de tykke mure.
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Tysk specialist indkaldt
- Vi har indkaldt en specialist fra Tyskland, der ikke har bestilt andet end køre sådan en maskine i 20 år, siger projektleder
Thomas Kristensen fra Anker Hansen og Co A/S.
Med stolthed i stemmen fortæller han at føreren kan slå så præcist og hårdt med kuglen, at sikringsrummet splintres bid
for bid, mens intet andet tager skade.
- Se på den. Maskinen er så stærk, at den guffer armeringsjernet som slik, smiler han.
Arbejdet med nedrivningen gik i gang 5. juli og er færdigt 30. juli.
Multihal færdig til maj - senest
Den nye bygning skal stå færdig i maj 2011, men lige nu går alt så strygende at Thomas Kristensen er sikker på den står
færdig før. Hele projektet kommer til at koste 13 millioner kroner.
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Se skitsetegning af hallen og deltaljeret tegning i stor størrelse.
Mange muligheder
Multihallen bliver bygget, så den kan bruges til mange forskellige formål: Til skolegymnastiksal med diverse former for
aktiviteter, men der er også en mobil scene, klatrervæg, balkon, hvor tilskuere kan opholde sig, og en boldbane på taget. I
alt 975 m2 inklusive 125 m2 overdækket udendørs areal.
Den bliver integreret med bygning F, hvor hallen får depotrum og handicaptoilet. I dagtimerne vil hallen blive brugt af af
skolen, men uden for skoletiden vil den kunne anvendes af kommunens foreninger på lige fod med alle andre haller.
Ny skolestruktur
Multihallen er første skridt i den nye struktur for skolerne i Frederikssund by, der skal gøre fem skoler til fire.
Første etape er en omstrukturering af Falkenborgskolen og Marienlystskolen, der skal ende med at eleverne i 0. til 6.
klasse går på Falkenborgskolen, mens eleverne fra 7. til 9. klasse går på Marienlystskolen hvor også kommunens nye 10.
klassecenter og Ungdomsskolen kommer til at bo.
Bygger om i stor stil
Moderniserede bygninger og bedre indretning baner vejen for en mere nutidig måde at undervise på. Rumfordelingen skal
bort fra tidligere tiders traditionelle klasselokaler, der i virkeligheden er et spejl af industrisamfundets måde at tænke på.
Projektrum, holdrum og storklasser er nutidens folkeskole. Dermed skal der bruges færre, mindre klasselokaler i traditionel
forstand.
Ombygningerne af skolerne kommer til at stå på i hele næste skoleår, så alt skulle være på plads til skoleårets start i 2011,
bortset fra Ungdomsskolens lokaler der først er færdige i slutningen af 2011. Indtil da får Ungdomsskolen til huse i den
gamle Handelsskole på Løgismose i Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen
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22 Vikinger drager på togt
Hornene gjaldede i formiddags over Torvet i Frederikssund, da mere end 50 vikinger samledes for i fælles flok at drage på
togt til Spanien. I morgen vil endnu en stor flok samles, så du kan stadig nå at se det festlige skue af vikinger i fuld ornat,
og høre lurerne og hil-råbene gjalde.
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Spansk jubilæum
Det er mere end 15 år siden at vikingerne sidst var i Spanien med spillet, og stemningen var derfor høj blandt de rejsende.
- I dag sender vi bomberydderne, og i morgen kommer de rigtige tropper, fastslog Christian Stærke i skikkelse af guden
Tyr med et kæmpe grin.
110 vikinger skal til den spanske by Catoira i Galicien, hvor byfesten "la Romeria Vikinga" har 50 års jubilæum.
Besøg fra radioen
I dag var DR P4 Københavns Radio på besøg ved afrejsen, og de
medbragte både en sommersofa og lagkager til de medvirkende. Men lidt
over klokken 11 steg de sidste vikinger ind i bussen for at indlede togtet
med turen til Kastrup. De rejsende vil være fremme omkring klokken 23 i
aften.
Fredag går det løs igen. Endnu et festligt skue vil samle sig på Torvet, og
forhåbentlig vil der også være mange lokale, der møder frem.
Læs mere om togtet på Vikingespillets hjemmeside.

Foto: Kenneth Jensen
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23 Endnu en flok vikinger rejst
Fredag formiddag forlod endnu en flok vikinger Frederikssund med kurs mod Spanien.
Knapt 50 fest- og rejseklædte skuespillere mødtes på Torvet for at følge i sporet på deres kolleger, der allerede er i
Catoira.

Bygger tro kopi
I den galiciske by er der ved at blive opført en tro kopi af sceneområdet på Vikingepladsen.
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- Scenen er på plads - men de har problemer med at bygge portalen; der hvor vi hænger bannere og sejl, for de bygger jo
på klippegrund. De kan kun komme 20 cm ned i jorden. Så nu tøjrer de den, smiler krigsguden Tyr vennesælt, alias
Christian Stærke.

Afslutningscenen fra årets vikingespil - her dog på scenen i Frederikssund.
Alle sværd kørt til Catoira
Sværdene, som vikingerne bruger til kamp under forestillingen, er sendt til Spanien på forhånd, så turen gennem diverse
lufthavne skulle forløbe perfekt.
- Hvis de synes at et langt kohorn er et problem må vi finde ud af det, lover Tyr.
Indspillet på spansk
Hele stykket vil blive opført på spansk. Ligesom på Vikingepladsen i Frederikssund er al tale optaget på bånd, så der bliver
ingen problemer med at høre eller forstå spillet for de lokale.
I den danske udgave af spillet er der 200 medvirkende, i Spanien deltager omkring 110 personer, der får hjælp af 60
spanske statister. Alle talerolle-indehavere er med fra Danmark. Enkelte er dog skiftet ud med andre skuespillere, hvis
rolle-indehaveren ikke selv kunne tage med.
Familie-sommerferie
For hele familien de Lövenbo er det sommerferien der holdes i det spanske. 12-årige Nanna og 14-årige Camilla glæder
sig meget til turen:
- Det bliver rigtigt hyggeligt, selvom det også bliver spændende med den spanske mad vi skal have dernede, fortæller de,
og ser ikke ud til at komme til at savne vikingemaden for meget.

Vikingebørnene her ser i hvert fald ud til allerede at hygge sig godt.
Rejser som vikinger
Kufferterne er pakket med vikingetøj - for det er vikinger der tager på togt, ikke hr. og fru Danmark. Alle medvirkende
optræder langt det meste af tiden som vikinger, og derfor har de alle mindst et rejse- og dagsæt samt et scenesæt.
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- Ravnene kan selvfølgelig ikke rejse i kostumet, så de har almindeligt vikingetøj på, siger Majbritt de Lövenbo.
Gad vist om de sladrer til Odin om det...?
Se mere om togtet på vikingespillets hjemmeside.
Foto: Kenneth Jensen.
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23 Ungdomsskolen i nye lokaler
Nye fine lokaler venter Ungdomsskolens Frederikssund afdeling, når dørene igen slås op efter sommerferien.
Ungdomsskolens havde nemlig til huse i de lokaler på Falkenborgskolen der nu er helt væk. Derfor blev flyttekasserne
pakket inden sommerferien, og indholdet sat på plads igen på Løgismose 2.
Adresse med historie
Adressen klinger velkendt for mange voksne fordi politiets motorkontor har ligget her, men måske især fordi
Frederikssund Handelsskole endnu før lå her. Nu er de unge altså tilbage.
16. august åbner skolen igen på den nye adresse. Det er meningen at skolen skal bo her indtil slutningen af 2011,
hvorefter den permanente adresse bliver på Marienlystskolen.
Telefonnummeret er uændret 47 35 26 00.
Se mere på Ungdomsskolen egen hjemmeside.

Aktivitet for de unge uden for den gamle Ungdomsskole i forbindelse med en klubfest.
Foto: Kenneth Jensen
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27 Sommer og Sjov 2010
Torsdag og fredag i næste uge arrangerer Frederikssund
Klubberne, SSP og
Ungdomsskole for tredje år i træk Sommer og Sjov på
Marbæk Strand i
Frederikssund.
Første gang Sommer og Sjov blev arrangeret var i
2008. Dengang var det
på fire forskellige strande fordelt i kommunen, og cirka 150
børn og unge deltog.
Sidste år blev arrangementet samlet på Marbæk Strand i
Frederikssund. Det skete i
følge Jacob Jørgensen fra Ungdomsskolen både for at
slippe for det megen
flytteri, men primært fordi vi mente det var den bedst
egnede og mest centralt
placerede strand i kommunen. Til gengæld bliver de børn
og unge der skal til
Sommer og Sjov tilbudt transport, så alle stadig kan være
med.
Sidste år blev deltagerantallet da også fordoblet i forhold til
det første år. 300 børn og
unge plus et par håndfulde turister, der var på stranden
alligevel med deres
forældre, var således tilmeldt aktiviteterne sidste år. Og
man regner med lige så
mange deltagere i år.
Hvorfor Sommer og Sjov?
Formålet er primært at skabe en festlig og sjov afslutning
på skoleferien for
kommunens børn og unge. Så har de nogle sjove fælles
oplevelser inden de igen
starter i skole ugen efter, siger Jacob Jørgensen, og
fortsætter:
- Sekundært er Sommer og Sjov en kæmpe
teambuildingsøvelse for de
ansatte i henholdsvis Frederikssund Klubberne og Ungdomsskolen. Rigtig mange ting skal koordineres, både i
planlægningsøjemed, men også når det hele kører. Det er super sjovt at være med til, og fedt at få arbejdet sammen på
kryds og tværs.
Styregruppen bag arrangementet glæder sig da også vildt meget, og håber vejrguderne er med dem endnu en gang.
Officiel åbning
Den officielle åbning af løjerne står borgmester Ole Find Jensen for. Det sker torsdag den 5. august kl. 12.30.
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Masser af aktiviteter
Herefter går det løs med masser af aktiviteter. Ved arrangementet i år bliver sidste års
kæmpe succes med highjumper gentaget. Den var i brug konstant, så den er booket igen i år.
På vandet er der også rig mulighed for aktivitet. Her er både mulighed for at sejle havkajak og
surfe.
På land er der, udover highjumperen, andre aktiviteter som hyggekrogen, hvor man kan
udfolde sine kreative evner. Man kan være med i kæmpe sandslotbyggeri på stranden, eller
bare slappe af på sit tæppe.
Det krydres naturligvis med badning i fjorden.

Den store finale står Frederikssund- Halsnæs, Brand- og redningsberedskab for. Ligesom sidste år sørger de for en festlig
afslutning med mega vandkamp.
Sådan deltager du
For at deltage i løjerne skal du være gammel nok til at gå i Klub eller Ungdomsskole. Her kan du tilmelde dig
arrangementet senest mandag den 2. august. Hvis du ikke når det, så kan du i stedet købe en gæstebillet på stranden.
Stranden er åben torsdag den 5. og fredag den 6. august fra klokken 10.00 til 16.00 begge dage.
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30 Klub Zonen invaderet af flagermus
Klub Zonen på Heimdalsvej i Frederikssund er midlertidigt flyttet. I stedet har en
hel koloni af dværgflagermus overtaget lokalerne.
Det er ellers en noget anden type brugere der normalt opholder sig i lokalerne.
Klub Zonen er kommunens socialpædagogiske klubtilbud til børn og unge i
alderen fra 10 til 18 år, der har en adfærd som er markant anderledes end normen
i det omgivende samfund - typisk på grund af sociale eller alvorlige
følelsesmæssige vanskeligheder.
Ud over Klub Zonen har også klubbernes fællesleder og administration til huse i
lokalerne.
Flagermusen er fredet
Flagermusene blev opdaget den 15. juli. Først fandt man enkelte døde flagermus i
vindueskarmene, men det blev hurtigt meget værre, og til sidst fløj de rundt om
ørene på medarbejderne en aften de mødte på arbejde. Også mængden af deres
efterladenskaber og døde flagermus i hjørnerne og i vindueskarmene var
eskaleret kraftigt, så der stank ganske forfærdeligt.
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Da flagermusen er fredet i Danmark, og det ikke er muligt at dele lokalerne med dem, har det derfor været nødvendigt i al
hast at fraflytte lokalerne. Flagermusene må nemlig ikke drives ud af bygningen, og de flyver ikke selv derfra når de har
bygget rede. Så indtil deres unger er flyveklare i slutningen af august eller starten af september er der ikke noget at gøre.
Lejede lokaler
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Lokalerne som klubben ligger i er lejet af Domea og Boligselskabet Rosenvænget, og derfor har udlejer pligt til at genhuse
kommunen på samme måde som hvis bygningerne for eksempel var blevet angrebet af skimmelsvamp.
Fra boligselskabets side har man da også straks tilbudt alternative lokaler. Men det var i en almindelig lejlighed på
Heimdalsvej, og det var man ifølge fællesklubleder Nina W. Pedersen ikke så begejstrede for.
- De unge vi rummer i Zonen har brug for at sted med plads, hvor de også kan støje lidt mere end normalt, uden det er til
gene for de andre beboere, siger hun. Og de betingelser opfylder en almindelig lejlighed ikke rigtigt.
Så da hun vendte hjem fra ferie i mandags gik hun straks i gang med at finde en løsning. Og hun har prøvet det før. I sin
tid som leder af Daginstitutionen Højvang i Græse Bakkeby var hun netop genhuset i en længere periode på grund af en
større vandskade.
Femhøj taget i brug
Derfor er løsningen blevet at Zonen og administrationen midlertidigt flytter til det nu nedlagte Femhøj Fritidscenter i
Jægerspris.
Og ifølge Nina W. Petersen er det en løsning som både personale og de unge er godt tilfredse med - også selvom der er
lidt langt for mange af de unge fra Frederikssund. De unge tager det hele i stiv arm, og hjælper med at få møbler gjort rent
for skidt fra flagermusene, og de har været ude og købe de ting der mangler. Torsdag aften holdt de grillfest for at indvi
den midlertidige klub.
De unge fra Frederikssund der ønsker det, får i øvrigt tilbudt transport med klubbernes egne minibusser, så den større
afstand til den midlertidige klub er heller ikke på den måde noget problem, fortæller Nina W. Petersen, og fortsætter:
- Transporten, rengøringen og klargøringen af Femhøj koster selvfølgelig lidt ekstra. Men til gengæld sparer vi huslejen på
Heimdalsvej så længe lokalerne er ubeboelige, så det kommer ikke til at koste os noget når regnestykket er gjort op. Og
skulle Femhøj blive solgt mens det her står på, så har Domea garanteret os en løsning, så vi kommer ikke til at stå uden
tag over hovedet.
Flytter tilbage hurtigst muligt
Så snart flagermusene er ude, og Domea har klargjort lokalerne, flytter klubben og administrationen da også tilbage til
Heimdalsvej.
Men nu skal flagermusene først ud. Normalt ville man sikre det ved at lave en såkaldt udslusning når ungerne er
flyveklare. En udslusning består i at man sætter lemme op de steder hvor flagermusene flyver ind og ud. På den måde kan
de kun flyve ud, men ikke komme ind igen.
Det er imidlertid ikke muligt på Heimdalsvej, da huset er forholdsvis utæt, og der er så mange muligheder for at flyve ud og
ind.
Men regionsdirektør Bent Gordon fra Domea regner med at det vil være muligt at flytte tilbage i starten af september i år.
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Dagbog fra Catoira
Torsdag den 22. juli og fredag den 23. juli begav 110 vikinger sig af sted til Catoira i Spanien. Her skal de opføre årets
vikingespil, Arnulf Fenrisfrænde, i dagene fra 26.- 30. juli.
Det er tredje gang Frederikssund Vikingespil gæsteoptræder i Catoira. Ligesom de to første gange i 1993 og 1994 er
forestillingen oversat til spansk, og indspillet på bånd som vikingerne skal mime til.

La Romeria Vikinga
Anledningen til rejsen er at byfesten La Romeria Vikinga har 50 års jubilæum i år.
La Romario Vikinga markerer at Catoira var den eneste by, der for 1.000 år siden
gav vikingerne et ydmygende nederlag, da de var på jagt efter skattene fra
apostlen Jacobs grav i pilgrimsbyen Santiago, der ligger længere oppe ad samme
flod som Catoira.
Catoira er en af Frederikssund Kommunes otte venskabsbyer.
Følg med i slagets gang
På siden her følger vi begivenhederne i Catoira i tekst og billeder, lige fra det
første hold forlod Frederikssund torsdag formiddag med ankomst til
Catoira samme aften, og frem til de rejser hjem igen.
2. august Behørig afsked med Catoira
1. august Lørdag endte med søredning
31. juli

1.100 så sidste forestilling

30. juli

På togt på en fridag

29. juli

Vinfestival i Cambados
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28. juli

Tirsdag var dagen derpå

27. juli

Succespremiere på vikingespillet i går

26. juli

Søndag blev en handlingsmættet dag

25. juli

Catoira - en vikingeby

24. juli

Ankomst - og de første prøver

23. juli

Endnu en flok vikinger rejst

22. juli
Vikinger drager på togt
Foto: Kenneth Jensen
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Aben er løs ved festival
Kalvøen er klar til årets musikalske rykind når Frederikssund Festival åbner torsdag.
Op mod 1.500 børn åbner Frederikssund Festival med et brag, når de sammen med Mek Peks Åh Abe Show slipper abe
og musik løs torsdag kl. 13 på scenen ved Vikingepladsen.
Slik og juice til ungerne
Der er udleveret 1.500 billetter - men der er ingen billetkontrol, så skulle der sidde en lille dreng eller pige, som også gerne
vil med, er der også plads til dem, lover formanden for festivalen, Torben Nielsen.
Billetten bliver udelukkende brugt som byttemærke til en slikpose og en juice til hver af de små.
Danmarks venligste
De voksne rykker musikalsk ind senere på eftermiddagen, og her regner festivalledelsen med dagligt at få besøg af 3-400
betalende gæster og et par hundrede andre, der nyder de udendørs aktiviteter og den musikalske underholdning.
Betalende gæster kan som de eneste rykke ind i Valhal, hvor der er rigtige koncerter hver aften.
- Vi har ry for at være Danmarks venligste festival. Blandt andet fordi vi har et meget højt serviceniveau med 80-90
frivillige, siger Torben Nielsen.
Campister rykket ind
Festivalens campingpladsområde blev indtaget mandag af de første gæster, og onsdag eftermiddag kommer der stadig
flere til.
- Hyggen er i højsædet, og mange - for eksempel fra Jylland - griber chancen til at gøre det til en ferie hvor man først på
ugen besøger familie og venner. Det er derfor de kommer tidligt, det er ikke ligesom på Roskilde, smiler formanden.
Musikerne er også gæster
Musikerne er også med på hyggestemningen for der er ikke et specielt musiker-område, så de blander sig med de øvrige
gæster både før og efter de selv holder koncert. Det er en af de helt unikke ting ved Frederikssund Festival.
Det er 28. gang der er festival på Kalvøen så efterhånden er der ingenting der kan drille arrangørerne - ikke en gang
vejret:
- Nej, vi har jo et telt stillet op så vi kan rykke ind i det hvis der skulle komme en dråbe eller to. Men der kommer ingen
regn - højst om natten, håber Torben Nielsen.
Festivalen spiller op torsdag til søndag middag, og du kan læse mere om programmet på festivalens hjemmeside.
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Vandhundes bedste sommerlejr
Svømme, bade, sejle, padle i kajak og sågar vandballon-kampe står
øverst på listen over de foretrukne aktiviteter for de 55 vandhunde
som er samlet i denne uge til Sommer Sejler Camp.
At drøne rundt i små sejlbåde og -joller er klart den bedste aktivitet,
og derfor gør de det mange timer hver dag - når der ellers er vind.
Yngste deltagere er syv år
De yngste deltagere er bare syv år gamle men allerede habile
sejlere, for Sommer Sejler Campen er ikke en begynderlejr, men en
træningslejr for børn og unge der gerne vil blive lidt bedre til at sejle
uden at der går konkurrence i den.
Flere venner
- Formålet er at børnene bliver glade sejlere - at der bliver skabt
sejlerglæde, siger lejrchef Christian Hangel fra
Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter. Hans ønske med lejren er
at børnene får et socialt netværk med andre sejlerbørn fra andre klubber, og de på den måde udbygger og bevarer deres
interesse for sporten.
Børnene sejler mange forskellige bådtyper fra de mindste Optimist- og Tera-joller der kun kræver en lille let skipper, til de
større 606-både som har en besætning af større børn.
Træning i strøm
Onsdag var en helt speciel dag for børnene. De skulle træne i området omkring Tippen.
Det var udfordrende på mange måder: Der var meget strøm i vandet, så det krævede stor koncentration af de små
skippere at manøvrere, desuden havde flere fået lov til at prøve andre typer både end dem, de normalt sejler i. Men alle
børnene klarede opgaven superflot også selvom enkelte af de mindste Optimister måtte trækkes gennem de mest
strømfyldte områder af følgebådene.
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Fra de mindste enmandsjoller til både med besætning trænede i strømmen.
Mange voksne fra klubberne
Følgebåde, instruktører og voksne er der mange af på lejren. Ingen af de syv deltagende klubber får nemlig lov at sende
børn uden de også sender voksne, så der altid er kendte ansigter i nærheden. I alt deltager 85 personer som alle bor i
telte ved Frederikssund Sejlklub.
Succeslejr
Sommer Sejler Camp er en gedigen succes: Det er tredje år den afvikles, og antallet af børn er vokset fra 25 første år til
nu 55.
Alle børn kan i princippet komme på Sommer Sejler Camp - de skal bare kunne sejle i forvejen. Lejrchefen foreslår at børn
der gerne vil med, melder sig ind i den lokale sejlklub og lærer at sejle. Så kan de allerede næste sommer være med på
vandhundenes yndlingssommerferie.
Deltagende klubber er Frederikssund/Marbæk, Frederiksværk, Havnsø, Arresø, Kalundborg, Nykøbing Sjælland og
Bramsnæs.
Læs mere på Juniorsejlcentrets hjemmeside.
Foto: Kenneth Jensen
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Bygning F på Falkenborgskolen lukkes
Der er i én af bygningerne på Falkenborgskolen konstateret forhøjede forekomster af det sundhedsskadelige stof PCB.
Kommunen løber ingen risiko, og lukker bygningen indtil bygningen er undersøgt nærmere.
I forbindelse med den planlagte ombygning og renovering af Falkenborgskolen, anbefalede kommunens arkitekt at
bygning F på Falkenborgskolen blev undersøgt for forekomst af polychlorerede biphenyler, PCB. PCB blev på det
tidspunkt hvor Falkenborgskolens bygning F blev opført, brugt til fuger i mange byggerier, og undersøgelser viser nu at
stoffet også er anvendt i denne bygning.
PCB kan optages i kroppen ved indtagelse, gennem indånding og via kontakt. Såfremt der i luften er en større
koncentration end 3000 ng/m3 skal der gribes ind. Kommunen har fået foretaget flere målinger, hvoraf nogle viste
koncentrationer under grænseværdien andre viste koncentrationer over grænseværdien.
På denne baggrund har kommunens skoleafdeling, i samråd med kommunens bygningsafdeling, kommunallæge Vibeke
Manniche og embedslægen, besluttet at lukke bygning F indtil videre.
Kommunen afventer nu en endelig rapport om situationen fra ingeniørfirmaet Carl Bro, og indtil denne foreligger, og der er
foretaget evt. yderligere undersøgelser, forbliver bygningen lukket.
Kommunen ønsker ikke at skabe unødig nervøsitet blandt skolens elever og lærere, og generelt sker langt den største
udsættelse af PCB for den enkelte gennem kosten. Men samtidig ønsker kommunen ikke at løbe nogen som helst unødig
risiko, og dette er baggrunden for beslutningen om at lukke bygningen indtil videre.
Skolen starter efter sommerferien på mandag. De elever der skulle have været i bygning F (1., 2., 7., 8 og 9. klasse), vil
kunne rummes i øvrige bygninger, som pga. den planlagte renovering og ombygning er blevet ledige.
Kommunen kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om hvor lang tid det vil tage at analysere målingerne, og
eventuelt gennemføre yderligere undersøgelser. Men bygning F vil være lukket indtil der er sikkerhed for at der ikke er
risiko ved at opholde sig i bygningen.
De ansatte på skolen er orienteret om situationen på et møde torsdag morgen, og alle forældre og elever vil blive
orienteret, bl.a. via skolens hjemmeside og forældreintranet. Kommunen ønsker at udvise maksimal åbenhed om
problemet, og vil informere elever, forældre og ansatte efterhånden som der måtte komme nye oplysninger.
For yderligere oplysninger kan skolechef Anders Ramsing kontaktes på 47 35 16 64.
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Festival trækker fulde huse
Torsdag kl. 13 var aben, alias Mek Peks Åh Abe show, løs på Frederikssund Festival
som det første musikalske indslag.
Formanden for festivalen Torben Nielsen, forventede godt 1.500 tilskuere til
åbningskoncerten, og det kom til at holde stik. Der var fyldt med børn og voksne på alle
bænkene på vikingescenen. Ja, nogle måtte sågar stå op, eller sidde på tæpper foran
de forreste rækker.

Og ingen tvivl om at alle tilskuerne hyggede sig gevaldigt. Der blev klappet og sunget
med i stor stil - og nogle valgte også at danse til musikken selvom pladsen var trang.

FjordTV var også til koncert i går. Se deres indslag fra koncerten.
Et omfattende program
Mek Pek var kun begyndelsen på et omfattende musicals program der strækker sig fra i går eftermiddags og indtil lørdag
aften.
Helt så fulde huse trak koncerten i går aftes i Valhal ifølge Torben Nielsen ikke - men der var en god stemning og højt
humør. Her optrådte nemlig svenske Pär Sörman, danske Benny Holst Trio og Rasmus Lyberth Band. Forinden havde
danske StokkCity underholdt i Humlehaven om eftermiddagen.
Her underholder Søren Korshøj (DK) og Perry Stenbäck (S) i eftermiddag, og i aften fra kl. 19.30 går Dissing og Las Band
på scenen, efterfulgt af skotske The McCalmans og danske The Rumor Said Fire.
Lørdagens program er det mest omfattende. I Humlehaven, hvor der er gratis adgang alle tre dage, underholder:
- Kl. 14.00: Ibiniger (DK)
- Kl. 15.00: Tournesol (DK)
- Kl. 17.45: Jens Madsen og Øistein Rian (DK/N)
- Før aftenkoncerten: Morten Kurtz (DK)
Aftenkoncerten i Valhal i lørdag aften byder fra kl. 20.00 på:
- Kl. 20.00: The Boss - Tribute to Springsteen (DK)
- Kl. 21.00: Denis og Kieran McLaughlin (IRL)
- Kl. 21.45: Michael Falch & Boat Man Love (DK).
Både i aften og i morgen, lørdag, er der natcafé i teltet foran Valhal. Her underholder i aften danske Gas & vand, og i
morgen underholder irske Denis og Kieran McLaughlin.
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Stadig ledige billetter
Skulle programmet friste dig til at tage til festival, så er der som sagt gratis adgang i humlehaven, og til natcaféen lørdag
aften og nat.
Det er også stadig muligt at sikre sig en billet til aftenkoncerterne i Valhal både i dag og i morgen.
Billetter kan købes i indgangen begge aftener, eller på forhånd i Frederikssund Turistbureau, Havnegade 5 A i
Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen
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Festlige dage slutter ferien
Tre yderst letpåklædte drenge står sammen og griner alle bredt. De holder fast i den samme brandsprøjte og vandet
vælter ud i en fed stråle. I den anden ende af strålen står endnu dreng kun i badebukser. Han står med ryggen til og
forsøger at blive stående. Han griner.
På kanten af Roskilde Fjord ved Marbæk Strand er næsten 150 børn og unge samlet til Sommer og Sjov. De er kommet
hertil fra hele kommunen - kørt i busser fra en af de ti klubber eller fra Ungdomsskolens afdelinger.

Fest før feriestop
For tredje år i træk ender sommerferien på denne måde. Børnene slutter ferien med en fest på stranden, klar til at tage fat
igen fra på mandag.
- Aaaajiiiii - stooop! Hun kommer glidende ned over et kæmpe stykke plastik, der er spændt ud over græsset og fungerer
som vandrutsjebane. Der er masser af vand og flydende sæbe på banen, og det er helt umuligt at stoppe. Især fordi lige
bagefter kommer veninden susende, og hvinende ender de begge i græsset. Det var tydeligvis for sjovt, og de løber op ad
den lille bakke for at få en glidetur mere.

Rigtig mange aktiviteter
200 børn deltog i arrangementet torsdag og knapt 150 fredag. Det er færre børn end sidste år, men det skyldes formentlig
det lidt triste vejr. For der er fuld tryk på aktiviteterne:
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Brandvæsenet er mødt frem med både sprøjter og redningslift så ungerne både kan blive løftet op i 14 meters højde og se
den fantastiske udsigt, og bagefter få en ordentlig skylle fra brandslangerne. Børnene samarbejder tre og tre om at styre
slangerne der pøser 600 liter vand ud i minuttet.
Kommende brandmænd?
Brandmændene synes også dagen er ren leg, og brandmand Jens Erik Olsen sørger for at trykket kun er cirka det halve af
normalen, så børnene ikke får spulet hinanden af banen.
- Vi giver dem en sjov dag og hvem ved, om nogen af dem måske overvejer at blive medlem af juniorbrandkorpset
bagefter, smiler han.
Gratis highjumper
Lige bag brandbilerne står en highjumper. Det er dybest set fire trampoliner hvorover børnene bliver hængt op i et
elastikbånds-stativ så de kan springe mange meter op og ned på en sikker måde. Jumperen har kørt uafbrudt begge
stranddage og køen er stabil.

Hawaii-bar er en frugt- og isbar hvor det kræver øvelse og præcision at få del i goderne. Først skal en hestesko nemlig
kastes så den ender omkring en pæl - og det er langtfra let.
Ved siden af glidebanen bliver der lavet armbånd, syet og mange andre ting som kræver ro og koncentration i det kreative
telt - et godt afbræk til de mange fysiske aktiviteter.
Travlhed på stranden
Stranden er sit helt eget kapitel. Her styrer bademesteren suverænt om fjorden er åben for badning - og indlagte lukninger
sikrer at alle kommer på land og får varmen ind imellem. Her er kajakker, surfboards med og uden sejl og pagajer og en
Meginjolle til grupper af børn.
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De børn der ikke er i vandet har travlt med strandvolley, strandfoldbold eller stangbold. Der er liv og glade dage over alt.
Teambuilding for voksne
Sommer og Sjov er blevet til i et samarbejde mellem kommunens klubber, Ungdomsskolen og SSP. Men det er ikke kun
for børnenes skyld at stranddagene er stablet på benene. Det er lige så meget for de voksne medarbejderes skyld. De
lærer nemlig hinanden at kende og lærer at samarbejde på tværs af institutioner.
- Vi er tre parter til daglig, og samarbejdet er vigtigt at holde ved lige - det kommer ikke bare af sig selv. Her får vi en fælles
opgave og fokus på at gøre noget for de unge, siger fællesklubleder Nina Wittendorf Pedersen. For at ryste de 35 voksne
ekstra sammen der deltager i Sommer og Sjov slutter dagene i år med en fællesspisning.
Fra Ungdomsskolen supplerer Jacob Jørgensen at det er en super måde at gøre de mindre børn opmærksomme på
Ungdomsskolen og alle de tilbud som findes her. Klubberne er for børn i 4. til 7. klasse, mens Ungdomsskolen er fra 7.
klasse og til og med 18 år.
Ingenting sker
Det eneste sted på pladsen hvor der sker ingenting er i samaritter-vognen.
- Jo mindre vi har at lave jo bedre, siger de to samaritter og har intet imod at kede sig. De har fredag optalt syv små skader
der alle kunne klares med plaster og trøstende ord. Mest har det været skrammer fra muslinger og glasskår. Til gengæld
har de kunne glæde sig over en stor interesse for faget og hvad de gemmer i taskerne.
- Det kan godt være der er en kommende samaritter i et par af børnene - men alt i alt er det svært at hamle om med dét
der ovre, siger de og peger i retning mod kollegernes blinkende brandbiler.
Plads til flere børn
Sommer og Sjov er gratis for klub- og Ungdomsskoleelever. Børn der ikke er medlemmer må faktisk også gerne deltage
formedels en lav entre, og Nina Wittendorf Pedersen håber at se endnu flere børn deltage næste år. For som hun siger:
Arbejdet er lige stort hvad enten her er få eller mange og jo flere jo sjovere.
Foto: Kenneth Jensen
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Informationsmøde for forældre
Den 23. september 2010 holder Familieafdelingen, Jobcentret, Social Service og Ungdomsuddannelsescentret i
fællesskab et møde for forældre til børn og unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Mødet handler om
overgangen fra barn til voksen.
Ved mødet vil der blandt andet blive talt om hvordan kommunen støtter den unge og forældrene omkring overgangen fra
barn til voksen, og om hvilke muligheder der er for støtte fra det 18. år.
Emnerne vil blandt andet omfatte:
Planlægning af overgangen.
Hvad skal den unge leve af?
Arbejde/uddannelse.
Hvor skal den unge bo?
Hvad skal den unge lave i sin fritid?
Hvem skal hjælpe den unge?
Hvordan kompenseres den unge for sit handicap?
Må man bruge bisidder?
Tilmelding til mødet
Det er nødvendigt at tilmelde sig mødet, der finder sted den 23. september 2010 fra kl. 15.30 til 17.30 i Kulturhuset
Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Tilmelding sker elektronisk på www.frederikssund.dk/frabarntilvoksen.
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Tilbud om rygestopkursus til Frederikssunds borgere
Kommunen giver nu igen 12 borgere mulighed for at deltage på et gratis rygestopkursus. Pladserne tildeles efter først til
mølle princippet, og tilmelding skal ske senest den 2. september 2010.
Tilmelding
Ring til sekretær Tina Lundegaard på 24 44 60 73 på hverdage mellem kl. 10.00 og 12.00 og oplys dit navn, adresse og
telefonnummer.
Det er sygeplejerske og rygestopinstruktør Rikke Juel der står for undervisningen som foregår i Langes Magasin.
Mødetider
Rygestop-holdet mødes fra kl. 18.00 til 20.00 på følgende dage:
Torsdag den 9. september 2010
Onsdag den 15. september 2010
Onsdag den 22. september 2010
Onsdag den 29. september 2010
Torsdag den 7. oktober 2010
Torsdag den 14. oktober 2010.
Vi tilbyder en SMS-ordning så du bliver mindet om at møde op.
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10 Impression of Wuxi - en fotoudstilling i Bycirklen
I en globaliseret verden og internationaliseret tidsalder er det vigtigt at også kommunerne er klar til at tage imod
udfordringerne. Derfor har Bycirklens tre kommuner, Ballerup, Egedal og Frederikssund siden 2007 indgået i et
samarbejde med den kinesiske by Wuxi. Samarbejdsaftalen er netop blevet fornyet frem til 2013.
Alle har nu mulighed for at få større viden om Wuxi - dens natur, kultur og udvikling - da Byciklen i de kommende uger
præsenterer en fotoudstilling derfra.

Fotoudstillingen er udarbejdet af Wuxi Municipal Foreign Affairs Office, som har suppleret de mange fotos med tekster på
kinesisk og engelsk. Udstillingen er kommet til Danmark fra Chelmsford i England, en anden af Wuxis samarbejdsbyer.
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I Bycirklen vil udstillingen kunne opleves i alle tre kommuner - udstillingsprogrammet ser således ud:
Slangerup Idræts- og Kulturcenter, 9. - 15. august
Smørum Kulturcenter, 23. - 29. august
Ballerup Bibliotek, 6. - 11. september
Hent pjece om udstillingen om Wuxi (pdf 8Mb)
Kort om Wuxi og Bycirklen
Wuxi ligger ca. 100 km nordvest for Shanghai mellem Yangtzedeltaet mod nord og den smukke Taihu sø mod syd.
Byen har 6,1 mill. indbyggere og er en by præget af smuk natur og gammel traditionel kinesisk kultur samtidig med at den
er eksponent for en fantastisk teknologisk udvikling.
Med en historie der går mere end 3000 år tilbage, og en evne til fortsat at holde ved kulturarven, kan Wuxi fremvise
seværdigheder, kunsthåndværk mm. med dybe rødder i historien.
Men Wuxi, der også kaldes "Lille Shanghai" på grund af dens seneste udvikling, er samtidig en by der arbejder med
udvikling på et utal af områder - uddannelse, it-teknologi, transport, byudvikling mm.
Samarbejdet med Wuxi har til formål at styrke Bycirklen som et dynamisk erhvervs- og byudviklingsområde, hvor
myndigheder, uddannelsesinstitutioner og virksomheder er sammen om at sætte fokus på og udvikle de kompetencer, der
er krævet inden for et nyt økonomisk verdensbillede.
Få mere at vide om Wuxi - besøg fotoudstillingen - i Frederikssund, Egedal og Ballerup.
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10 Skoleelever skaber kæmpestor sø
Nordsjælland får snart en ny kæmpestor sø. Det sker fredag den 13. august, hvor to 6. klasser fra Egedal og
Frederikssund skovler en prop i hullet på Skenkelsø Sø.
Senere ankommer tryllekunstneren Mr. Mox i gummibåd.
Egedal og Frederikssund kommuner indvier denne dag i fællesskab en ny stor sø, der skal fungere som rekreativt område
med sjældne fugle og spændende planter.
Det sker officielt klokken 11.00, hvor to 6. klasser fra de to kommuner sammen med politikerne skovler jord og sten i den
nordlige ende af Ålebækrenden. Dermed sætter de en prop i hullet, så vandet begynder at stige og danner en to kilometer
lang sø.
Halvanden time senere taler de to borgmestre, Willy Eliasen og Ole Find Jensen, samt debattøren og miljøskribenten Kjeld
Hansen. Det sker ved søbredden i den sydlige ende af naturområdet, hvor også den kendte tryllekunstner Mr. Mox
ankommer i gummibåd for at trylle for børn og voksne.
Journalister, fotografer og kamerafolk får mulighed for guidede ture i natur- og vådområdet med gummibåd og ATV
(firhjulet motorcykel).
Husk gummistøvler!
Tid og sted
11.00 Elever fra Natur/teknik på Hampelandskolen i Ølstykke og Åbjergskolen i Frederikssund sætter prop i hullet på
Skenkelsø Sø. De får hjælp fra udvalgsformændene Ida Bode og Morten Skovgaard. Det sker ved den nordlige ende af
søen ved Snostrupvej lige syd for S-banen.
12.30 Egedals borgmester Willy Eliasen taler
12.40 Frederikssunds borgmester Ole Find Jensen taler
12.50 Debattør og miljøskribent Kjeld Hansen taler
13.00 Mystiske Mr. Mox ankommer i gummibåd for at trylle
12.00-14.00 Egedal Redningsberedskab serverer pølser og kolde drikke.
Ale dette ved den sydlige del af søen for enden af Rørsangervej - se kort.

Den nye Skenkelsø Sø
Placering: På grænsen mellem Egedal (85%) og Frederikssund (15%).
Størrelse: 84 hektar vådområde med en 40 hektar og 1½ meter dyb sø
Pris: Omkring 4 mio. kr., finansieret af de to kommuner, Skov- og Naturstyrelsen og det tidligere Frederiksborg Amt.
Miljø: Skal mindske udledningen af nitrit og fosfor til Roskilde Fjord
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Natur: Rekreativt område med fuglearter som rørhøg og stork, padder og engarealer med vigtige botaniske plantearter,
eksempelvis vilde orkideer.
2010 8

10 Grøn nøgle til Frederikssund Svømmehal
The Green Key er turismens miljømærke, som for tiden er repræsenteret i 16 lande. Det
betyder at alt fra kroer og hoteller til vandrerhjem, campingpladser og idrætsanlæg kan blive
mærket med Den Grønne Nøgle, som den hedder på dansk.
Mandag fik Frederikssund Svømmehal tildelt mærket for sit miljøarbejde.
Det var borgmester Ole Find Jensen der sammen med halinspektør Bo Nielsen tog imod
miljømærket. Ole Find Jensen roste svømmehallens initiativ, og udtrykte at det er helt i tråd
med Frederikssund Kommunes indsats som klimakommune at svømmehallen også gør en stor
indsats for miljøet, og nu får tildelt en anerkendelse for det.

På billedet ses fra venstre halinspektør Bo Nielsen, borgmester Ole Find Jensen og næstformand
i Halinspektørforeningen, Karl-Åge Søltoft, der også sidder i styregruppen for The Green Key.
Kriterier for The Green Key
For at blive mærket med Green Key kræves, at man lever op til en række miljøkrav. Hovedkriterierne er:

Miljøledelse, som er et styringsværktøj for virksomhedens miljøarbejde og som skal sikre kontinuerlige
miljøforbedringer ud fra virksomhedens niveau og forudsætninger.

Kommunikation, som skal sikre at både medarbejdere og gæster informeres om og involveres i miljøarbejdet.

Konkrete miljøtiltag, som er alle de praktiske miljøtiltag, såsom brug af energisparepære, optimering af
ventilationssystemet, brug af miljøskånsomme produkter og meget mere .
Under hvert hovedkriterium er der en række underkriterier der skal opfyldes - i alt næsten 70.
Ud over de mange obligatoriske krav er der også en række frivillige betingelser man kan opfylde. Her er Frederikssund
Svømmehal i følge halinspektør Bo Bielsen også godt med - blandt andet ved at have udskiftet saltsyren i vandet med
svovlsyre, der er væsentligt bedre for miljøet.
Kunstmaleri istandsat
Ud over glæden over svømmehallens miljøarbejde udtrykte Ole Find Jensen under overrækkelsen ligeledes sin store
tilfredshed med at svømmehallen har fået restaureret vægmaleriet i hallen. Maleriet blev udført i 1996 hvor en gruppe
elever fra Thorstedlund Kunsthøjskole fik frie hænder til at udføre det på hele endevæggen bag det lille bassin.
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Det ny-restaurerede vægmaleri.
2010 8

12 Brugerne får ordet
Med visionen "Vi satser på mennesker og muligheder" og hvor hjertes placering
over mennesker har en stor betydning, har Frederikssund Kommune valgt at gå nye
veje i socialpsykiatrien.
Formålet har været at forbedre livskvaliteten og fremtidsudsigterne for borgere med
psykiske lidelser og lære af de gode erfaringer, som andre kommuner har gjort sig.
Næste skridt er en brugerkonference den 9. september, hvor borgere får en indsigt
og sætter ord på hvad der bidrager til at komme sig og nå videre i livet.
Se kommunens Handicap- og psykiatriplaner, og status på arbejdet med
Psykiatriplanerne fra juni i år.
Det positive menneskesyn
Alt for længe har psykiatrien været præget af et menneskesyn hvor mennesket alene
er blevet defineret ud fra deres sygdom og begrænsninger. Heldigvis er der begyndt
at vejre nye vinde, og i Frederikssund har man i en årrække arbejdet ud fra et mere
positivt menneskesyn.
Socialpsykiatrien i Frederikssund vil fokusere på mennesket frem for på sygdommen,
og få øjnene op for den enkeltes ressourcer.
En fælles opgave der kræver nytænkning
Idéen om at personer med psykiske lidelser kan komme sig, helt eller delvist, tager
udgangspunkt i Recovery tankegangen. Der er tale om en personlig udviklingsproces
hvor målet er at styrke den sindslidendes livskvalitet og fremtidsudsigter.
Arbejdet med Recovery - at komme sig, er en proces der kræver mod, tillid, respekt, samarbejde og viljestyrke.
For at komme godt fra start har Dag- og Døgnafdelingen nedsat en undersøgelsesgruppe. Gruppen er sammensat af
brugere, pårørende og medarbejdere i socialpsykiatrien.
Formålet er at indføre tankerne bag Recovery i socialpsykiatrien med udgangspunkt i kommunes Psykiatriplan for 2009 2013. Dermed fortsættes i det spor som startede arbejdet med at få formuleret en psykiatriplan.
- Erfaringerne med at involvere både psykiatribrugere, deres netværk og personalet i arbejdet med at udvikle kommunens
psykiatritilbud har været meget positive. Derfor vil vi også fremover inddrage brugerne og deres netværk, for de ved ofte,
hvor skoen trykker, siger Tina Tving Stauning, formand for Social, ældre- og sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune.
Brugerkonference - brugerne har ordet
Pæne ord og hensigtserklæringer kan ikke stå alene. Der skal handling til, og sættes ord på, hvordan
hensigtserklæringerne bliver til virkelighed.
Socialpsykiatrien i Frederikssund kommune er præget af åbenhed for nye ideer og tanker - et potentiale der både har
styrker og svagheder og ikke mindst kræver en handleplan for indsatsen.
Dette er én af grundene til at vi har valgt at afholde en brugerkonference med fokus på Recovery - at komme sig, med
tovholder: Pernille Jensen, journalist og cand. pæd. i antropologi. Pernille Jensen har igennem flere år beskæftiget sig
indgående med Recovery.
Brugerne og medarbejderne har selv været med til at sætte dagsordenen for, hvordan socialpsykiatrien i Frederikssund
skal udvikle sig, fortæller socialchef Peer Huuniche.
- Med brugerkonferencen den 9. september tager vi endnu et vigtigt skridt. Her får brugerne mulighed for at dele deres
positive erfaringer og sætte ord på, hvad der skal til, for at deres livskvalitet og fremtidsmuligheder kan blive bedre - en
slags brugerdrevet innovation.
Tid, sted og tilmelding
Brugerkonferencen finder sted i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund, og sidste frist for tilmelding er den 23.
august.
Tilmelding til konferencen sker elektronisk på adressen www.frederikssund.dk/brugerkonference.
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13 Hjertestartere i fire haller
Skulle det værste ske kan brugere af hallerne i Skibby, Skuldelev og Kignæs blive reddet med hjertestartere.
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Hjertestarterne findes i
Kignæshallen: Lige når man kommer ind i hallen - opsat på væggen.
Marbækhallen: Opsat på væggen midtvejs i gangen.
Skibby Hallen: I foyeren ved hovedindgangen - opsat på væggen.
Skuldelev Hallen: Ved kiosken i Caféen - på væggen.
Se hvordan de virker
De fire haller har selv investeret i de livreddende instrumenter - og nu inviteres til informations- og demonstrationsmøder
for brugere og andre interesserede.
Møderne bliver holdt i tre haller fordi brugerne i Marbækhallen og Skibby Hallen for en stor dels vedkommende er de
samme borgere.
Ved møderne vil en repræsentant gennemgå maskinerne, give en demonstration og forklare hvad de kan.
Mød frem
Møderne holdes i
Kignæshallen mandag den 20. september kl. 19.00.
Skibby Hallen: Onsdag den 22. september kl. 19.00.
Skuldelev Hallen: Tirsdag den 21. september kl. 19.00.
Livsvigtig service
Ronnie Ørnfeldt, der er koordinerende hal- og stadioninspektør for de fire haller, siger at hjertestarterne opfylder et ønske
som har eksisteret i mange år.
Indtil nu har de desværre været for dyre selv at købe. Det har heller ikke været muligt at få dem doneret af TrygFonden,
fordi hallerne ikke har kunnet leve op til kravene om at være åbne og tilgængelige døgnet rundt.
Mange motionister og pensionister bruger hallerne dagligt, og for dem er det en ekstra service og sikkerhed for at hjælpen
er nær hvis en akutsituation skulle opstå.
Lette at bruge
Hjertestarterne er lette at bruge, og bliver de aktiveret, vil dansk tale guide brugeren igennem forløbet. Samtidig er de
konstrueret så de ikke kan blive fejlbetjent.
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14 Palles Gavebod flytter ind på Børnebiblioteket den 16. august
Tilbuddene vælter bogstaveligt talt ned fra hylderne og ud af computerskærmene, når PALLES GAVEBOD åbner
den 16. august på alle landets folkebiblioteker.
Det bliver endnu sjovere at gå på biblioteket også hjemmefra, når alle 8-12-årige kan oprette en profil og få adgang til
Danmarks sejeste bibliotek på nettet, pallesgavebod.dk.
I Palles Gavebod kan man spille gratis spil, downloade billeder og ringetoner, anmelde sin hadefilm eller yndlingsbøger,
deltage i konkurrencer og quizzer, låne bøger, film, spil og musik, chatte med kendte kunstnere eller læse fede nyheder
om bøger, film, musik, spil, internet og mobil.
Nationalt digitalt børnebibliotek
Pallesgavebod.dk er Danmarks første nationale digitale børnebibliotek, som giver børnene uhindret adgang til hele
bibliotekets udbud af medier: bøger, film, musik og spil, såvel digitalt som fysisk, i et sammenhængende sjovt og
underholdende univers, der på én og samme tid åbner for oplevelser,
fordybelse og tidsfordriv.
Med Palles Gavebod er det visionen at skabe et tidssvarende børnebibliotek
på børnenes præmisser.
Bibliotekschef Kirstine Lundsgaard, Frederikssund Bibliotekerne siger:
- Der er skabt et digitalt, sjovt og underholdende univers og tilbud til børn,
hvor de kan søge en masse viden og information, som det fysiske bibliotek
også ligger inde med. Med Palles Gavebod vil det være let for dem at bruge
medierne, også sammen med kammeraterne - og reagere på dem. Og hun
forsætter: - Målet er at fastholde danske børn som biblioteksbrugere og at
udfordre dem på den gode måde.
Butik med seks figurer
Det digitale univers Palles Gavebod er skabt som en butik bemandet af seks
meget forskellige karakterer. Sportsmanden Thomas Larsen, musikalske
JohnJohn, søde Randi, stræberen Kuno, kloge Søge og ærlige Ophelia udgør de seks figurer Sammen skaber de en
humoristisk ramme om websitets indhold og formidling.
Selve sitet er skabt i samarbejde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og produktionsselskabet Copenhagen Bombay,
der har stået for koncept, design og udvikling.
Tegner, forfatter og filminstruktør Anders Morgenthaler er manden bag det sjove univers. Han er mest kendt for flere børne
tv-programmer og ikke mindst Wulffmorgenthaler.
Bag projektet arbejder i alt 90 børnebibliotekarer fordelt på seks fagredaktioner og tre temaredaktioner fordelt over hele
landet.
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16 Frederikssund Børneteater
Frederikssund Børneteater byder igen på en sæson med mange lokale teateroplevelser.
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Se Frederikssund Børneteaters program 2010 / 2011,
Du kan også hente programmet på Biblioteket eller se det på www.frederikssund-borneteater.dk , hvor det er muligt at
bestille billetter til forestillingerne.
Se flyer fra Frederikssund Børneteater
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16 Gebyrer for erhvervsaffald
Der udsendes i øjeblikket opkrævninger til ca. 3500 virksomheder i kommunen.
Alle spørgsmål til opkrævningerne skal rettes til
Kundeservice
Tlf. 7022 4010
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 - 15.00
E-mail: affald-virksomhed@vestfor.dk
Kundeservice registrerer opkald, vejleder, oplyser og håndterer fejlagtige opkrævninger.
Se de nye regler for virksomheder - eller uddybende information hos Vestforbrænding: For virksomheder
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18 Børneteater på Skibby Bibliotek
På Bibliotekets dag lørdag den 11. september kl. 11 - 11.35 opfører Teatret Lampe forestillingen Ønsk!.
En herlig teaterforestilling frit efter H.C. Andersens eventyr
"Den standhaftige Tinsoldat".
Det er en poetisk og humoristisk kærlighedshistorie for de 26 årige spillet med enkle virkemidler, blyanter, saks og papir
og ledsaget af stemningsfuld levende akustisk guitarmusik.
Ønsk! handler om hvad kan der ske, når man ønsker?
Da tinsoldaten ser danserinden første gang, ønsker han at
hun var hans kone.
Eventyret sender den standhaftige tinsoldat af sted på en
sørejse til havets bund, hvor han bliver slugt af en fisk.
Først herefter kan hans ønske gå i opfyldelse, om end ikke
helt som han havde forestillet sig...
Gratis tilmelding fra lørdag den 28. august kl. 10 på tlf. 4735
2155 (Skibby Bibliotek)
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20 Aktiv fritid
Ikke mindre end 167 foreninger har i år valgt at reklamere for den kommende sæsons aktiviteter i Frederikssund
Kommunes hæfte "Aktiv fritid".
Folkeoplysningsudvalget står for tredje gang bag udgivelsen af hæftet, som i år er på ikke mindre end 100 sider.
"Aktiv fritid" er et opslagsværk som gør det muligt for alle at finde lige netop den fritidsinteresse, som passer den enkelte.
Hæftet indeholder tilbud til børn, unge, voksne og ældre, og aktiviteterne spænder over aftenskoler, idrætsforeninger,
kulturelle foreninger, spejdergrupper og diverse øvrige foreningstyper.
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26 Kajakker og redningsveste til Ungdomsskolen

Skulle du mod forventning ikke have modtaget hæftet, kan det afhentes på bibliotekerne samt i kulturhuse og idrætshaller.
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Frederikssund Ungdomsskole har fra april i år haft aktiviteter på Marbæk Strand med kajaksejlads og windsurfing.
Aktiviteterne fortsætter frem til efterårsferien og vil blive genoptaget når foråret vender tilbage.
Friluftsrådet og Trygfonden har støttet etableringen med sponsorater således at det har været muligt at indkøbe det
nødvendige udstyr. Friluftsrådet har sponsoreret 5 af de 16 havkajakker og Trygfonden har sponsoreret 85 redningsveste.
Ungdomsskolen er taknemmelig for sponsoreringen, som har været medvirkende til at så mange unge har glæde af
aktiviteten med godt udstyr og sikkerheden i top.
- Der har været en fantastisk opbakning til vores vandaktiviteter. Vi har skoleklasser ude og lære at windsurfe og ro kajak
hver uge. Frederikssund klubberne kommer ofte, under Sommer og Sjov i sommerferien var der 160 unge på stranden
hver dag og selv her i den regnfulde sensommer møder sjældent færre end 15 unge op onsdag eftermiddag for at komme
på vandet. Friluftsrådet og Trygfondens penge har virkelig gavnet, og man kan vel også sige, at de har fået fuld valuta for
deres sponsering, fortæller Carsten Rasmussen der er leder af Frederikssund Ungdomsskole.

Kajakker og 85 redningsveste sponsoreret af Friluftsrådet og Trygfonden taget i brug af glade unge på Marbæk Strand.
Klik på billederne nedenfor for at se dem i stort format, så kan du se de smilende ansigter.

Flere oplysninger om ovenstående hos Ungdomsskolen: Carsten Rasmussen eller Kjeld Pedersen. tlf. 47352600.
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26 Kulturpuljen
Tilskud fra Kulturpuljen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 17. august 2010 at bevilge tilskud til
Rørbæk Forsamlingshus
- som fik 4.000 kr. til en række foredragsaftener i efteråret og vinteren 2010-2011.
Kulhuse Kultur og Medborgerhus
- som fik en underskudsgaranti på 7.600 kr. til et foredrag med Jytte Dreyer.
Slangerupkoret
- som fik en underskudsgaranti på 25.000 kr. til to jubilæumskoncerter og
Frederikssund for Fulde Sejl
- som ligeledes fik en underskudsgaranti på 25.000 kr.
Der blev også givet nogle afslag.
Udvalget kunne ikke imødekomme ansøgningerne fra Fabrikken i Skibby til en koncert med Carpark North, Skibby Kino til
trykning af programmer og Ferslev-Vellerup Jagtforening til arrangementet "Prøv at være jæger for en dag".
I alt blev der bevilget tilskud og underskudsgarantier for 61.600 kr.
Se hele referatet fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget møde
Elektronisk ansøgningsskema til Kulturpuljen
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har desuden besluttet at der fremover skal anvendes et elektronisk ansøgningsskema,
når der søges om midler fra Kulturpuljen.
Formålet med ansøgningsskemaet er at sikre at alle relevante oplysninger for sagsbehandlingen er til stede og dermed en
hurtigere sagsgang.
Skemaet er opbygget med en række faste rubrikker, der skal besvares. Der vil være mulighed for at skrive supplerende
bemærkninger.
Se skema til ansøgning til Kulturpuljen
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31 Get Moving i Frederikssund
Lørdag den 16. oktober kl. 10.00 - 11.00 er der fællesmotion på Bløden.
Prøv konceptet "Børn i bevægelse".
Vær med til at danse zumba - en livgivende dans for gamle og unge til smægtende rytmer.
Mød personalet fra Frederikssund Kommunes Sundhedsbus og få en snak om sund livsstil.
Alle er velkomne - børn, forældre, bedsteforældre - og det er gratis at deltage.





Det er Aerobicgården og Frederikssund Kommune, der står for arrangementet.
2010 9
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Kærlighed i Jægerspris
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Lørdag den 11. september fejres Frederikssund Bibliotekernes dag med det fælles
tema "Kærlighed" i
hele åbningstiden,
der i dagens
anledning strækker
sig til kl. 14.00 på
alle 4 biblioteker.
På Jægerspris
Bibliotek synger
duoen Rewers og
Anker skønne
sange om
kærlighed og
romantik for både
børn og voksne.
Første gang kl. 11 11.30 og igen kl.
12.15 - 12.45.
Duoens
medlemmer,
Morten Rewers på
vokal og Daniel
Anker på guitar, er
til daglig elever på
Frederikssund
Gymnasium, men får alligevel tid til deres store kærlighed til musik.
"Kærlighed er en sang, der ikke kan synges solo" - sådan lyder det kl. 13 - 14.30
når psykolog og imagoterapeut Henriette Junker holder foredrag om parforholdets
psykologi.
Henriette kommer omkring hvad der sker fra den første forelskelse til magtkampe til
skilsmisse eller genromantisering.
Få inspiration og input til ny forståelse for din partner, viden om hvad der er god og
skidt for dit parforhold samt tips til at optimere det. Kom alene eller sammen med
din partner.
Se mere på Henriettes hjemmeside: www.henriettejunker.dk .
Nyd den kærlige stemning i KærlighedsCaféen og en kop kaffe eller te, et glas saft og en kage i hele åbningstiden.
Skolen i Skibby udstiller Kærlige collager og biblioteket er udsmykket med hjerter doneret af lokale børneinstitutioner,
skoler med flere.
Rund af med at lade dig inspirere til at låne film, bøger og musik om kærlighed med hjem.
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Nyt blodigt Kulturpas 2010/2011
150 børn fra Frederikssund kommunes 4. klassetrin er torsdag den 2. september inviteret
til et festligt Åbningsbrag for årets Kulturpas sæson 2010/2011.
Fra klokken 9.30 myldre det ind i Ny Park Bio i Frederikssund med børn fra Jægerspris
Skole, Ferslev Skole, Marbækskolen, Byvangskolen og Marienlystskolen for at blive budt
velkommen fra scenen i salen af Kulturpas-gruppen og ikke mindst formanden for Kultur-,
Fritids- og Idrætsudvalget Grethe Olsen.
Der er lidt godt til maven, der bliver vist en helt særlig film og ikke mindst bliver alle de
fremmødte børn de allerførste, som får udleveret årets Kulturpas.
Årets Kulturpas er ikke kun blodrødt udenpå. Også inden i er der i år blodige oplevelser i
vente. Alle kulturstederne valgte allerede i foråret 2010 at arbejde indenfor temaet Blod og
der er der kommet rigtig mange, spændende og blodige tilbud ud af til de mere end 500
børn, som i de kommende uger vil få udleveret deres personlige Kulturpas.
Den gamle Smedje i Slangerup fortæller myter og historier. På Selsø spøger Den hvide
dame. Der er mord og død på Færgegården og på J.F.Willumsens Museum er der mulighed for dem som tør, at opleve de
drabelige, dramatiske og dødromantiske historie, der gemmer sig i kunstværkerne. Historier, som opleves i lommelygtens
skær, - for blot at nævne nogle af de mange blodige tilbud til alle de nye kulturpassere.
Glemte jeg at skrive, at hvert Kulturpas virkelig er helt unik? Alle Kulturpas har nemlig hvert deres nummer. Et nummer,
som man blandt andet skal bruge, når man går på Kultur-passets hjemmeside og deltage i årets konkurrence?!
Og glemte jeg desuden at skrive, at der selvfølgelig er trykt et ekstra antal Kulturpas, hvis man skulle miste denne
guldgrubbe af gode tilbud? Et nyt pas kan afhentes på de 4 børnebiblioteker, hvis uheldet skulle være ude.
Med mange blodige Kulturpas-hilsener og på Kulturpassets Kontaktgruppes vegne
Tina Tving Stauning
Børnebibliotekar
Læs formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Grethe Olsen`s tale.
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Frederikssund Kommune i front med digital borgerbetjening
- og går helt nye veje i betjeningen af kommunens borgere.
Frederikssund Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi til at afprøve en digital
kontaktcenterløsning i Jobcenteret, og at etablere en fælleskommunal selvbetjenings-hotline.
Den digitale kontaktcenterløsning skal guide borgeren i informationssøgning og afklaring forud for første henvendelse i
jobcenteret, og den fælleskommunale selvbetjenings-hotline skal understøtte og hjælpe ved borgerhenvendelser via
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nettet.
Projektet "Online Borgerbetjening 24/7" igangsættes i efteråret 2010, og forventes at løbe 18 måneder frem.
- Den stigende ledighed giver et stadigt øget pres på medarbejderne i jobcentrene og på kommunernes økonomi. Derfor
er gode selvbetjeningsløsninger, der gør det muligt for borgerne selv at finde svar, det vi skal gå efter. At stille digital
service til rådighed for de borgere der er i kontakt med jobcenteret eller som ønsker at orientere sig forud for et evt. møde,
er på én gang både effektiv og god service, siger borgerservicechef Britt Christensen,
- og fortsætter: - Vi har haft et utroligt godt samarbejde om udvikling af Kontaktcenterløsningen til Borgerserviceområdet
med Fredensborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Svendborg kommuner samt leverandøren KMD. Derfor ser jeg frem til at vi
nu kan fortsætte samarbejdet ved at afprøve de teknologiske muligheder på et andet fagligt område.
Fælles viden giver hurtige og korrekte svar
Ved at samle mest mulig viden under én digital hat bliver den tilgængelig for alle - både kommunernes medarbejdere og
borgere. Med den fælles database som grundlag for borgerbetjeningen bliver det ikke længere op til den enkelte
medarbejder at huske svar og formidle dem. Borgerne har mulighed for straks selv at finde svar, og at gøre det på
tidspunkter som passer den enkelte bedst.
Selvbetjeningssupport udenfor normal åbningstid
Erfaringer fra bl.a. bankverdenen viser at danskerne i stor udstrækning bruger netbank, mens kun ganske få % af
befolkningen benytter de mange digitale services, som kommunerne stiller til rådighed. Nogle fordi de er usikre på hvordan
man gør, andre fordi de simpelthen ikke kender de mange muligheder, der er i dag.
Etablering af en fælleskommunal selvbetjeningssupport på tidspunkter hvor kommunerne normalt holder lukket,
understøtter borgernes brug af selvbetjening.
Den fælleskommunale model gør det muligt på en omkostningseffektiv måde at stille udvidet service til rådighed for flere
kommuners borgere på én gang. Der er indtil videre få erfaringer med udvidet support i kommunerne, og projektet
forventes at kunne pege på et potentiale til videre effektivisering af området.
Projektet understøtter samtidig de fællesoffentlige bestræbelser på at det skal være nemmere at være på nettet i
Danmark.
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Frokost til kommunens børnehavebørn
Byrådet har på baggrund af ændring i dagtilbudsloven vedrørende den fleksibel madordning vedtaget retningslinjer for
hvordan ordningen skal implementeres i kommunens daginstitutioner.
For kommunens vuggestuebørn videreføres den nuværende ordning også efter 1. august 2011. Madordningen omfatter
både formiddagsmad, frokost samt eftermiddagsmad og forældrene har ikke mulighed for at fravælge ordningen. Byrådet
yder tilskud til madordningen.
For kommunens børnehavebørn er der tale om et sundt frokostmåltid, som bliver produceret og tilberedt udenfor
institutionen, og ordningen omfatter udelukkende frokostmåltidet. Måltidet betales 100 % af forældrene og prisen forventes
at blive mellem 600 og 1.200 kr. pr. måned pr. barn. Den endelige pris kan først fastsættes, når institutionerne har meldt
tilbage, om de ønsker at være en del af ordningen.
Det er op til forældrebestyrelserne i de enkelte institutioner at træffe beslutning om deltagelse i frokostordningen for
børnehavebørnene. Beslutningen gælder for 2 år fra 1. august 2011 og kan ikke ændres i perioden. Det er kun muligt for
børn med lægedokumenteret allergi at ansøge om fritagelse for frokostordningen.
Bestyrelsen skal senest den 30. november 2010 give besked om deres valg.
Læs hele brevet som forældrebestyrelserne har modtaget.
Spørgsmål kan rettes til dagtilbudschef Paw Holze Nielsen og afdelingen for dagtilbud vil være til rådighed for deltagelse i
bestyrelses- eller forældremøder.
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Projekt "Udvikling med udsigt"
Et løft til uddannelsesniveauet i regionen
Erhvervsskolen Nordsjælland igangsatte i efteråret 2009 det 3-årige projekt "Udvikling med udsigt" med det formål at løfte
uddannelsesniveauet i Region Hovedstadens nordligste randområder: Halsnæs, Helsingør, Gribskov og Frederikssund
kommuner.
Målgruppen for projektet er
unge ledige under 25 år
ufaglærte ledige over 25 år
unge i folkeskolens 9. og 10. klasser
ufaglærte i beskæftigelse
Projektet falder naturligt i tråd med et af beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010, som vedrører en
styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller
uddannelse.
Hurtig og målrettet indsats
Der etableres lokale, tekniske skoler i de fire kommuner, forankret i et bredt partnerskab med deltagelse af offentlige og
private virksomheder, arbejdsmarkedets parter, job- og vejledningscentre samt uddannelsesinstitutioner.
Kommunerne har forpligtet sig til at arbejde for etablering af flere lærepladser og sikre en løbende visitering til
uddannelserne.
Der vil være løbende optag på grundforløbene. Det betyder, at allerede dagen efter at et uddannelsesbehov er
identificeret, vil eleven kunne påbegynde uddannelse, hvis der er en ledig plads.
På den baggrund forventes det, at flere ledige og ufaglærte vil starte på en erhvervsuddannelse og opnå formel
erhvervskompetence. Ligeledes bliver det muligt for unge fra områdets afgangsklasser at fortsætte direkte i et
uddannelsesforløb efter folkeskolen i eget lokalområde.
Ved projektperiodens udløb er det ambitionen, at der er udstedt 600 uddannelsesbeviser.
"Udvikling med udsigt" i Frederikssund
Erhvervsskolen Nordsjælland har indrettet lokaler på Elsenbakken 33 til brug for uddannelserne.
I Frederikssund Kommune er der planlagt følgende grundforløb: bygnings- og brugerservice samt strøm, styring og it.
Bygnings- og brugerservice startede op den 16. august 2010 og har p.t. 16 tilmeldte. Strøm, styring og it starter op den 25.
oktober 2010.

1.
2.
3.
4.
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På grundforløbet bygnings- og brugerservice kan man uddanne sig til enten rengøringstekniker, hospitalsserviceassistent,
virksomhedsserviceassistent, ejendomsmedhjælper eller ejendomsservicetekniker.
På grundforløbet strøm, styring og it kan man uddanne sig til frontline pc-supporter eller elektriker. Man kan også tage
automatik- og procesuddannelsen.
De nye uddannelsesindgange blev officielt åbnet den 18. august 2010, hvor Erhvervsskolen Nordsjælland var vært ved en
åbningsreception med deltagelse af bl.a. Finn Arvid Olsson, adm. direktør for Erhvervsskolen, borgmester Ole Find
Jensen og Kim Rockhill, formand for det lokale Beskæftigelsesråd samt formand for Beskæftigelsesudvalget. Tilstede var
også repræsentanter fra flere lokale virksomheder.
Økonomi
Projektet er finansieret ved hjælp af midler fra EU's Socialfond og Region Hovedstaden samt en vis egenfinansiering
tilvejebragt af Erhvervsskolen Nordsjælland og de enkelte kommuner.
Yderligere information
Kaj Hjorth Christensen, projektleder, 4735 1553
Merete Kølln, jobcenterchef, 4735 1503
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Tilbud om gratis influenzavaccination i Frederikssund Kommune
Det årligt tilbagevendende tilbud om gratis vaccination mod den almindelige sæson-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
Personer med svær overvægt, BMI > 40
Gravide efter 12. graviditetsuge
Endvidere kan personer som bor sammen med alvorligt syge som ikke tåler vaccination, vaccineres gratis. Det
reducerer risikoen for at den syge bliver smittet.
Det gratis tilbud gælder året ud, men det anbefales at vaccinationen foretages i oktober og november for at have størst
effekt.
Du kan blive vaccineret hos din egen læge.
Der er også nogle ældreorganisationer der arrangerer vaccinationer, men det må du holde dig orienteret om ad anden vej,
fx via annoncering i aviserne.

2010 9

7

Line Monin - ny forpagter af Kignæshallens Cafeteria
Efter godt et års lukning genåbner Kignæshallens Cafeteria med ny forpagter mandag den 13. september.
36-årige Line Monin, der er bosiddende i Jægerspris, glæder sig til at komme i gang med at servicere de mange brugere
af Kignæshallen, men inviterer også alle andre til at lægge vejen forbi cafeteriet, der har en hel fantastisk udsigt til
Roskilde Fjord.
Line blev udlært kok i 1995, og har siden da bl.a. arbejdet på
Vallensbæk Havn, i Smørum Golfcenter, Divan2 i Tivoli,
Frederikssund Golfklub og senest på Cafe Hovedtelegrafen i
det indre af København.
Så det er en erfaren person der nu har fået "foden under
eget bord", og har kastet sig ud i at forpagte Kignæshallens
Cafeteria.
Som forpagter vil Line lægge vægt på at kernebrugerne og
alle andre besøgende vil føle sig godt tilpas.
Der vil blive et varieret udbud af mad i form af sandwich,
salater, smørrebrød, take-away mm. - noget der også vil
blive tilpasset brugernes behov.
I tråd med Frederikssund Kommunes sundhedspolitik vil der
naturligvis blive lagt vægt på de sunde tilbud.
Cafeteriets gæster vil desuden opleve at stedet har
undergået en forandring. I selve hallen og på gangarealet er
der sket en renovering af gulvbelægningen og i cafeteriet og
køkkenet er der ligeledes sket en tiltrængt renovering.
Line Monin glæder sig til at hilse på alle foreningerne og øvrige besøgende - og servere lidt lækker mad og drikke for alle.
Første mulighed bliver mandag den 13. september kl. 17.00, hvor der holdes en lille åbningsreception i cafeteriet.
Kig inden for i cafeteriet og få en snak med Line om mulighederne - og nyd hendes dejlige mad.
Cafeteriets tidligere telefonnummer er blevet nedlagt, så nye aftaler med Line Monin skal ske på tlf. 22 15 61 33.
Foto: Conni Haugbølle
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Ny leverandør af kompressionsstrømper og fodindlæg
Frederikssund Kommune har indgået to 4-årige leveringsaftaler med
Bandagist Jan Nielsen A/S
Frederiksborggade 23
1360 København K
Tlf. 33 11 85 57
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Bandagisten vil kunne træffes hver onsdag på Baneleddet 2 i Frederikssund (ved hudlægen).
Aftalerne har været i EU-udbud via Indkøbsfællesskabet Nordsjælland med Hillerød Kommune som tovholder.
Der er tale om forpligtende aftaler med respekt for reglerne om frit valg af leverandør for borgerne.
2010 9

9

Reduktion af skovbyggelinje på fire arealer i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune har ansøgt Miljøcenter Roskilde om reduktion af skovbyggelinjen på fire arealer i Frederikssund
Kommune med bynær skov, hvor beskyttelseslinjen omfatter store byarealer.
Den oprindelige skovbyggelinje ville medføre, at alt byggeri inden for beskyttelseszonen ville kræve en dispensation.
Kommunen har derfor ansøgt om at få byggelinjen reduceret, og Miljøcenter Roskilde har i afgørelse af 24. august 2010
afgjort at skovbyggelinjen reduceres til fremover at omfatte de arealer der er vist med grøn markering på de fire kortbilag.
Se annoncering af afgørelsen
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IT-undervisning for begyndere
Er du aldrig kommet rigtig i gang med at bruge Internettet, så tilbyder Frederikssund Bibliotekerne nu undervisning på rent
begynderniveau.
Tilbuddet består af en række korte kurser 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 forudsætningerne har ikke den store betydning. Det vigtigste er
at du gerne vil lære noget nyt.
Der tilbydes 3 typer kurser, "Internet for begyndere", "E-mail(Gmail)" og "Facebook for begyndere". Alle kurserne er gratis,
og det næste kursus finder sted fredag den 17. september på Jægerspris Bibliotek.
Læs mere i Frederikssund Bibliotekernes nye efterårsprogram på hjemmesiden: www.bibliotekerne.frederikssund.dk
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10 Høringsmateriale vedrørende budget 2011 - 2014
Økonomiudvalget har den 9. september udarbejdet budgetforslag 2011 - 2014. Det er dette budgetforslag som nu
udsendes til høring i Med-systemet, bestyrelser og råd m.v.
Fristen for afgivelse af høringssvar er onsdag den 29. september kl. 12.00.
Den politiske behandling følger denne tidsplan:
15. september
Byrådet 1. behandler budgetforslaget.
29. september
Byrådet modtager samtlige indkomne høringssvar.
4. oktober kl. 12.00
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.
6. oktober
Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.
13. oktober
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.
Se høringsmateriale med tilhørende bilag
- eller finde det på adressen www.frederikssund.dk/budget2011
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10 Trafiksikkerhedsplan 2010
Trafiksikkerhedsplan 2010 har været i offentlig høring i perioden 1. maj til 1. juni, og der har været afholdt borgermøde
tirsdag den 25. maj 2010.
Frederikssund Kommune modtog 17 høringssvar, og der deltog 12 personer på borgermødet.
Vej, Trafik og Affald har taget stilling til hvert enkelt høringssvar, og konkrete forslag er blevet vurderet efter
trafiksikkerhedsplanens prioriteringsværktøj.
Trafiksikkerhedsplanen blev endeligt vedtaget af Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget den 16. august 2010.
Se Trafiksikkerhedsplan 2010
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14 Havnemesterboligen på Frederikssund Havn
På byrådsmødet den 1. september 2010 blev kommuneplantillæg nr. 002 og lokalplan nr. 033 for
Havnemesterboligen i Frederikssund endelig vedtaget.
Det nye plangrundlag åbner mulighed for en lidt bredere anvendelse af ejendommen end hidtil. Det vil nu - ud over kulturog fritidsformål - også være muligt at indrette boliger, cafe eller liberalt erhverv i bygningen.
Lokalplanen sætter desuden rammerne for hvordan og hvor meget bygningen kan om - og tilbygges.
Her har man tilstræbt at fastholde bygningens karakteristiske formsprog. Man har dog samtidig åbnet mulighed for at
bygningen efter istandsættelse vil kunne leve op til de krav, der stilles til såvel bolig - som kontorbyggeri i dagens
Danmark.
Vedlagt hvidbog indeholder alle de tilkendegivelser og indsigelser som indkom ved den naboorientering, der løb forud for
Byrådets endelige vedtagelse af planerne.
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Se lokalplanen
Se bekendtgørelsen
Se hvidbogen
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14 Lokalplan for ny boligbebyggelse i Lyngerup
Byrådet har den 1. september 2010 godkendt forslag til lokalplan for en ny boligbebyggelse i Lyngerup
Lokalplanforslaget åbner mulighed for at der kan opføres en ny boligbebyggelse vest for Lyngerupvej mellem Gammel
Dalbyvej og Dysagervej i Lyngerup.
Forslaget er i høring i 8 uger fra den 14. september 2010 til den 9. oktober 2010.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan opføres ti nye boliger som tæt lav bebyggelse og to nye boliger som
parcelhuse.
Lokalplanen indeholder også udlæg til fællesarealer med parkering, stisystem, grønt område og mulighed for legeplads i
bebyggelsen.
Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser der sikrer et samlet arkitektonisk udtryk internt i bebyggelsen og imod
naboområder og det åbne land.
Se lokalplanforslaget
Se bekendtgørelsen
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14 Byrådet har godkendt lokalplan for ny Nettobutik på Holmensvej i Frederikssund
Byrådet har den 1. september 2010 endeligt vedtaget lokalplan 034 som åbner mulighed for at Netto kan opføre en ny
butik på hjørnet af Holmensvej og Frederiksværkvej.
Samtidigt vedtog Byrådet kommeplantillæg 001, der ændrer lokalplanområdets tidligere status som erhvervsområde til et
område til lokalcenter.
Se lokalplanen
Se bekendtgørelsen
Se hvidbogen med tilkendegivelser og indsigelser fra høringen
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På billedet herunder kan
man få et indtryk af,
hvordan den nye butik vil
tage sig ud set i
gadebilledet.
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21 Kulturprisen 2010
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 17. august 2010 at der fremover skal uddeles en kulturpris i
Frederikssund Kommune.
Prisen vil blive uddelt en gang årligt og består - ud over æren - af et diplom og 15.000 kr.
Kulturprisen tildeles efter et eller flere af nedenstående kriterier, og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en
særlig indsats ydet indenfor det kulturelle område.
Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution enkeltpersoner eller kulturelle miljøer der har

Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune

Taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område

Udvist kulturelt mod eller nytænkning

Ydet en bemærkelsesværdig indsats indenfor billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område

Andre former for indsats end de her nævnte vil kunne komme på tale.
Alle kommunens borgere kan komme med begrundet indstilling til modtagere. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget kan også
selv indstille indenfor fristens udløb.
Indstillinger til Kulturpris 2010 skal være modtaget i Kultur og Fritidssekretariatet senest den 15. oktober 2010 kl. 12.
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21 Besøg fra venskabsbyer
Frederikssund kommune får i dagene 23. til og med 25. september 2010 besøg fra venskabskommunerne AurskogHøland, Norge, Kumla, Sverige og Sibbo, Finland, og de nordiske flag vil i disse dage være hejst foran Rådhuset.
For flere af gæsterne er det første gang de besøger Frederikssund.
Gæsterne vil blive modtaget på Rådhuset torsdag den 23. september kl. 13 af borgmester Ole Find Jensen. Her vil de bl.a.
blive introduceret til den "ny" Frederikssund Kommune.
Fredag den 24. september er der planlagt en rundvisning i kommunen med besøg på Kingoskolen og Højagergård inden
turen går til den sydlige del af kommunen. Her går turen bl.a. rundt til Selsø Slot og Sø.
Gæsterne skal spise frokost på Svanholm, og får samtidig en kort orientering om stedet.
Turen slutter med et besøg på Jægerspris Slot og en tur til Egene.
Lørdag den 25. september er der rundvisning på J.F. Willumsen Museet og mulighed for et par timer på egen hånd i
Frederikssund by.
Besøget slutter lørdag den 25. september kl. 15.
Gæsterne der under besøget er indkvarteret på Hotel Skjalm Hvide er
Fra Aurskog-Høland
Ordfører Jan A. Mærli og Norhild Algum
Rådman Siri Hovde
Foreningen Norden Knut Bjørkmann og Gro Bjørkmann
Fra Kumla
Ordförande Sölve Persson og Irene Nordstrøm
Näringslivsdirektør Thage Arvidsson og Lisbeth Evaldsson
Fra Sibbo
Fullmäktiges Ordförande Christel Liljeström
Kommunstyrelsens Ordförande Eera Seppanen og Sari Lilius
Foreningen Norden Georg Löfman og Christina Löfman
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22 Under Elmen afholder loppemarked
Torsdag den 30. september slår det socialpsykiatriske værested Under Elmen dørene op for det årlige loppemarked på
Kilde Allë 7 i Frederikssund.
Samtidig vil der være lejlighed til at bese lokalerne og at få information om husets tilbud, ligesom der vil være mulighed for
at købe en kop kaffe og hjemmebagt kage.
Overskud går til aktiviteter
Loppemarkedet foregår i tiden fra kl. 14 til 17, og det er brugerne af værestedet som står for salget. Overskuddet vil blive
brugt til aktiviteter efter brugernes ønsker.
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Under Elmen, er et tilbud til borgere med behov for en psykiatrisk indsats i Frederikssund Kommune. Man skal ikke
visiteres, for at kunne benytte husets tilbud, så alle er velkomne.
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22 Chopinfestival i Frederikssund
Frederikssund Koncerter arrangerer en Chopinfestival i oktober og november. Her har man inviteret nogle af Danmarks
største pianister til at komme og spille hver deres stjernekoncert.
Åbningskoncert med Katrine Gislinge
Den første koncert afholdes søndag den 3. oktober kl. 15.00 i Slangerup Kirke.
Katrine Gislinge er nok mest kendt i den bredde offentlighed for sin medvirken i
Smagsdommerne på DR 2. Men hun har også en forrygende karriere som
pianist - ikke kun i Danmark, men også i udlandet.
Hun startede klaverspillet som seks-årig, og tog allerede diplomeksamen fra
Musikkonservatoriet i København som 21-årig. Siden har hun studeret i New
York, Yale og London, hun har medvirket i et utal af CD-produktioner, og
har spillet med store internationale musikere og orkestre.
Billetter til denne koncert koster 95 kroner plus eventuelt gebyr. Partoutbillet til
denne og de tre følgende koncerter koste 300 kroner plus eventuelt gebyr.
Billetter kan købes på BilletNet.dk eller i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
De tre følgende koncerter
I alt afholdes der som sagt fire koncerter. De tre følgende koncerter afholdes:

Søndag den 17. oktober kl. 15.00 med Julie Andkjær Olsen
Jægerspris Slot.

Søndag den 14. november kl. 15.00 med Jens Elvekjær
J. F. Willumsens Museum

Søndag den 28. november kl. 15.00 med Christina Bjørkøe
Præstegården i Frederikssund.
Caféarrangement
Som optakt til koncerterne åbnes festivalen lørdag den 2. oktober kl.15.00 i Kulturhuset Elværket i Frederikssund med
caféarrangementet "På Sporet af Chopin - en introduktion" hvor Bo Davidsen og Nicolai Kjølsen henholdsvis fortæller
og spiller musikalske smagsprøver. Grethe Olsen, formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget vil åbne selve festivalen.
Der er fri entré til caféarrangementet.
Chopinudstilling
Sideløbende med festivalen viser Frederikssund Bibliotek i Slangerup en flot og ret omfattende udstilling om Chopin
arrangeret af "Chopin-fejringen i Danmark".
Udstillingen vises frem til den 15. oktober. Læs mere om udstillingen på www.bibliotekerne.frederikssund.dk.

2010 9

23 Ny asfalt på J.F. Willumsens Vej
Vejdirektoratet er i disse dage i gang med at lægge ny støjsvag asfalt på J.F. Willumsens Vej gennem Frederikssund by.
Formålet med den nye belægning er ifølge Vejdirektoratet blandt andet at rette op på den nedslidte asfalt. Men den den
nye bebelægning skulle også medføre en betydelig reduktion i støj fra vejen til glæde for vejens naboer og trafikanter.
J.F. Willumsens Vej er et trafikalt knudepunkt i Frederikssund. Derfor sker arbejdet på vejen primært om natten mellem kl.
18.00 og 06.00. Mindre renoveringsarbejder, fx udskiftning af brønde og reparation af revner, vil dog også kunne
forekomme på strækningen mellem kl. 9.00 og 15.00.
Kø og støj kan forekomme
Kø og støj kan forekomme. I myldretiden vil vejen være fuldt tilgængelig, men dog med hastighedsbegrænsning på 40
km/t. Når der arbejdes på strækningen vil trafikken blive styret af trafikanlæg, og trafikanter kan forvente trafikomlægning
og kødannelser.
Hold øje med skiltene. Vejomlægninger vil være tydeligt markeret med skilte. På www.trafikken.dk kan du finde
informationer om vejarbejdet, og om hvilke restriktioner det giver for trafikanterne.
Informationsvideo
Vejdirektoratet har fået lavet en lille informationsvideo på halvandet minut om det igangværende vejarbejde som du kan se
herunder.
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23 Danmarksmestre i speedway
Onsdag aften var der lagt op til det helt store speedway-brag i Frederikssund, da Slangerup Speeedway Klub på
hjemmebane dystede mod Outrup i den afgørende match i Danmarksmesterskabet.
Og lad det være sagt med det samme: Det var en nervepirrende affære, og et tæt løb de godt 2.300 tilskuere til aftenens
match kom til at opleve.
Slangerup sejrede
Men en sejr til Slangerup Speedway Klub blev det, med resultatet: Slangerup 44, Outrup 41.
Det var dog først i næstsidste heat det var sikkert at det ville blive en sejr til hjemmeholdet fra Slangerup. Dermed kom
onsdag aftens match næsten til at ligne matchen sidste uges match mod Fjeldsted, der dog til syvende og sidst blev afgjort
med en lidt mere komfortabel sejr på 46-38.
Kendetegnende for begge kampe var nemlig at Slangerup får bragt sig foran fra starten af matchen, for så at tabe terræn.
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Jesper B. Monberg og Kenneth Kruse Hansen lagde stærkt ud med en dobbeltsejr i finalematchen.

Jesper B. Monberg og Rene Bach giver modstanderne fra Outrup baghjul.
Pointene i onsdagens match fordelte sig således:
Slangerup
Jesper B. Monberg
3-0-3-0-3-3 = 12
Kenneth Kruse Hansen 2-2-0-3-2-1 = 10+1
Rene Bach

3-3-3-2'-1-d = 12+1

Lasse Bjerre

1-1-2'-2-1-1 = 8+1

Mikkel Michelsen

0-2'-0-0 = 2+1

Outrup
Antonio Lindbäck

1-2-1-3-3-2-3 = 15

Mads Korneliussen 0-3-3-0-2(J)-2'-2' = 12+2
Nicolai Klindt

2-1'-d-1-0-2 = 6+1

Claes Nedermark

0-2'-0-1 = 3+1

Michael Palm Toft 1-1-3-R = 5
Sidst Slangerup Speedway Klub blev Danmaksmestre var i 2008. Også dengang var det også med en sejr over Outrup.
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Blot var det på udebane sejren blev hentet hjem dengang.

Jesper B. Monberg på sejrsrunde.
En ekstra tur i ringen
Bedste som alle troede det hele var forbi, pokalerne var overrakt, og de sejrende kørere fra Slangerup festede
annoncerede speaker Ib Søby imidlertid at kørerne skulle på banen igen til et ekstra heat.
Forklaringen på den lidt usædvanlige situation var at Outrup havde vundet den første match mellem de to hold med tre
point. Altså samme sejr som Slangerup fik onsdag aften. Og da den samlede sejr over de to matcher udløser et
bonuspoint, ja så var det nødvendigt med et ekstra heat for at afgøre hvem der skulle have det.
Så ekstraheatet havde som sådan ingen indflydelse på Slangerups Danmarksmesterskab. Men hvem siger nej til et ekstra
point?
Ikke Slangerup i hvert fald. De tog nemlig pointet - efter et et noget anderledes sidste heat. Det blev nemlig afgjort ved
at den kun 16-årige Mikkel Michelsen fra Slangerup måtte løbe den sidste omgang af heatet med sin maskine. Han løb
nemlig tør for brændstof.

Mikkel Michelsen løber i mål.
Foto: Preben Gøttsche.
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29 Offentlig høring om ændret områdeklassificering
Forslag til nuancering af områdeklassificeringen
Siden 1. januar 2008 har al jorden indenfor byzonen været områdeklassificeret i henhold til Jordforureningsloven. Jord i et

34

områdeklassificeret område betragtes som lettere forurenet jord, hvor der er pligt til at anmelde flytning af jord, så
spredning af forurening undgås.
Kommunen har foretaget en nuancering af områdeklassificeringen på baggrund af kendskabet til udviklingshistorie og
forureningsforhold. Regulativet med forslaget til den ændrede områdeklassificering har været behandlet i Byrådet den 26.
maj 2010.
Kommunen har vurderet, at en større del af kommunens byzonearealer kan undtages fra områdeklassificeringen, og at
mindre arealer i ældre bysamfund eller i udkanten af byer bør inddrages i områdeklassificeringen.
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29 Høring vedrørende budget 2011
Fristen for afgivelse af høringssvar udløb den 29. september kl. 12:00.
Du kan her se en liste indeholdende de 631 indkomne høringssvar
Den videre politiske behandling frem imod den endelige budgetvedtagelse, vil foregå efter følgende tidsplan:
29. september kl. 12:00:
Byrådet har modtaget samtlige indkomne høringssvar.
4. oktober kl. 12.00:
Frist for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer.
6. oktober:
Økonomiudvalget behandler ændringsforslag.
13. oktober:
Endelig budgetvedtagelse i Byrådet.
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30 Trold kan tæmmes
Når man skal se sin første opera gør det ikke noget at den handler
om noget man kender. Så denne lille opera for de tre til otte-årige
handler om trolde og prinsesser - om grin og gys ... men også om
venskab og forkælelse, og om at tage ansvar.
Egentlig er det historien om at man godt må opføre sig ordentligt
selv om man er stor og stærk - og måske endda selv om man synes
man er klogere end de andre. Men vi går ikke i teatret for at få
moralske pegefingre eller lære musikhistorie, så det er blevet til et
smittende humørfyldt eventyr om trolde og prinsesser i en fortryllet
operaverden, sunget og spillet med smittende energi, humør og
musikalitet af Britt-Tone Müllertz og Christine Schøt
Trold kan tæmmes er et eventyr for øjne og ører, med scenografi og
kostumer af Vladimir og Larisa Volyntsev - et overflødighedshorn af
scenetrylleri og klassisk operamusik.
Forestillingen varer 40 minutter, og opføres af Musikteatret
Underground i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund
lørdag den 9. oktober kl. 15.00.
Musikteatret Underground
Undergrunden er en professionel dansk kammeropera grundlagt i
1977.
Den ledes i dag stadig af de to sangere, som i sin tid startede den:
Ægteparret Kaja og Niels Pihl. Hun organiserer den store opsøgende børneopera-virksomhed. Han er kunstnerisk og
administrativ leder, og instruerer de fleste forestillinger i repertoiret.
Undergrunden favner bredt: fra eksperimenterende nyopsætninger - over klassiske operaer og operetter (tit i radikale
bearbejdelser) - til opera for børn.
Billetter
Billetter til forestillingen kan købes i forsalg hos Frederikssund Børneteater på www.frederikssund-borneteater.dk. De kan
også bestilles på 21 85 39 00. Vælges en af de to løsninger koster billetterne kun 40 kroner.
Billetter kan også købes i døren. Da koster de dog 140 kroner, så det kan anbefales at købe eller bestille på forhånd.
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