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Puljepenge til flere pædagoger i Børnehuset Skuldshøj
Børnehuset Skuldshøj i Frederikssund kan se frem til at få to pædagoger mere fra 1. september, efter at Frederikssund
Kommune har fået midler fra Socialstyrelsen til netop flere pædagoger.
Pengene til de to ekstra pædagoger kommer efter at Frederikssund Kommune søgte om midler fra Socialstyrelses pulje
til børn i udsatte positioner. Kommunen har fået 3.054.459 kroner, hvilket svarer til to pædagogstillinger. Midlerne skal
være med til at mindske negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling gennem flere uddannede
pædagoger, som kan arbejde med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionen.
Børnehuset Skuldshøj, som ligger i distrikt Frederikssund Nord, har børn i alderen 0 til 6 år fordelt på 23 vuggestuebørn
og 41 børnehavebørn. Skuldshøj har mange tosprogede børn, og det er en af årsagerne til, at børnehuset har fået
tilskuddet til to ekstra pædagoger i de næste tre år.
- Jeg er glad for, at Skuldshøj nu får mulighed for at arbejde ekstra grundigt med at udvikle børnene. Vi ved, at den
sociale arv har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig gennem skolen og i voksenlivet, og derfor er det vigtigt, at
vi starter arbejdet med at bryde den negative sociale arv tidligt. De ekstra ressourcer kan være med til at styrke kvaliteten
og de gode læringsmiljøer for alle børnene i Skuldshøj, siger Maria Katarina Nielsen (B), formand for Opvækstudvalget.
De to pædagoger kan ansættes fra 1. september, og inden da skal Børnehuset Skuldshøj sammen med Børn- og
Skoleafdelingen finde ud af, hvordan de to pædagoger kan være med til at højne fagligheden og kvaliteten i børnehuset
på den bedste måde. Der skal laves en helhedsorienteret indsats, hvor der skabes læringsmiljøer, der understøtter
børnenes trivsel og udvikling. Det kan blandt andet være gennem en sproglig indsats eller en indsats i forhold til
forældresamarbejde.
Tilskuddet gives i projektperioden 1. september 2018 til 31. august 2021.
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Færgevej blev indviet
I trekvart år har trafikanterne på Færgevej i Frederikssund måttet døje med vejarbejde. Nu er vejen endelig færdig, og det
blev markeret ved en indvielse den 4. juli.
Onsdag den 4. juli kl. 10.50 kørte omkring 60 cyklister fra p-pladsen på hjørnet af Færgevej og J.F. Willumsensvej til det
sted, hvor Lundevej støder til Færgevej. Her mødtes de til forfriskninger samt taler af borgmester John Schmidt
Andersen(V) og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S).
Ny cykelsti
Projektet har udover istandsættelse af kørebane og fortov også omfattet etablering af cykelstier samt trafiksanering,
fartviser og ny belysning. Opgraderingen fra cykelbaner på Færgevej til rigtige cykelstier medfører, at strækningen nu kan
leve op til kravene til en supercykelsti.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) konstaterede blandt andet i sin tale, at istandsættelsen af Færgevej har givet
visse trafikale udfordringer undervejs, men at kommunen i dialog med Vejdirektoratet har forsøgt at få trafikken til at glide
så godt, som det kunne lade sig gøre.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), sagde i sin tale blandt andet tak til de mange involverede i arbejdet
med at istandsætte Færgevej og takkede også borgere og trafikanter for deres tålmodighed i løbet af projektet.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) og borgmester John Schmidt Andersen (V) var fælles om at klippe
snoren over til den istandsatte Færgevej.

Herefter var det pølser og forfriskninger til de mange fremmødte cyklister fra Cyklistforbundet og Ældre Sagen.
Fakta:
Færgevej har en trafikintensitet på ca. 6000 køretøjer om dagen - et tal, der dog ventes at falde når den nye
fjordforbindelse åbner. Projektet med istandsættelse af Færgevej har kostet i alt ca. 9,3 mio. kr.
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Ny bro på Tørslevvej åben for trafik
Broen på Tørslevvej over motortrafikvejen til Fjordforbindelsen blev åbnet for trafik fredag den 6. juli efter cirka et års
arbejde. Broen er tosporet ligesom Tørslevvej.
Åbningen af broen over motortrafikvejen ved Tørslevvej er en af milepælene i forbindelse med anlægget af
Fjordforbindelsen.
På den østlige side af broen er der anlagt et areal til cyklister. I første omgang vil dette areal til cyklister fungere som
cykelsti for dem, der kommer fra syd ad Tørslevvej og skal mod nord.
Den nordlige del af den forlagte Tørslevvej vil blive fjernet efter at broen er blevet åbnet. Den sydlige del af den forlagte
Tørslevvej vil fortsat blive benyttet til arbejdstrafik til Fjordforbindelsen.
I begyndelsen af august forventes den nye vejstrækning samt den bro, der også går over Fjordforbindelsen, og som
forbinder Svanevængets forlængelse med Gl. Færgegårdsvej, at åbne.

Den nye bro på Tørslevvej over motortrafikvejen til Fjordforbindelsen.
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Jobmesse ”Job – alle timer tæller”
Tirsdag den 18. september 2018 inviterer Jobcenter Frederikssund til Jobmesse.
Under overskriften ”Job – alle timer tæller” får borgere og virksomheder mulighed for at mødes ansigt til ansigt.
Erfaringsmæssigt giver det uformelle møde gode resultater og søger din virksomhed efter medarbejdere til jobs som ikke
er fuldtid, er jobmessen et godt sted at vise sig frem.

For borgere der af den ene eller anden grund har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet, kan få timers arbejde
være vejen tilbage. Jobcenter Frederikssund vil gerne være med til at vise vores borgere den mulighed.
Flere virksomheder har allerede tilmeldt sig til jobmessen og kommer med konkrete jobs. Virksomheder som er bredt
repræsenteret indenfor både bygge- og anlægsbranchen, handel, kontor og service. Ligesom der vil være foredrag om
Fremtidens Arbejdsmarked ved Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl og workshops for borgerne om bla. ”jobsøgning – set
gennem virksomhedens briller”.
Du kan stadig nå at tilmelde din virksomhed – det er gratis. Så har I arbejdsopgaver, der ikke er nok til en fuldtidsstilling,
men som alligevel er vigtige for jer bliver løst? Eller har I brug for ekstra mandskab ved spidsbelastninger eller
sæsonudsving, så kontakt Jobcentret på 4735 1500 eller mail: virksomhedsservice@frederikssund.dk
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Fund af stoffet DMS i drikkevand fra Marbæk Vandværk
Novafos har undersøgt alle deres vandværker for stoffet DMS, og på Marbæk Vandværk i Frederikssund har de fundet
stoffet i en mængde, der ligger over det tilladte. Mængden af DMS i drikkevandet er dog så lav, at det ikke udgør nogen
sundhedsmæssig risiko.
Novafos blev i juni 2018 opmærksom på risikoen for forekomst af DMS i drikkevandet og iværksatte straks en
undersøgelse for stoffet på alle deres vandværker. Undersøgelsen viste, at der på Marbæk Vandværk er et indhold af
DMS på 0,26 µg/l. Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l.
Marbæk Vandværk forsyner cirka 20.000 borgere i byområdet Frederikssund. Frederikssund Kommune har bedt
Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere den sundhedsmæssige risiko ved at drikke vandet. De har vurderet, at der
ikke er nogen sundhedsmæssig risiko ved den koncentration af DMS, der er fundet i drikkevandsprøverne på Marbæk
Vandværk.
Der er fundet DMS i flere af de boringer, der forsyner Marbæk Vandværk. Derfor er indvinding ændret for at sikre, at
drikkevandet overholder de gældende kvalitetskrav.
Læs mere om fundet af DMS i drikkevandet på Novafos hjemmeside.
Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med tidligere fund af DMS i drikkevandsboringer andre steder i landet udarbejdet en
sundhedsmæssig vurdering af stoffet DMS. Med baggrund i denne er der ingen sundhedsmæssig risiko ved indtag af
drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver fra Marbæk Vandværk.
Hvad er DMS
Stoffet DMS (N,N-Dimethylsulfamid) er et nedbrydningsprodukt af stofferne Tolyfluanid og Dichlofluanid. Stofferne har
været anvendt siden 1950’erne indtil 2007, hvor det blev forbudt i pesticider og i træbeskyttelse. Kilden til forurening af
vandet på Marbæk Vandværk er pt. ukendt.
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Aktiv fritid giver overblik over fritidstilbud
Igen i år udkommer hæftet Aktiv fritid med en oversigt over mange forskellige aktivitetsmuligheder og -tilbud fra
foreninger, aftenskoler, grupper mv. i Frederikssund Kommune.

I år ser Aktiv fritid lidt anderledes ud. Det er nemlig kommet ud i et mindre format, men der er stadig masser af gode
tilbud at finde i det. Tidligere har Aktiv fritid-hæftet været husstandsomdelt, men i år skal du selv sørge for at få fingre i
hæftet. Det kan hentes på alle kommunens biblioteker, i idrætshaller og svømmehaller, på Rådhuset i Frederikssund og
mange flere steder.
Det er Folkeoplysningsudvalget, der udgiver folderen.
- Vores kommune er fuld af muligheder for aktiviteter og nye fællesskaber, derfor er det for mig og mine udvalgskollegaer
i Folkeoplysningsudvalget dejligt at kunne præsentere jer for den nye udgave af Aktiv fritid, skriver formand for
Folkeoplysningsudvalget, Anne Sofie Uhrskov (V) i forordet til Aktiv fritid.
I hæftet kan borgere finde tilbud inden for sundhed og bevægelse, kunst og kultur, spejder, kreative kurser, inspirerende
foredrag og meget mere.
Aftenskolernes tilbud
Fordi hæftet i år er lidt mindre end tidligere, er alle aftenskolernes hold ikke med. I stedet kan man finde en oversigt over
aftenskoler i Frederikssund Kommune, og hvis man vil finde forskellige typer hold og aktiviteter, kan man søge på siden
www.aftenskole.nu. Der er nemlig indgået en aftale mellem aftenskole.nu og Frederikssund Kommune, så borgerne
fortsat nemt kan finde frem til de helt rigtige aftenskoletilbud.
Her finder du Aktiv fritid
Hæftet Aktiv fritid kan hentes på Frederikssund Kommunes hjemmeside, på bibliotekerne i Skibby, Jægerspris,
Slangerup og Frederikssund, i idrætshallerne og svømmehallerne, på Rådhuset i Frederikssund og hos mange af
foreningerne med mere.

Foto: Kenneth Jensen
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Nyt it-system til Ældre, Social service og Sundhed
Flere borgerrettede områder i Frederikssund Kommune skal have nyt it-system til efteråret, som gør det mere enkelt for
medarbejderne at arbejde tværfagligt med borgerens mål. Ændringen omfatter Visitationen, omsorgscentrene,
døgnplejen og sygeplejen, daghjemmet og rehabiliteringsafdelingen samt træningsområdet.
Hen over sommeren vil medarbejderne forberede sig på det nye system med uddannelse og træning. I overgangen til det
nye system skal medarbejderne forholde sig til to it-systemer. Det kan resultere i forlænget sagsbehandlingstid på
ansøgninger til visitation. Borgere kan også opleve, at det tager lidt længere tid, når de henvender sig til områderne, da
det kan tage længere tid at finde de rette informationer.
Når systemet er implementeret, vil det blive nemmere for medarbejderne at arbejde tværfagligt med borgerens mål. På
den måde er håbet, at metoden kan være med til at borgerne får en oplevelse af stor sammenhæng i de tilbud og
ydelser, der leveres.
Det nye it-system bliver implementeret, fordi KL har stillet krav til alle landets kommuner om at dokumentere på en ny
måde. I den forbindelse har Frederikssund Kommune valgt at udskifte det gamle CSC Omsorgssystem med et nyt ved
navn Cura. Det nye system går i luften 3. september 2018, og det forventes at tage et par måneder at implementere.
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Lær at tackle angst og depression - online
Kurset ”Lær at tackle angst og depression” er til dig, der er over 18 år, har en diagnose eller symptomer på angst og/eller
depression og føler det udfordrende at møde op på et fysisk kursus. Du får redskaber til at tackle de problemer og
udfordringer, symptomerne giver. Formålet er, at du kan leve et godt liv, hvor det er dig og ikke symptomerne, der styrer.
Kursusform
Du kan deltage på daghold eller aftenhold. Undervisningen foregår over fem sammenhængende uger. Hver uge er der et
modul af en times varighed, hvor du får redskaber til selvhjælp. Du interagerer anonymt med din instruktør og udveksler

erfaringer med medkursister ved at chatte. Du kan også nøjes med at lytte, hvis du har det bedst med det, og du kan
gennemgå ugens materiale, når det passer dig.
Du kan tllmelde dig følgende forløb:
 Tilmeldingsfrist den 29. august 2018, med kursusstart mandag den 3. september 2018 kl. 15.00
 Tilmeldingsfrist den 31. august 2018, med kursusstart torsdag den 6. september 2018 kl. 12.00.
 Tilmeldingsfrist d. 28. oktober 2018, med kursusstart fredag d. 2. november 2018 kl. 12.00.
 Tilmeldingsfrist d. 31. oktober 2018, med kursusstart mandag d. 5. november 2018 kl. 19.00.
Tilmelding
Inden du starter, skal du til en indledende samtale med koordinator Rikke Rossen Hansen. Henvendelse kan ske på 24
44 60 73.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning. Det erstatter ikke
et behandlingsforløb, men kan ses som et supplement.

Foto: Colourbox
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Nye adgangsforhold ved Tørslev Hage
Kronprinsesse Marys Bro er ikke den eneste nye bro i Frederikssund Kommune. For at sikre forbindelser på tværs af den
kommende motortrafikvej er der etableret to nye broer ved Tørslev. Den ene på Tørslevvej lige syd for Tørslev og den
anden, som skal føre Gammel Færgegårdsvej over motortrafikvejen. Sidstnævnte åbner for trafik i løbet af fredag den 3.
august.
Derefter kommer færdsel til den sydlige del af Tørslev Hage til at foregå over den nye bro og videre ad Gammel
Færgegårdsvej. Gammel Færgegårdsvej lukkes i den østlige ende, så det bliver en blind vej. Færdsel til den nordlige del
af Tørslev Hage, kommer til at foregå via Svanevænget/Kystvej.
Der bliver samtidigt lukket for Kystvej i den østlige ende, så den fremadrettet er en blind vej.
Læs også: Ny bro på Tørslevvej åben for trafik.

Nederst i billedet ses Gammel Færgegårdsvejs nye forløb over en ny bro. Foto: Steven Rønnenkamp
Holst/Frederikssund Kommune.

Broen vil være farbar i løbet af fredag den 3. august. Foto: Hans Riis Laursen/Frederikssund Kommune.

Kort over de nye vejforløb på Tørslev Hage. Kort: Fjordforbindelsen Frederikssund. Klik for større kort.
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Få et røgfrit efterår
Frederikssund Kommune tilbyder jævnligt rygestopkurser, og det næste af slagsen begynder i september. På kurset får
du inspiration og motivation til at fastsætte en stopdato, og får redskaber til at fastholde dit rygestop.
Kurset starter torsdag den 6. september 2018 og foregår en gang om ugen over 7 uger i tidsrummet kl. 10:00 – 12:00.
Det er vigtigt, at du deltager i alle syv møder.
Individuel samtale
Inden kursusstart skal du til en individuel startsamtale med rygestopinstruktøren af ca. 1. times varighed.
Tilmelding skal ske til rygestopinstruktør Rikke Rossen Hansen på tlf. 24 44 60 73.
Startsamtalen og kurset foregår:
Østergården
Frederiksborgvej 8
3600 Frederikssund
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Flere nye nærgenbrugsstationer klar
Frederikssund Kommune er i gang med at opføre 23 nye nærgenbrugsstationer i kommunen. De første fem blev taget i
brug før sommerferien, og nu er endnu fem nye stationer klar til at modtage affald fra borgerne. På en
nærgenbrugsstation kan du aflevere genanvendelige emballager fra husholdningen som f.eks. glas, papir, metal og plast
– nogle steder også pap og batterier.
Med nærgenbrugsstationerne får du nu kortere afstand til et sted, hvor du kan aflevere disse typer affald, og formålet er
da også, at øge den andel af affaldet, som bliver genanvendt.
De nyåbnede nærgenbrugsstationer er placeret her:







Slangerup, Bakkebo. Her kan du aflevere: Papir, glas, metal, plast, pap og batterier.
Frederikssund C. Sydkajen. Her kan du aflevere: Papir, glas, metal, plast og batterier.
Græse Bakkeby, Højvang/Brugsen. Her kan du aflevere: Papir, glas, metal, plast, pap og batterier.
Jægerspris, Møllehegnet/Brugsen. Her kan du aflevere: Papir, glas, metal, plast, pap og batterier.
Vellerup, Birkebækvej/Verdens Ende. Her kan du aflevere: Papir, glas, metal og plast.
Før sommerferien åbnede nye nærgenbrugsstationer i Slangerup, Skibby, Jørlunde, Græse og Havelse Mølle.
Nedenfor kan du se billeder af de fem nyeste nærgenbrugsstationer.
Læs også:
Fem nye nærgenbrugsstationer.

Nærgenbrugsstation, Højvang, Græse Bakkeby.

Nærgenbrugsstation, Møllehegnet, Jægerspris.

Nærgenbrugsstation, Bakkebo, Slangerup.

Nærgenbrugsstation, Birkebækvej, Vellerup.

Nærgenbrugsstation, Sydkajen, Frederikssund.
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Flere haller åbnes for borgerne

Efter en tre måneder lang prøveperiode, hvor seks forskellige haller og gymnastiksale blev åbnet op for borgerne,
besluttede Fritids- og Kulturudvalget i februar at gøre tilbuddet permanent. I samme omgang valgte udvalget at udvide
antallet af faciliteter med tre, så der fra den 13. august er ni forskellige haller og gymnastiksale fordelt i hele kommunen.
De tre ekstra faciliteter er:
Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby- Hallen.
Jægerspris Skole nr. 100 – Jægersprishallen.
Fjordlandsskolen afd. Skibby – Marbækhallen.
På Wannasports app eller hjemmeside kan man se, hvad der er mulighed for i hallen – det kan være badminton, fodbold,
håndbold, volleyball med mere – og der vil også stå, hvis man selv skal medbringe redskaber. Dette gælder også for de
seks faciliteter, der har været en del af tilbuddet siden oktober 2017.
Sådan gør du
For at booke tid i en hal, skal du enten hente app’en Wannasport til din smartphone eller gå ind på hjemmesiden
www.wannasport.dk.
App’en vil finde haller, der er tæt på dig, mens du på hjemmesiden skal søge på Frederikssund, hvorefter du vil få en liste
frem med de steder samt tider, du kan booke. Når du vælger et sted, vil der stå, om du selv skal medbringe udstyr som
eksempelvis ketsjer og fjerbold eller fodbold.
Når du vælger en tid, du vil booke, kommer du videre til betaling. Her skal du indbetale et beløb til din Wannasport konto,
og så vil betalingen for din booking blive trukket fra beløbet.
Hvis du booker tid i en ubemandet hal, vil du, når du har booket, få en sms med en ottecifret kode, som du skal indtaste
ved indgangen til hallen for at komme ind.
Herefter er det bare om at komme af sted til din bookede tid og nyde muligheden for at dyrke lidt indendørs motion.
Har du problemer med Wannasport app’en eller hvis din kode ikke virker, skal du kontakte Wannasports support.
Her kan du booke tid
Der er ni forskellige steder, du kan leje dig ind i. Det giver også forskellige muligheder for træning. Følgende faciliteter er
mulige at booke tid i:
 Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Hal 1, 2, 3 og 4 samt to kunsttennisbaner.
 Frederikssund Hallen, Hal A og B
 Slangerup Administrationscenter, Gymnastiksal
 Slangerup Skole, afd. Lindegaard, Gymnastiksal
 Trekløverskolen afd. Marienlyst, Multihal
 Trekløverskole afd. Græse Bakkeby, Hallen
 Fjordlandsskolen afd. Skuldelev, Stor hal
 Fjordlandsskolen afd. Skibby, Marbækhallen
 Jægerspris Skole nr. 100, Jægersprishallen.

Fire personer
spiller badminton i en hal, de har booket via wannasport. Foto: Mikala Schachtschabel Tordrup, Frederikssund
Kommune.
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Anlægsarbejde ved Jægerspris
I forbindelse med en planlagt nedlæggelse af Neder Dråby Renseanlæg, skal der etableres en pumpeledning fra Neder
Dråby Renseanlæg til Tørslev Renseanlæg, og det er dette arbejde Novafos nu er i gang med. Frem til november skal
der etableres en pumpeledning fra Neder Dråby Renseanlæg til Egelundsvej. Der er tidligere anlagt ledning fra
Egelundsvej til Tørslev Renseanlæg.
Vejen er åben for trafik
Ledningen etableres under rabatten og cykelstien langs Hovedgaden, Færgelundsvej og Skovnæsvej. Ledningen
anlægges ved underboring, hvorved gravearbejdet minimeres. Vejen er åben for trafik i hele anlægsperioden.
Fra primo august til medio september anlægges ledningen fra Neder Dråby Renseanlæg til holdepladsen på den

nordøstlige side af Færgelundsvej. Fra medio september til november anlægges ledningen herfra og frem til Egelundsvej.
Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S.
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Integration i vandet
Svømning, løb, gåture, sund mad, leg og motion er hovedingredienserne i Slangerup Svømmeklubs Aquacamp, som i år
er afholdt i ugerne 27 og 32. Campen er brugerbetalt, men Slangerup Svømmeklub har givet en række fribilletter, som er
kommet i alt 12 børn fra flygtningefamilier til gode.
- Fribilletterne til Aquacampen hos Slangerup Svømmeklub har vi givet til børn fra flygtningefamilier efter først-til-mølleprincippet – og der var stor interesse, fortæller familiekonsulent Betina Petersen Marcussen, fra Jobcenter Frederikssund
– Aktiv indsats og integration.
- Det er vores erfaring, at deltagelse i kulturelle og sociale arrangementer i foreningslivet giver grobund for en rigtig god
integration for både børn og voksne fra flygtningefamilier, forklarer familiekonsulenten.
At bruge blandt andet kulturelle aktiviteter og idræt som løftestang for integrationen kommer direkte ud af Frederikssund
Kommunes integrationsstrategi, som blev vedtaget af Byrådet i juni 2016. Strategien lægger netop op til en tæt
inddragelse af foreningslivet og de frivillige for at integrere flygtninge i samfundet.
God integration
I Slangerup Svømmehal er svømmeleder Laila Holmskov og svømmeklubbens formand Anne-Marie Eriksen enige om, at
Aquacampen bidrager til integrationen.
- Børnene med udenlandsk baggrund deltager i de samme aktiviteter på lige fod med de danske børn. Når vi spiser,
sidder alle sammen og får den samme mad, og der bliver også knyttet venskaber på kryds og tværs, fortæller Laila
Holmskov.
Inden campen inviterede Slangerup Svømmeklub til et forældremøde for de udenlandske familier, hvor de via en tolk fik
information om hvad en Aquacamp er og om ugens program. Og det gav stor interesse for at deltage i campen.
6-8-årige lærer livredning
På Aquacampen skal børnene deltage i en lang række forskellige aktiviteter både i og uden for vandet, men alt sammen
med det formål at styrke kroppen og sundheden i løbet af den uge campen varer. Og selv om man kun er 6 år gammel
kan man godt lære livredning. En plasticdukke skal ”reddes” fra bunden af bassinet på to meters dybde, og selv de
yngste børn tøver ikke med at dykke efter den.
- Når børnene begynder på campen er der nogen af dem, som ikke vil have hovedet under vand. Derfor laver vi en
indledende vurdering af dem, så vi ved hvad de kan, og vi arbejder med at gøre dem trygge i vandet, fortæller AnneMarie Eriksen. Herefter bliver børnene hjulpet efter behov ved de forskellige aktiviteter, og vandskrækken forsvinder som
regel hurtigt.

Børn helt ned til 6 år kan godt øve livredning. På billedet er det de lidt større elever, der er i gang.

Dukken skal reddes fra bunden af bassinet på to meters dybde.
Over 200 børn på camp
Det er syvende år at Slangerup Svømmeklub holder Aquacamp for de 5-12-årige. I denne sommer har der været over
200 børn i vandet fordelt på uge 27 og 32. Men også i efterårsferien og vinterferien tilbyder klubben lignende camps.
Mange af børnene kommer tilbage år efter år og enkelte fortsætter som instruktører, når de er blevet for gamle til at
deltage.
- Det er det hele værd, når børnene kommer igen, og man kan se, at de lærer og udvikler sig fra gang til gang og tør
mere og mere, slutter svømmeleder Laila Holmskov.

Børnene øver forskellige svømmediscipliner med vejledning fra instruktøren (i blå trøje).
Fotos: Steven Rønnekamp Holst, Frederikssund Kommune.
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Skolestart – pas på de nye trafikanter
Langs skolevejene i landets kommuner – herunder Frederikssund - vil der i den kommende tid være skilte med teksten
”Børn på vej”. Det skal minde bilisterne om, at sommerferien ved at være slut og at tusindvis af større og mindre børn
landet over igen færdes til fods, på cykel, løbehjul osv. til og fra skole hver dag. Det stiller krav til trafikanterne om at vise
ekstra hensyn.
Politiet gennemfører også en lang række kontroller på skolevejene i hele landet for at få flere til at overholde
fartgrænserne og være opmærksomme.

Men kampagner og politikontrol gør det ikke alene. Det er også vigtigt, at forældrene har lært deres børn, hvad de skal
være opmærksomme på i trafikken, og hvordan de passer på sig selv.
Gør dit barn klar til trafikken
Som forældre kan der være mange spørgsmål. Fx hvornår barnet er klar til at gå alene i skole, og hvordan man får sin
teenager til at spænde cykelhjelmen.
På hjemmesiden www.sikkertrafik.dk/mitbarn kan forældre tilmelde sig et gratis nyhedsbrev med gode råd og øvelser, der
er målrettet barnets alder. På den måde får man løbende hjælp til at sætte fokus på de vigtigste områder, der kan være
med til at sikre, at barnet er klædt bedst muligt på til at klare sig i trafikken.
- Forældrene spiller en meget vigtig rolle i forhold til børns adfærd i trafikken. Børnene lytter til dem og ser dem som
rollemodeller. Vi får også mange spørgsmål fra forældre om, hvordan man gør det bedst muligt. Derfor hjælper vi nu med
at give et overblik og tilbyde gode råd og øvelser, der er målrettet barnets alder, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet
for Sikker Trafik.
Om kampagnen
Bag kampagnen ”Børn på vej” står 93 kommuner, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Kampagnen varer fra uge 33 til
og med uge 36. Politiet gennemfører kontrol på skolevejene i ugerne 32 og 33.

Skolestartskampagne - Børn på vej. Foto: Rådet for Sikker Trafik.
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Invitation til demenscafe med frokost og sang
Vi inviterer hermed dig og din ægtefælle til café på Gerlev Kro.
Deltagerne er hjemmeboende borgere, der lider af en demenssygdom samt deres ægtefæller.
Vi skal spise en god frokost, snakke og hygge os, og måske slutter vi af med en sang. Arrangementet varer to timer.
Caféen holdes på Gerlev Kro fra kl. 14.00 - 16.00 på følgende datoer:
Den 16. august 2018
Den 4. oktober 2018
Den 29. november 2018
Den 17. januar 2019
Der er en egenbetaling på ca. 100 kr. pr. person excl. drikkevarer. Deltagerne sørger selv for transport. Der kan gøres
brug af Flextur.
Tilmelding sker senest 7 dage før til kommunens demenskonsulenter, der også deltagere i arrangementet:
Berit Sandstrøm tlf. 20 14 03 05
Trine Vejlgaard Nielsen tlf. 30 61 34 57
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343 nye elever havde første skoledag
Mandag den 13. august sluttede sommerferien for de 4.240 børn som går i skole i Frederikssund Kommune. De 343 af
disse er helt nye 0. klasser, hvoraf mange begyndte skolelivet med sommerfugle i maven.
- Jeg har været rigtig spændt på i dag. Er der også nogen af jer, der har haft sommerfugle i maven? spørger Rya
Hutchings, der er klasselærer i den nystartede 0. A på Slangerup Skole afd. Byvang.
- Jeg har haft det hele ugen! svarer en pige, som ikke var den eneste, der rakte hånden op.
0. A består af 13 piger og 6 drenge, og i alt begynder 39 elever i 0. klasse på Slangerup Skole afd. Byvang mandag den
13. august.

Klasselærer Rya Huthcings giver de nye elever og deres forældre en introduktion til skolellivet.
Rullende indskoling
En af de nye elever er Eline, som fylder seks år lidt senere på året. Hun er blevet fulgt i skole af sin mor, Christa Jerichau,
der samme morgen har sendt Elines storesøster i 3. klasse på samme skole.
- Eline har gået i mini-SFO i foråret, så hun kender lidt til stedet og til nogle af de børn, hun skal gå i klasse med i 0. B,
fortæller Christa. Udover at forberede skolestarten med en ny skoletaske, så er der blevet snakket meget om den nye
spændende skolegang hjemme. Og Eline glæder sig især til at lære at skrive, regne og læse.

Christa Jerichau med datteren Eline, som begynder i 0. B.
Ugeplan for skolearbejdet
Tilbage i 0. A fortsætter Rya Hutchings sin velkomst til de nye skoleelever og deres forældre. Hun fortæller blandt andet
om den ugeplan, som hver fredag eftermiddag bliver lagt på intra, hvor forældrene kan følge med i, hvad klassen skal
arbejde med den følgende uge.
- Kan I regne ud, hvorfor der er en ugle på jeres navneskilt? spørger Rya Hutchings.
- Det er fordi, man bliver klog i skolen, kommer det prompte fra en af pigerne.
Efter de fælles introduktioner i klasserne samles alle skolens elever om formiddagen i salen, hvor der vil være fælles

velkomst for dem alle. Derefter er det igen tilbage til de respektive klasseværelser og hverdagen som skoleelev.
Billederne nedenfor er fra både 0. klasse og 1. klasse.

Mange er friske på at række hånden op allerede første skoledag. (0. A)

Første dag i første A - så er opmærksomheden helt i top. (1. A)

1. As børn og forældre får en introduktion til dagen af klasselærer Ditte Jensen. (1. A)
Foto: Kenneth Jensen.
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Afbrændingsforbud er ophævet
De seneste dages regn, og det lidt køligere vejr, betyder at Frederiksborg Brand og Redning den 15. august 2018 har
ophævet afbrændingsforbuddet, der har været gældende siden den 5. juni 2018.

Det er igen tilladt for spejderne - og alle andre - at tænde bål for fx at bage snobrød over åben ild.
Foto: Kenneth Jensen.
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Indvielse af Mødestedet Parkvej
Omkring 80 gæster blev trakteret med mousserende vin, hjemmebagt kransekage, kaffe og frisk frugt, da Mødestedets
nye lokaler blev indviet fredag den 10. august.
Efter godt et år med planlægning og tæt dialog mellem Mødestedets Samråd og Frederikssund Kommunes
administration, så er Mødestedet Vinkelvej nu flyttet til nye lokaler på Omsorgscenteret De Tre Ege i Jægerspris.
Derfor var det med stor glæde, at brugerne, frivillige, medarbejdere og politikere den 10. august officielt kunne indvie de
nyistandsatte lokaler
Formand for Social og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A), bød velkommen ved indvielsen.
I velkomsttalen kom hun ind på, at flytning af Mødestedet blev vedtaget, som et led i kommunens projekt ”bedre brug af
fælles faciliteter”. Huset Hermon på Vinkelvej dannede hidtil ramme for Mødestedets aktiviteter, som nu flytter ind på De
Tre Ege.
Hun takkede Samrådet og de mange frivillige for deres store indsats omkring flytning og indretning og glædede sig over,
at lokalerne på De Tre Ege nu får nyt liv.
Formand for samrådet, Asger Mansted, fortalte historien bag Mødestedet og Huset Hermon på Vinkelvej.
Gennem ca. 20 år har huset fungeret som foreningshus med stor succes gennem et godt samarbejde mellem byens
mange foreninger. Han takkede samrådets medlemmer og frivillige for deres store indsats i forbindelse med flytningen og

alle de fremmødte for deres deltagelse på dagen.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (stående tv.) holder tale for de fremmødte
gæster. Asger Mansted (stående mf.) talte også ved indvielsen af Mødestedet. Foto: Erik Zangenberg.
Afslutningsvis ønskede De Tre Eges centerleder, Bettina Routhe Wiegaard, Mødestedets brugere hjertelig velkommen til.
Ledelse og medarbejdere ser frem til et godt samarbejde på tværs af huset.

Bettina Routhe Wiegaard (tv.) holder tale. Foto Erik Zangenberg.
Om Mødestedet Parkvej
Mødestedet Parkvej er et brugerstyret center, som rummer 14 frivillige foreninger. Det brugervalgte centerråd, Samrådet,
varetager ledelse og koordinering af samarbejdet med foreningerne omkring deres aktiviteter og arrangementer på
Mødestedet.
I forbindelse med flytningen er yderligere to foreninger fra Lejrvej i Jægerspris flyttet ind.
Mødestedet skifter i forbindelse med flytningen navn til Mødestedet Parkvej. En ny hjemmeside, som giver en oversigt
over foreningernes aktiviteter, er på vej. Interesserede er velkomne til at komme forbi Mødestedet, Parkvej 2 i
Jægerspris.

Vin, kransekage, kaffe og frugt var på menuen, da Mødestedet Parkvej blev indviet. Foto: Pia Winther.
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Hvad skal vejen hedde?
Den kommende Kronprinsesse Marys Bro fik i sin tid sit navn på baggrund af en navnekonkurrence. Men også selve den
firesporede motortrafikvej, der skal binde Hornsherred (rute 53) sammen med Frederikssund (rute 211) skal have et
navn. Derfor har Teknisk Udvalg besluttet at invitere alle interesserede til at komme med forslag til, hvad vejen skal
hedde.
Et vejnavneforslag kan eksempelvis være inspireret af lokalområdet, eller noget der beskriver området, men det er
næsten kun fantasien, der sætter grænser for forslagene. Dog må vejnavnet ikke findes andre steder inden for samme
postnummer (4050, 3630, 3600).
Sådan gør du
Hvis du ønsker at aflevere et forslag til vejnavn samt en kort begrundelse herfor, skal du gøre det via formularen, som du
finder her. Der vil være åbent for indlevering af navneforslag frem til og med den 12. september 2018.

Kort over motortrafikvejen, der skal binde Hornsherred og Frederikssund sammen.
Teknisk Udvalg vælger navnet efter samtykke fra Vejdirektoratet
De indsendte forslag til vejnavnet vil indgå, når der skal træffes beslutning om, hvad vejen skal hedde. Da vejstrækningen
er en statsvej skal Teknisk Udvalg vælge vejnavnet efter samtykke fra Vejdirektoratet. Fjordforbindelsen ventes at åbne
for trafik i slutnnigen af 2019.
Fjordforbindelsen har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om projektet.
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Markedsdag på omsorgscenteret Tolleruphøj
Lørdag den 15. september fra kl. 10.00 - 14.00 er dagen for Tolleruphøjs årlige markedsdag, hvor der bydes på
loppemarked, lotteri, håndarbejde fra flittige hænder, bøger og småmøbler.
I Caféen kan der købes kaffe med hjemmebagte æbleskiver til.

Alt overskud fra dagen går 100 procent til dejlige oplevelser for beboerne på Tolleruphøj.
Dette kan lade sig gøre med hjælp fra personale, Tolleruphøjs venner, beboere, pårørende og sponsorer i
lokalsamfundet.
Tolleruphøj takker for al støtte sidste år, og håber på samme gode stemning og hyggeligt samvær i år.
Ligger du inde med ting, du har lyst til at donere til Tolleruphøjs loppemarked, tager omsorgscenteret gerne imod.
Vi glæder os til at se jer alle.
Omsorgscenteret Tolleruphøj
Roskildevej 160A
3600 Frederikssund
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Genoptagelse af visse sygedagpengesager
Østre Landsret fastslog for nylig i en sag, at sygedagpengeudbetaling ikke kan stoppes med tilbagevirkende kraft.
Efter dommen har Ankestyrelsen vurderet, at borgere, som har fået stoppet sygedagpenge med tilbagevirkende kraft
med henvisning til, at de ikke var uarbejdsdygtige, har ret til at få behandlet deres sager på ny. Du kan læse mere herom
i Ankestyrelsens principafgørelse 40-18.
Yderligere information om dommens konsekvenser findes på Ankestyrelsens hjemmeside.
Kan din sygedagpengesag genoptages?
Hvis du har fået sådan en afgørelse, kan du henvende dig til Frederikssund kommune og bede om at få din sag
genoptaget.
Det er et krav, at dine sygedagpenge er stoppet fra et tidligere tidspunkt end selve afgørelsesdatoen.
På grund af reglerne om forældelse, er det også en betingelse, at udbetalingen ikke ligger mere end tre år forud for Østre
landsrets dom, hvilket vil sige, at du kun kan gøre krav gældende for perioden efter den 4. maj 2015.
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Mød Udvalget for By og Land hos Høkeren i Venslev
Udvalget for By og Land holder udvalgsmøde hos Høkeren i Venslev mandag den 27. august. Fra kl. 11.00 – 12.00
inviterer udvalget på kaffe, the og wienerbrød i cafeen samme sted. Her er borgerne velkomne til at komme forbi og få en
snak med politikerne i udvalget.
Du finder Venslevhøkeren på Bygaden 22, Venslev, 4050 Skibby.
Af udvalgets kommissorium fremgår det, at fem temaer sætter rammen for udvalgets politiske arbejde i indeværende
byrådsperiode.
De fem temaer er:
 Broen til fremtiden
 Det gode sted at bo, arbejde og drive erhverv
 Nærhed til offentlig og privat service
 Regler med mening
 Bedre digital infrastruktur
Læs mere om udvalgets målsætninger her.
Medlemmerne i Udvalget for By og Land er:
Hans Andersen (V) – Formand
Kim Rockhill (A)
Niels Martin Viuff (A)
Lars Thelander Bostrøm (O)
Jørgen Bech (V)
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Informationsmøde om budgetforslaget for 2019
På mødet vil den overordnede økonomi og forslaget til budget 2019 blive præsenteret. Herefter vil der være mulighed for
dialog med byrådsmedlemmerne om budgetforslaget.
Mødet holdes torsdag den 13. september 2018 kl. 19 - 20.30 i Dansesalen i Frederikssund Hallen, Kalvøvej 13,
Frederikssund.
Tilmelding
Tilmeld dig til mødet på www.frederikssund.dk/tilmelding senest mandag den 10. september.
Alternativt kan tilmeldingen ske på tlf. 4735 1213
Høring
Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra den 3. september på www.frederikssund.dk/budgetforslag 2019
Budgetforslaget er i høring fra 3. - 16. september 2018.
Budgettet vedtages af Byrådet 10. oktober 2018.
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Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner
Onsdag den 5. september flages der i Danmark for at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af
Danmark. Frederikssund Kommune markerer dagen med flaghejsning på Torvet i Frederikssund kl. 8.00. Har du været
udsendt i international tjeneste eller er du pårørende til en udsendt, er du velkommen til at deltage i markeringen af
flagdagen.
Efter hejsning af flaget holder borgmester John Schmidt Andersen og feltpræst Victor Madsen Greve tale for alle
fremmødte, og derefter er der rundstykker og kaffe i Byrådssalen på Frederikssund Rådhus.
Tilmelding senest 3. september på byradssekretariatet@frederikssund.dk

Flagdagen 2017 i Frederikssund. Foto : Kenneth Jensen.
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Borgermøde om Vinge
Torsdag den 6. september kl. 19.00 er der borgermøde om Vinge i Frederikssund Hallen (Hal A), Kalvøvej 13,
Frederikssund.
Borgermødet er det første i en række af borgermøder om Vinge, som Byrådet har besluttet skal holdes. Møderne skal
medvirke til at styrke dialogen mellem borgere og politikere om Vinge.
På mødet vil der være en gennemgang af det historiske forløb frem til i dag, og der vil være mulighed for dialog mellem
borgere og medlemmer af Byrådet. Mødet rundes af med en aktuel status på vingeprojektet.
Der vil være sodavand og kaffe/the.
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Ny asfalt på J.F. Willumsensvej
Fra den 21. august og tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på J.F. Willumsensvej i Frederikssund
mellem Ådalsvej og Færgevej.
For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver arbejdet udført om aftenen/natten mellem kl. 18.30-06.00.
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende
belægning. Endelig udlægges der ny, mindre støjende asfalt, og derefter påføres der striber.
Resultatet bliver en mindre støjende asfalt, en mere jævn kørebane og bedre køreoplevelser for trafikanterne.
Konsekvenser for trafikanterne
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanter skal påregne længere rejsetid.
Mens arbejdet udføres i aften- og nattetimerne, reguleres trafikken med signalanlæg eller omkørselsruter. Udenfor
arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.
Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne.
Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige
relevante vej- og trafikmeldinger.
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Udvalg mødte borgerne i Venslev
Høkeren i Venslev er foruden byens lokale butik også både bibliotek, turistkontor og socialt samlingssted for mange af
byens borgere, som jævnligt mødes til kortspil, fællesspisning mm. Mandag den 27. august kunne Høkeren så lægge
cafe til et møde i Udvalget for By og Land. Efter udvalgsmødet var borgerne inviteret til at kigge forbi og give deres besyv
med over en kop kaffe.

Udvalget for By og Land mødes med borgerne hos Høkeren i Venslev. Foto Steven Rønnenkamp Holst.
Vil hente inspiration
Udvalgets formål er at understøtte udviklingen og skabe øget vækst, bosætning og sammenhæng mellem by og land i
Frederikssund Kommune. Derfor holder udvalget i den kommende tid sine møder i en række mindre byer, denne gang i
Venslev og næste gang i Skuldelev.
- Vi vil gerne i dialog med borgene om, hvad der skal til for at skabe mere sammenhæng mellem land og by i kommunen.
Vi kan ikke løse alle problemer i morgen, men vi skal komme med forslag til, hvordan det bliver attraktivt at bo i
Hornsherred. Derfor har vi brug for inspiration og gode ideer fra borgerne, forklarer udvalgets formand Hans Andersen
(V).
Mange emner på bordet
Og medlemmerne i udvalget fik af de lokale en grundig indføring i hvordan hverdagen arter sig i Venslev. Der var
spørgsmål og kommentarer til alt fra infrastruktur, trafikale forhold, bustider, cykelstier, snerydning, responstider for
udrykningskøretøjer mm.
- Det er vigtigt, at politikerne kommer, herover og ser hvordan vilkårene er. Derfor er det et godt første step, at udvalget
for By og Land har været på besøg her i dag, fastslår Ole Toftegård, der er formand for Venslev Bylaug. Han så dog
gerne, at politikerne kom endnu mere rundt i lokalområderne.

Udvalget for By og Land. Fra venstre: Udvalgsformand Hans Andersen (V), Kim Rockhill (S), Jørgen Bech (V), Lars
Thelander Bostrøm (DF), Niels Martin Viuff (S) og Ejlif Thomasen fra Høkeren i Venslev. Foto: Heidi Normann Jakobsen.
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Nyt IT-system til ældreområdet

Den 3. september begynder indførelsen af et nyt IT-system inden for ældreområdet i Frederikssund Kommune. Det nye
system skal gøre det nemmere for medarbejderne at arbejde tværfagligt med borgerens mål. På den måde er håbet, at
det nye system kan være med til, at borgerne får en oplevelse af stor sammenhæng i de tilbud og ydelser, de modtager.
Det nye system bliver indført hos Visitationen, omsorgscentrene, døgnplejen og sygeplejen, daghjemmet og
rehabiliteringsafdelingen samt træningsområdet. Hos Visitationen holder man derfor helt lukket for borgerhenvendelser
den 3. september.
Ældreområdets medarbejdere har forberedt sig på det nye system med uddannelse og træning hen over sommeren. I
overgangsfasen, som ventes at vare et par måneder, skal medarbejderne arbejde med to it-systemer. Derfor kan
sagsbehandlingen og kommunikationen mellem borgere og ældreområdet være lidt mere langsommelig i en periode.
Det nye it-system bliver implementeret, fordi KL har stillet krav til alle landets kommuner om at dokumentere på en ny
måde. I den forbindelse har Frederikssund Kommune valgt at udskifte det gamle CSC Omsorgssystem med et nyt ved
navn Cura.
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Tolleruphøj takker for fejring af 50 årsdagen
Fredag den 24. august fejrede Tolleruphøj sin 50 års fødselsdag. Det var med både kage, lurblæsere, gæster og gaver.
Tolleruphøjs personale vil gerne takke for opmærksomheden på dagen og har skrevet følgende:
Tak for en dejlig fødselsdag
I året 1968 åbnede Tolleruphøj dørene for sine første beboere og det personale, der lagde grundstenen til de værdier, vi
stadig møder i huset den dag i dag.
Fredag den 24. august fejrede vi husets 50 års fødselsdag.
Tolleruphøj er så privilegeret, at vi stadig har både kostfagligt personale og et stort køkken med tilhørende cafe, hvilket
gjorde det muligt at invitere beboere, pårørende, frivillige, repræsentanter fra både bruger- og ældrerådet samt personale
til en helt fantastisk aften med både lækker hjemmelavet mad, tale, dejlig underholdning og Frederikssunds største
lagkage.
Det blev en aften, hvor vi alle mindedes de sidste 50 års historie fra Tolleruphøj. Som det blev fremhævet i talen, at når
man runder de 50 år, er man midt i livet, har erfaring og mange gode år endnu. Hvilket er den ånd, man møder, når man
træder ind ad døren på Tolleruphøj, og det hjerteblod vi er gjort af.
I bød alle ind med indslag til festen, lurblæserne der optrådte som tak for lån af lokaler, jer frivillige der altid stiller op og
skaber god og nærværende stemning, alle jer i nærområdet der støttede vores Markedsdag sidste år, hvilket gjorde det
muligt for os at byde ind til både fest, luksusmenu og underholdning af ”Syngepigerne den lille forskel” - kæmpe tak til jer
alle.
Til slut vil vi også takke for de fine gaver, vi modtog. Vi fik blandt andet meget symbolsk to frugttræer, med den besked at
de skulle plantes tæt, så de kunne bestøve hinanden, vokse, trives og med tiden bære en masse frugt.
Denne gave berørte os i personalegruppen dybt, et smukt symbol på netop den ånd, vi bærer i os. Den tætte relation
imellem personalet, jer der bor her og jeres pårørende, er den bestøvning, der gør, at vi sammen vokser, trives og med
tiden får skabt en masse godt for den enkelte og i fællesskabet.
På festudvalgets vegne, tak for en helt forrygende aften.
Illona Madsen, social- og sundhedshjælper, Tolleruphøj

Lurblæserne kom forbi og spillede til Tolleruphøjs fødseldagsfest.

Til en fødselsdagsfest skal der være kage. Og til Tolleruphøjs 50 års fødselsdag blev der serveret en stor, flot lagkage.
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Ny belysning på Borgervænget i Frederikssund
Frederikssund Kommune begynder i uge 37 at skifte belysningen på Borgervænget i Frederikssund.
Der skal grave nye kabler ned samt sætte nye master og lamper op.
Udskiftningen forventes at tage cirka 3 uger.
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En uge med teater
Igen i år er der teaterfestival i Frederikssund Kommune. En uge med teater for både store og små byder på både
forestillinger, smagsprøver på kommende forestillinger og en teaterkagekonkurrence, vikingefægtning og meget mere.
Frederikssund Teaterfestival er klar for tredje gang. I år er der syv forskellige forestillinger og arrangementer for alle de,
der har lyst til at deltage. Noget er gratis, og noget skal der købes billet til. På www.frederikssund.dk/teaterfestival kan
man se alle forestillinger og arrangementer.

Igen i år er der også teater for børnene i kommunens børnehuse i alle fem områder – Skibby, Slangerup, Jægerspris,
Frederikssund Syd og Frederikssund Nord. Børnene bliver inviteret i teatret og se forestillinger, der både er sjove,

legende og overraskende.
- Jeg er glad for, at vi igen i år kan lave en teaterfestival. Teater kan noget helt særligt og giver publikum en unik og
nærværende oplevelse. Derfor er det rigtig fint, at vi igen i år kan give børn i vores børnehuse en teateroplevelse – og
hvem ved, måske er det lige dén oplevelse, der vækker en ny lille skuespiller i et af børnene, siger Jesper Wittenburg (A),
formand for Fritids- og Kulturudvalget.
Grand opening den 15. september
Hele teaterfestivalen begynder lørdag den 15. september, hvor alle er inviteret til åbningen ved Vandkunsten i gågaden i
Frederikssund. Her blæser vikingerne Frederikssund Teaterfestival i gang klokken 11 og formand for Fritids- og
Kulturudvalget, Jesper Wittenburg byder velkommen.
Derefter er der indlevering af kager til den teaterkagekonkurrence, som er en del af åbningen og hvor der forhåbentlig
kommer rigtig mange flotte og velsmagende kager. Du kan læse mere om kagekonkurrencen og præmien på
www.frederikssund.dk/teaterfestival.
Klokken 11.15 viser teatertalentholdet, hvad de kan med forestillingen ”Hvor er de unge?”.

Teatertalentholdet optræder til Grand Opening med forestillingen "Hvor er de unge?".
Klokken 11.45 kåres de tre bedste teaterkager, og klokken 12 går lurblæserne mod biblioteket, hvor der er fægtning og
maskeworkshop. Det hele er gratis at deltage i – det er bare at møde op og være med.
Hele programmet for teaterfestivalen kan ses på www.frederikssund.dk/teaterfestival og her er det også muligt at få
overblik over, hvad der er gratis, og hvad der skal købes billetter til.
Støtte fra erhvervslivet
En del af åbningen af Frederikssund Teaterfestival 2018 bliver en forestilling med teatertalentholdet. Den lokale
virksomhed, Blue Box Aps, har valgt at støtte arbejdet med teatertalenterne, så talentholdet frem til festivalen har kunnet
arbejde videre med talentudviklingen.
- Det glæder mig, at Blue Box har ønsket at gå ind i et samarbejde med os og valgt at støtte op om teaterfestivalen og det
fortsatte arbejde med teatertalenterne. Jeg ser meget frem til at opleve de unge teatertalenter, når de spiller deres
forestilling til teaterfestivalen, siger Jesper Wittenburg.
Teatertalentholdet har været en del af Frederikssund Kommunes talentindsats. Udøverne kommer fra de lokale
amatørteatre Jægerspris Amatør Scene, Slangerup Scenen og Frederikssund Vikingespil. Det er Teatertasken, der har
stået for undervisningen af talenterne.
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Høring om budgetforslag 2019
Borgmesterens budgetforslag for 2019 er udsendt i høring fra den 3. til den 16. september.
Læs det samlede høringsmateriale, samt muligheden for at afgive et eventuelt høringssvar.
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Nemmere at genbruge
Arbejdet med at etablere i alt 23 nye nærgenbrugsstationer i Frederikssund Kommune skrider fremad og de første 15 er
nu taget i brug.
De nye nærgenbrugsstationer skal gøre det nemmere for borgerne at sende mere affald til genbrug. Affald som ellers
ville være gået til forbrænding. Ved de nye stationer kan du aflevere papir, glas, metal og plast og nogle steder også

batterier og pap.
De nyeste frem nærgenbrugsstationer er:
 Frederikssund C, Servicegaden/bibliotek (Papir, Glas, Metal, Plast, Pap og Batterier)
 Kulhuse, Barakvejen/Brugsen (Papir, Glas, Metal, Plast og Batterier)
 Venslev, Bygaden/tanken (Papir, Glas, Metal, Plast og Batterier)
 Hyllingeriis, Hyllingeriis (Papir, Glas, Metal og Plast)
 Skibby, Fogedgårdsvej (Papir, Glas, Metal og Plast)

Servicegaden, Frederikssund.

Barakvejen, Kulhuse.

Bygaden i Venslev.

Hyllingeriis.

Fogedgårdsvej i Skibby.
Fotos: Frederikssund Kommune
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Kom med på fugletur til Eskilsø
Årets sidste Blå Flag naturformidlings tur går til Eskilsø torsdag den 13. september 2018 kl. 15.30 – 20.00.
Eskilsø har et rigt fugleliv på enge og i søer. Fuglene yngler, raster eller er vintergæster.
Her vil biolog Erik Mandrup Jacobsen bl.a. fortælle om:
• de fugle vi ser undervejs
• trækfugle som passerer forbi øen
• pleje af øen
Undervejs serveres en sandwich og sodavand.
Arrangementet er en del af Blå Flag i Frederikssund Kommune.

Fugletur på Eskilsø.
Mødested:
Havnen ved Østskov kl. 15.30, følg Skovvejen fra Sønderby, hvorfra der sejles over til øens havn. Kom derfor i god tid.
Der sejles i en mindre båd, og der er redningsvest til alle.
Maks. deltagerantal: 30 personer – tilmelding ved først-til-mølleprincippet på mail blmog@frederikssund.dk
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Udsendte og veteraner blev hædret
Onsdag den 5. september præcis kl. 8.00 blev flaget hejst foran Frederikssund Rådhus til ære for de personer, der er
blevet udsendt for Danmark i international tjeneste.

Borgmester John Schmidt Andersen holder tale ved flagdagen.
- Siden 1991 har mere end 32.000 danske soldater været udsendt i international tjeneste, og dertil kommer også en
række andre faggrupper som hjemmeværnsfolk, politifolk, redningsfolk og sygeplejersker. Man plejer at sige, at Danmark
er et lille land – men vores internationale bidrag er stort. Langt større end vores lands størrelse tilsiger. Og hvorend vores
udsendte kommer hen, står der respekt om den danske indsats, fordi vores folk er veluddannede og dygtige, sagde
borgmester John Schmidt Andersen blandt andet i sin tale.
Blandt de fremmødte var både tidligere udsendte og pårørende og naturligvis fanebærere fra forskellige
soldaterforeninger.
Borgmesteren afsluttede sin tale med at holde et minuts stilhed for de soldater, Danmark har mistet i international
tjeneste. Herefter talte feltpræst Victor Madsen Greve inden alle deltagerne gik indenfor og drak morgenkaffe sammen i
byrådssalen på rådhuset.

Flaget til tops på flagdagen 5. september 2018.

Fanebærerne ved Flagdag 5. september 2018.

Feltpræst Victor Madsen Greve holder tale ved Flagdagen.
Fotos: Steven Rønnenkamp Holst.
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Gør noget - få det godt
Frederikssund Kommune tilbyder et gratis 12 ugers forløb med titlen ”Gør noget – få det godt”. Det er for mennesker
mellem 40 og 70 år, der har kræft, eller som for nylig har afsluttet behandling for kræft.
Er du interesseret, så kontakt Træningsenheden senest den 11. september. Du skal tale med ergoterapeuterne Hannah
Reyes Ernst eller Michele Petersen på 47 35 20 70 imellem kl. 8 og kl. 10.Forløbet starter den 18. september 2018.
Større følelse af at deltage i eget liv
Både som patient og som færdigbehandlet, kan man få følelsen af at være overladt til sig selv med hverdagsproblemer,
man ikke tidligere kendte til. For disse mennesker kan forløbet ”Gør noget – få det godt” være til gavn. Tilbuddet kan stå
alene, men det kan også være et supplement til Kommunens eksisterende tilbud ”Til dig, der har kræft”.
Meningsfulde aktiviteter der fremmer sundhed og velvære
Formålet med forløbet er, at deltagerne afprøver og mærker den store betydning, som meningsfulde aktiviteter har for et
vel afbalanceret hverdagsliv. Sådan siger de to ergoterapeuter, Michele Petersen og Hannah Reyes Ernst, der står for
forløbet.
Deltagerne mødes i grupper på op til 12 personer en gang om ugen i to timer. En ergoterapeut sikrer, at man kommer
igennem en række relevante temaer, men det er deltagerne, der skaber indholdet via dialog, gensidig støtte og
udveksling af erfaringer.
Temaerne kan for eksempel være
 hvordan deltagelse i aktiviteter kan fremme sundhed og velvære
 hvordan hjernen kan påvirkes af kræftdiagnosen, fx ved problemer med hukommelsen, koncentrationsbesvær
og øget træthed eller udmattelse
 hvordan vores fysiske og sociale omgivelser påvirker det, vi gør eller undlader at gøre.
Praktiske øvelser i hverdagens gøremål kan indgå som en del af møderne. Der er ikke tale om fysisk træning.
Individuelle samtaler
Inden forløbet starter, vurderer en ergoterapeut, om borgeren kan forvente at få gavn af forløbet. Derudover er der tre
individuelle samtaler; en indledende samtale, der foregår i borgerens hjem, en midtvejssamtale og en slutsamtale.
Samtalerne bruges til afstemning af forventninger og individuel vejledning, så borgeren får så stort et udbytte af at
deltage, som muligt. Den sidste samtale indeholder desuden evaluering af forløbet.
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Startskud til mere sortering
Næsten alle kommunens nye nærgenbrugsstationer står nu færdige. Det fejres den 11. september 2018 kl. 15, hvor
blandt andre Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg, vil være til stede ved indvielsen af nærgenbrugsstationen
på Slangerup Rutebilstation.
På indvielsesdagen kan du også møde kommunens affaldskonsulenter, få en sorteringsvejledning og stille de spørgsmål
om affald, som du mangler svar på.

Ny nærgenbrugsstation på Slangerup Rutebilstation. Foto: Frederikssund Kommune.
Nærgenbrugsstationerne flytter affaldssorteringen tættere på dig
De nye stationer giver mulighed for at kildesortere meget mere. På nærgenbrugsstationerne kan du aflevere
genanvendeligt husholdningsaffald: metal, plast, papir og glas – og nogle steder også pap og batterier.
Nærgenbrugsstationerne skal gøre det lidt lettere for dig at aflevere dit genanvendelige affald, og dermed bidrage til at
mange flere ressourcer sendes tilbage i materialekredsløbet i stedet for at blive brændt.
De nye nærgenbrugsstationer er placeret på en række pladser i hele kommunen fra Kulhuse til Sønderby og fra Vellerup
til Slangerup. For de flestes vedkommende, vil der nu være kortere afstand til et sted, hvor du kan aflevere affaldet.
Her kan du se et kort over alle nærgenbrugsstationerne i kommunen.
Nærgenbrugsstationerne er løbende blevet taget i brug
Frederikssund kommune har brugt de seneste måneder på at opføre de nye nærgenbrugsstationer. De er blevet opført i
etaper, og er løbende blevet åbnet i takt med, at de er blevet færdige.
Der har været stor interesse for nærgenbrugsstationerne, og mange beholdere er allerede blevet tømt flere gange.
I den kommende tid vil kommunen samle erfaringer og meninger om nærgenbrugsstationerne, samtidig med at vi måler
mængder og kvalitet af det afleverede affald. Det vil danne grundlag for løbende justeringer og forbedringer.
Du kan læse mere om nærgenbrugsstationerne her.
Læs også: Nemmere at genbruge
Læs også: Flere nye nærgenbrugsstationer klar
Læs også: Fem nye nærgenbrugsstationer klar til brug
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KOL-Café den 18. september 2018
Du og dine pårørende er velkomne tirsdag den 18. september kl. 15.30 – 17.30. Vi mødes i Rådhussalen,
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
Fysisk træning i hverdagen – hvor nemt kan det gøres?
Hvorfor og hvordan træner du mest effektivt, når du har KOL, og hvordan fastholder du din træning både på gode og
mindre gode dage?
Det fortæller fysioterapeut Karin Skalkam og KOL-sygeplejerske Lotte Fonnesdorf om. Vi får også besøg af to borgere
med KOL, som vil dele ud af deres erfaringer med at træne.
I KOL caféen kan du mødes og udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation som dig, og du kan få gode råd
af ressourcepersoner inden for KOL-området.
Mødet er åbent for alle interesserede
Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding. Ring til Henriette Lose på 40 49 06 26.
KOL-Caféen arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands hospital Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Lungeforeningen.
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Suppleringsvalg til Jægerspris Skoles skolebestyrelse
Der er suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Jægerspris Skole. Derfor indkaldes forældre til elever på Jægerspris Skole
til valgmøde torsdag den 20. september klokken 16.00. Mødet foregår på lærerværelset, Jægerspris Skole, Møllevej 90,
3630 Jægerspris.
På valgmødet har du mulighed for at lade dig opstille samt høre opstillede kandidaters holdninger til og planer for skolen.
Læs mere suppleringsvalget på skolens hjemmeside.
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300 mødte frem til borgermøde
Torsdag den 6. september blev det første i en række af borgermøder om Vinge afholdt i Frederikssund Hallen, og ikke
færre end 300 borgere havde taget imod invitationen. Det primære formål med mødet var at give en orientering om de
begivenheder, som i 2017 førte til, at Frederikssund Kommune måtte opgive at lave en aftale med AP Ejendomme om
udvikling af hele Vinge Centrum samt at give borgerne mulighed for at komme i dialog med politikerne om sagen.
Berettiget kritik

I sin velkomst sagde borgmester John Schmidt Andersen blandt andet, at meget af den kritik, der har været af forløbet
om de afbrudte forhandlinger i slutningen af 2017 er berettiget, men at Byrådet også med rette har følt sig dårligt rådgivet
undervejs. Det ses blandt andet af at flere rådgivere efterfølgende har tilbagebetalt en del af deres honorar til
Frederikssund Kommune. Borgmesteren fortalte videre, at arbejdet med Vinge fortsætter, men i et mere afdæmpet tempo
end tidligere og med langt tættere politisk styring. Samtidig understregede borgmesteren at både staten og en række
investorer viser interesse for at bygge i Vinge.
Herefter var det chefkonsulent i Teknisk Forvaltning, Søren Smidt-Jensen, der gav en detaljeret forklaring på hvordan
forhandlingerne mellem Frederikssund Kommune og investoren var forløbet.
Her kan du se oplægget som blev præsenteret på borgermødet.
Dialog med politikerne
Mellem kl. 20 og 21 kunne borgerne tale med medlemmer af byrådet, som efter partifarve stillede op ved cafeborde rundt
omkring i hallen. Her blev der spurgt til alt fra kommunens brug af eksterne konsulenter til hvornår S-togsstationen bliver
bygget.
Mødet var det første i en række af borgermøder om Vinge. Datoerne for kommende borgermøder vil blive annonceret på
kommunens hjemmeside samt i medierne.

Borgmester John Schmidt Andersen (i baggrunden) talte med mange borgere i løbet af aftenen.

Der var livlig trafik og megen snak ved cafébordene i hallen.
Fotos: Steven Rønnenkamp Holst.
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Ny fremgang for erhvervsklimaet
Tidligere på året blev Frederikssund Kommune kåret som årets mest erhvervsvenlige kommune af organisationen Dansk

Byggeri. Men også Dansk Industri laver en årlig undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunerne, og det er i denne
undersøgelse at Frederikssund Kommune i år går seks pladser frem fra nr. 45 til nr. 39.
- Jeg er tilfreds med at vi fortsætter fremgangen på erhvervsområdet i DIs undersøgelse. Jeg ser det som resultatet af
flere års arbejde med at skabe en kommune, der er attraktiv at drive virksomhed i og bo i. Vi har blandt andet afskaffet
dækningsafgiften og byggesagsgebyret, vi har en hurtig byggesagsbehandling, og vi konkurrenceudsætter de
opgaveområder, hvor det giver både faglig og økonomisk mening. I Byrådet har vi en ambition om til stadighed at
forbedre vilkårene for vore virksomheder, da vækst og arbejdspladser er en afgørende forudsætning for velfærden i vores
kommune, forklarer borgmester John Schmidt Andersen.
Gode til sagsbehandling
I Dansk Industris undersøgelse bliver kommunerne vurderet på 10 forskellige parametre, som kommunens virksomheder
bliver bedt om at vurdere. Desuden vægtes en række statistiske data også i undersøgelsen. Blandt de ting, der trækker
Frederikssund Kommune frem i dette års undersøgelse er f.eks. sagsbehandling inden for miljø- og
sygedagpengeområdet. På de to forvaltningsområder var Frederikssund Kommune sidste år placeret som hhv. nr 79 og
51. I år er de tilsvarende placeringer hhv. nummer 19 og 21.
Desuden er placeingerne forbedret inden for f.eks. Jobcentrets samarbejde med og service overfor virksomhederne samt
dialogen mellem kommunen og erhvervslivet. Også Frederikssund Kommunes høje grad af brug af private leverandører
både på det borgernære o g det tekniske område bidrager til placeringen. I modsat retning trækker placeringerne inden
for f.eks. skatter og afgifter samt infrastruktur.
Læs mere om Frederikssund Kommunes placering i DIs undersøgelse her.
Udviklingen
Frederikssund Kommunes tidligere placeringer i DIs erhvervsklimaundersøgelse.
2018: 39
2017: 45
2016: 77
2015: 69
2014: 70
2013: 75
2012: 83
2011: 59
2010: 77
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Udvalg inviterer borgere til dialog
Udvalget for By og Land holdt den 27. august et åbent møde hos Høkeren i Venslev, hvor borgerne kunne møde
politikerne. Dette koncept fastholdes med det kommende udvalgsmøde, som kommer til at foregå i Skuldelevhallens Café
den 24. september. Her kan borgerne komme og få en snak med politikerne over en kop kaffe og et stykke wienerbrød
mellem kl. 11 og 12.
Udover disse møder holder udvalget også en række workshops rundt omkring i kommunen i september og oktober
måned.
Input og ideer fra borgerne
Formålet med de kommende workshops er at give borgerne mulighed for at komme med input til de politikområder, som
Udvalget for By og Land beskæftiger sig med. Derfor vil de fire workshops handle om følgende fem temaer:
1. Regler med mening - Nye muligheder og begrænsninger
2. God velfærd og højt serviceniveau
3. Det gode sted at bo, arbejde og drive erhverv
4. Bedre digital infrastruktur
5. Fjordforbindelsen - Broen til fremtiden
Til hvert tema vil der være en håndfuld spørgsmål, som udvalgets medlemmer stiller til borgerne og input og ideer bliver
derefter samlet sammen til brug i udvalgets arbejde fremadrettet.
Workshops
Første møde er den 19. september 2018 fra kl. 19.30 – 21.30.
Mødet foregår på Fjordlandsskolen, afd. Dalby, i Dalbyhallen, i Dalby.
Andet møde er den 27. september 2018 fra kl. 19.30 – 21.30.
Mødet holdes i Slangerup Idræts og Kulturcenter, lokale Raasigvang 1.
Tredje møde er den 11. oktober 2018 fra kl. 19.30 – 21.30.
Mødet foregår i Skuldelevhallen, cafeteriet.
Fjerde møde er den 25. oktober 2018 fra. Kl. 19.30 – 21.30.
Mødet foregår på Trekløverskolen, afd. Falkenborg i Multihallen.
Alle er velkomne til møderne.
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Nye genbrugsstationer indviet
I løbet af foråret og sommeren har Frederikssund Kommune etableret 15 nye nærgenbrugsstationer rundt omkring i
kommunen. Målet er 23 i alt og de sidse otte er godt undervejs. Så godt at formanden for Teknisk Udvalg, Tine Tving
Stauning (A), tirsdag den 11. september ved rutebilstationen i Slangerup kunne foretage den formelle indvielse af de nye
genbrugsstationer.
- I Frederikssund Kommune har vi besluttet, at vi ikke vil sætte skraldespande til sortering ud ved hvert enkelt hjem.
Derfor har vi valgt denne løsning med nærgenbrugsstationerne, fortalte Tina Tving Stauning ved indvielsen.
På nærgenbrugsstationerne kan du aflevere metal, plast, papir og glas – og nogle steder også pap og batterier.
Stationerne er geografisk spredt over hele kommunen og er placeret, hvor der kommer mange mennesker f.eks. ved
supermarkeder.

Håb om højere genbrugsprocent
Borgerne i Frederikssund Kommune er i forvejen gode til at sortere – og dermed genanvende – affald.
- Men jeg glæder mig til, at vi får målt og vejet på det, der bliver samlet ind, og jeg er spændt på at se, hvad det kan gøre
ved genanvendelsesprocenten, sagde Tina Tving Stauning, inden hun symbolsk smed et stykke pap til genanvendelse i
en af de seks nye beholdere på Slangerup Rutebilstation.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), smider her symbolsk et stykke pap til genanvendelse i beholderen
på nærgenbrugsstationen på Slangerup Rutebilstation. Foto: Steven Rønnenkamp Holst.
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Ny Trap Danmark-bog om Frederikssund
Trap Danmark er undervejs med 6. udgave, og i bind 27 kan man læse om kommunerne Frederikssund, Hillerød, Allerød,
Hørsholm og Rudersdal.
Bogværket i den 6. udgave bliver på mere end 9.000 sider fordelt på 34 bind. I de 31 bind beskrives – kommune for
kommune – de enkelte steders geologi, geografi, biologi, arkæologi, historie, kultur, kunst, arkitektur samt samfunds- og
erhvervsliv. Derudover indgår Trap Danmark Topografisk Atlas og to bind, der beskriver Danmark som helhed.
Bogværket planlægges at være afsluttet i 2021.
Lokale konsulenter
Fra Frederikssund har arkivar Anne-Marie Jørgensen været konsulent på kapitlet om Frederikssund.
Museumsinspektørerne Naomi Pinholt og Palle Ø. Sørensen fra Frederikssund Museum har også været forfattere på
nogle afsnit. Biblioteksleder Kirstine Lundsgaard har været kommunens kontaktperson.
Om bind 27 kan man på Traps hjemmeside læse følgende beskrivelse:
Bliv klogere på den kongelige parforcejagt, teglværkerne ved Lillerød og Blovstrød samt Søllerød Kro og teaterlivet på
Mungo Park. Få information om områdets forfattere og kunstnere som Karen Blixen, J.F. Willumsen, Henrik Nordbrandt
og Jussi Adler-Olsen. Besøg Drive in Bio i Lynge, og få historien om Rungsted Havn og det nedrevne Hirschholm Slot.
Læs om de seks lurer, der blev fundet i Brudevælte Mose i 1797, og få forklaringen på, hvorfor verdens geologer og
arkæologer bruger udtrykket Allerødtid. Besøg Kongeegen, som er mindst 1.400 år gammel, opdag den overvældende
Frederiksborg Slotskirke i Hillerød, og bliv klogere på Børstingerød Mose, hvor den i Danmark ellers uddøde sommerfugl
mørk pletvinge nu får en ny chance. Læs også om Bøllemosens bøller, kalkmalerierne i Birkerød Kirke og De Runde
Haver i Nærum.
Her kan du læse mere og se hvor bogen kan købes.
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Stort fremmøde ved budgetmøde
Over 200 borgere var mødt frem til informationsmødet om borgmesterens budgetforslag for 2019. Forslaget rummer
bruttoudgifter for i alt 3,2 mia. kr. Og det er fordelingen af disse penge, som Byrådet skal tage stilling til senest ved
budgetvedtagelsen den 10. oktober 2018. Forinden er borgmesterens budgetforslag i offentlig høring frem til den 16.
september, og som en del af høringen afholdt Frederikssund Kommune et informationsmøde, hvor budgettet blev
gennemgået.
Største udgift er arbejdsmarkedsområdet
Det var borgmester John Schmidt Andersens, der gennemgik budgetforslaget. Her fremgik det blandt andet, at af de 3,2
mia. kr. som Frederikssund Kommune ventes at bruge i 2019 går den største enkelte post på 681 mio. kr. til
arbejdsmarkedsområdet. Det drejer sig om udgifter til kontanthjælp og andre overførselsindkomster til ledige samt til drift
af Jobcenteret. Dernæst er det områderne Skole og Klub, Socialområdet og Ældreområdet, som hver lægger beslag på
4-500 mio. kr.
Kommunens største indtægtskilde er skatter, som bidrager med 2.427 mio. kr. til kommunekassen. Dertil kommer knap
en halv mia. kr. i tilskud og udligning. Endelig sikrer refusion fra staten og brugerbetaling mv. at indtægterne bliver på 3,2
mia. kr.
Her kan du se den præsentation, der blev vist på informationsmødet.

Borgmesterens budgetforslag 2019 - hvad bruger vi pengene til?

Borgmesterens budgetforslag 2019 - hvor kommer pengene fra?
Efter borgmesterens fremlæggelse var der mulighed for dialog mellem borgere og politikere over en kop kaffe ved
caféborde.
Deltag i høringen
På Frederikssund Kommunes hjemmeside kan du se hele budgetforslaget med diverse bilag. Hvis du ønsker at afgive et
høringssvar skal det ske senest den 16. september 2018 pr. mail til oekonomi@frederikssund.dk, eller alternativt pr.
almindelig post til adressen:
Frederikssund Kommune
att. Høringssvar budget 2019
Torvet 2
3600 Frederikssund
Her kan du læse budgetforslaget samt alt høringsmaterialet.
Du kan også læse de høringssvar, der foreløbig er kommet ind.
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Virksomheder mødte fremtidens arbejdskraft
Campus i Frederikssund var fredag den 14. september omdannet til en regulær markedsplads på Campusdag XL, hvor
virksomheder kunne præsentere sig for både campuseleverne og for 8.-9. klasses elever fra hele kommunen.
Formålet med dagens arrangement var at øge interessen blandt de unge for erhvervsuddannelserne. Mere end 20
virksomheder stod derfor klar til at svare på spørgsmål, fortælle om dem selv og de karrieremuligheder, de tilbyder, og
generelt give de unge en fornemmelse af, hvad en erhvervsuddannelse kan føre til.

Anlægsgartnerfirmaet Gottlieb A/S gør deres hoser grønne overfor de interesserede campuselever.
Mange muligheder
- Vi er kommet i dag, fordi vi håber, at vi kan skabe en større interesse for erhvervsuddannelserne fortæller Lars
Holmgaard, der er afdelingschef i elektrikerfirmaet H. Helbo Hansen A/S og tilføjer:
- Vi har altid taget mange lærlinge, selv under finanskrisen. Men i dag føler mange unge, at der er mere sikkert at tage en
studentereksamen. Derfor vil vi gerne italesætte, at der er en stor vifte af muligheder, der breder sig ud, hvis man tager
en erhvervsuddannelse, forklarer Lars Holmgaard.
Og borgmester John Schmidt Andersen satte rammen for dagen, da han bød velkommen:
- Det er for virksomhedernes skyld, vi er her i dag. Det er dem, der skal sørge for fremtidens produktion, fastslog han og
takkede erhvervsuddanneslerne, Frederikssund Erhverv og alle de 21 virksomheder for deres deltagelse.
- Her kan vi virkelig se, hvad projekt FUEL har gjort for uddannelserne, sluttede borgmesteren.
FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og er et 3-årigt projekt. FUEL gennemføres af de seks partnere:
Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord og Knord.
Her kan du læse mere om FUEL-projektet.
Markedsplads
På Campus var der opstillet en række telte, hvor virksomhederne præsenterede sig selv og deres produktion. Her kunne
eleverne på Campus bevæge sig rundt og blive klogere på de mange mulige karriereveje. Senere på dagen kom også 8.
og 9. klasserne fra hele kommunen til Campus for at få skærpet deres forståelse af hvad erhvervsuddannelserne kan
tilbyde.

Byggefirmaet 3Byg tiltrak megen opmærksomhed fra de unge.
På talerlisten ved åbningen af dagen var også Annette Kobberup, der er EVP for Global HR & Communications i CO-RO
A/S:
- Det er halvandet år siden, vi satte FUEL i gang, og vi kan være stolte over den store opbakning fra vores virksomheder,
som repræsenterer mange forskellige teknologier og er både nationale og internationale. Vi har brug for både kloge
hoveder og kloge hænder, og der er rigtig mange karrieremuligheder inden for erhvervsuddannelserne, sagde hun i sin
opfordring til campuseleverne.

I festsalen holdt repræsentanter for mange firmaer korte oplæg om virksomheden og om hvordan deres egen karrierevej
havde været.

Alle FUEL-projektets ambassadører samlet på CampusXL-dagen.
Fotos: Steven Rønnenkamp Holst.
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Flot åbning af teaterfestival
Lørdag den 15. september var der åbning af Frederikssund Teaterfestival 2018 på gågaden i Frederikssund. Festivalen
blev åbnet af formand for Fritids- og kulturudvalget, Jesper Wittenburg, og herefter viste teatertalentholdet forestillingen
Hvor er de unge? En forestilling om indespærrede teenagere, som til sidst brød ud og gjorde opmærksom på deres ret til
at være i verden - også med alt hvad der følger med at være teenager.
Længere nede af gaden delte Frederikssund Erhverv brændte mandler og teaterplakater ud, mens vikingerne fik
forbipasserende børn til at slås med bind for øjnene, balancere og lave en vikingeudgave af planken. På anden sal på
biblioteket var der fyldt af forældre og børn, der lavede smukke teatermasker.
Se det fulde program for teaterfestivalen.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, åbnede Frederikssund Teaterfestival 2018.

Teatertalentholdet viser forestillingen Hvor er de unge?

Vikingerne lavede vikingelege for forbipasserende børn og voksne.

Maskeworkshop på biblioteket til åbningen af teaterfestival.
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Nu er det snart – ORD over FJORD
Nu varer det ikke længe, før Bibliotekerne slår dørene op for læsefestivalen ORD over FJORD og allerede fra den 24.
september varmes der op. Programmet er spækket med masser af arrangementer, der samler lokalområderne og byder
ind i fællesskaber.
Bibliotekerne har gjort sig umage med at sikre, at der vil være noget for enhver smag og for alle aldre.
Du kan lytte med, når Hanshistorier fortæller eventyr på nye måder - dette er et todelt arrangement, første del er i
Slangerup Idræts- og kulturcenter den 25. september og anden del på Slangerup Bibliotek den 29. september.
Trænger du til et godt glas vin, er der vinsmagning parret med digtoplæsning i Kulturarkivet den 04. oktober kl. 18.0020.00. Er det i stedet æbler du har lyst til, inviteres du til Æbledag på Skibby Bibliotek den 29. september kl. 10.00-13.00.
Der bliver også plads til de nostalgiske og kreative. Den 25. september kl. 13.00-15.00 bliver der på Parkteateret læst
Tove Ditlevsens digte op og bagefter vises Barndommens Gade fra 1986. Den 27. september har du mulighed for at
brodere et citat fra din yndlingsbog i Kulturarkivet i Frederikssund kl. 15.00-17.00.
Efter disse spændende tilbud er alle klar til at kickstarte selve festivalen. ORD over FJORD byder både på store forfattere
som Sara Omar, Lindholm og Zornig og Stockmann og Køster, men også på mange spændende lokale forfattere.
Se hele programmet på www.bibliotekerne.frederikssund.dk/laesefestival
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Hvem skal have Kulturpris 2018?
Nu kan du komme med indstillinger til, hvem der skal modtage årets kulturpris. Kulturprisen uddeles til en lokal borger
eller forening, som gør en særlig indsats, der fortjener påskønnelse.
Det er 15. gang Kulturprisen uddeles, og i år sker det i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og tømrer- og
snedkerfirmaet CHRIS KRISTENSEN A/S.
- Jeg er glad for, at vi igen i år kan uddele Kulturprisen, og at det lokale tømrer- og snedkerfirma CHRIS KRISTENSEN
A/S har ønsket at indgå i et samarbejde med os, så vi også i år kan give vinderen en check på 15.000 kroner samt en
graveret plade på stenene foran Langes Magasin, siger Jesper Wittenburg (A), formand for Fritids- og Kulturudvalget.
Han tilføjer:
- Det er vigtigt for at os at hylde det fantastiske kulturliv, vi har i Frederikssund Kommune. Der er mange frivillige, der hver
dag gør en stor forskel for børn og voksne, og de fortjener anerkendelse.
Indstilling af kandidater
Alle borgere i Frederikssund Kommune kan indstille kandidater til Kulturpris 2018 i perioden fra den 14. september til den
15. oktober. Du kan indstille både enkeltpersoner, grupper og foreninger, hvis du synes, de gør en helt særlig indsats der
fortjener at blive belønnet.
Du kan indstille kandidaterne på www.frederikssund.dk/kulturpris.

Det er Fritids- og Kulturudvalget, der beslutter, hvem der skal modtage prisen. De ser på, om kandidaten 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 kunst eller det almen kulturelle område.
Fritids- og Kulturudvalget afslører årets vinder fredag den 23. november klokken 15.00 i Sillebroen Shopping i
Frederikssund.

Kulturprisen 2017 blev vundet af Kulhuse Kultur- og Medborgerhus. Her ses den plade, der er sat ned i stenene ved
Langes Magasin.
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Alle timer tæller
Det var hovedbudskabet, da Jobcenter Frederikssund i dag indbød til jobmesse for lokale virksomheder og jobsøgende –
en invitation som 270 borgere og 40 virksomheder havde taget imod.

Der var fyldt godt op på stolerækkerne i Frederikssund Hallen ved tirsdagens jobmesse.
Fokus på job med få timer
Formålet med jobmessen var at give såvel virksomheder som jobsøgende nye perspektiver på jobmulighederne, og på
den service som kommunens jobcenter yder. Traditionelt handler jobsøgning om at finde et fuldtidsjob, hvad det også
gjorde for nogle af deltagerne i dag - men også få timer kan være vejen frem for den jobsøgende, uanset om man er på
kontakthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller dagpenge.
Selv nogle få timers arbejde om ugen kan nemlig være netop dét, som gør at man som jobsøgende får foden indenfor på
arbejdsmarkedet - måske for første gang. Samtidig giver det mulighed for at få afprøvet kompetencer, og sikre en bedre

økonomi. For virksomhederne er det en oplagt mulighed for at få løst opgaver som måske ikke bliver løst i dag, og som
der ikke er arbejde eller penge til, i en fuldtidsstilling.

Ikke kun ved standende var der jobs at hente. Jobcentret havde også samlet en masse job.
Fælles opgave
Ifølge borgmester John Schmidt Andersen (V) er der da også tale om en fælles opgave, som virksomheder, borgere og
kommunen i fællesskab må finde løsninger på.
- Vi har en kommune hvor det går godt, og hvor vi gerne vil hinanden. Der er tro på fremtiden og lyst til udvikling, sagde
borgmesteren blandt andet i sin velkomst til messen, og fortsatte med at konkludere at alle forudsætninger for at løse
opgaven i fællesskab faktisk er til stede:
- Vi har vækst i erhvervslivet, og vi har virksomheder der har brug for medarbejdere, og som er villige til at gå en meter
eller to længere for at give en medborger chancen for at få foden indenfor i deres virksomheder. Samtidig har vi en
gruppe borgere der både kan og vil gøre en forskel – og som står parat til at gribe muligheden. Derfor tror og håber jeg
på en udbytterig eftermiddag.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) byder velkommen til jobmessen.

Tag hellere initiativet, end det som kommer
Med forudsætningerne på plads, og efter at fremtidsforsker Anne-Marie Dahl havde givet sit bud på fremtidens
arbejdsmarked og konkluderet, at det handler om at tage initiativet, frem for at vente på det som kommer, så bød
eftermiddagen meget apropos blandt andet på jobmatch. Her kunne de jobsøgende få en snak med virksomhederne, der
alle havde konkrete job som de ønskede besat; helt præcist 140 job, hvor det ikke er timetallet eller ansættelsesperioden
der er afgørende. Det kan fx være lettere ufaglærte opgaver som oprydning, kontoropgaver, køkkenassistance,
butiksmedhjælp, at gå til hånde i produktionen eller på byggepladsen og lettere vedligeholdelse.

At de deltagende tog initiativet. Det vidner aktiviteten ved alle standende om - som her hos Attendo.
Messe en fantastisk idé
En af de deltagende virksomheder var Anlægsgartner Gottlieb A/S, hvor administrerende direktør Thomas Gottlieb selv
bemandende standen - og den blev hurtigt velbesøgt.
Ifølge Thomas Gottlieb handler hans deltagelse på jobmessen både om at vise flaget som lokal virksomhed, men lige så
meget om at tage et socialt ansvar, og være parat til hjælpe kommunen med at løse de udfordringer der nu engang er:
- Jeg har altid haft et ømt punkt for folk der har det sværere end os andre, og gennem mine år som arbejdsgiver har jeg
set hvordan et arbejde kan flytte folk fra en anonym og sky tilværelse, til at de blomstre op, taler med andre mennesker
og får et socialt liv, fortæller Thomas Gottlieb, som synes at jobmessen er et hamrende godt initiativ.
- Det er godt at man tager fat i de mennesker der har en udfordring, og viser dem, at arbejdsgiverne rigtig gerne vil dem.
Han er da heller ikke tvivl om, at der nok skal komme jobs ud af det:
- Jeg har talt med seks-otte personer, som kunne være interessante for os, så selv om vi måske kun mangler én
medarbejder lige nu, så kan det sagtens føre mere med sig på lidt længere sigt, siger anlægsgartneren til sidst.

Thomas Gottlieb (tv.) og Peter Busch i samtale.
En af de som Thomas Gottlieb talte med i løbet af eftermiddagen, var 25-årige Peter Busch fra Frederikssund. Peter var
mødt op på opfordring af Jobcentret, og også han er glad for messen:
- Jeg syntes det er en fantastisk idé. Jeg har været arbejdsløs i to uger, men er meget fortrøstningsfuld i forhold til at
finde et nyt job, siger han, og fortæller at han faktisk i sin tid fik sin læreplads som salgsassistent på netop en jobmesse.
Så nu hvor jeg gerne vil skifte spor, så er messen her en oplagt chance for at skabe kontakter.
Foto: Kenneth Jensen.
2018 9

19

Hvad synes du om 2 minus 1 vejene?
En 2 minus 1 vej er en vej, hvor kørebanen er indsnævret til ét fælles spor med en stiplet bred kantbane i begge sider.
Herved skal bilisterne i begge retning deles om ét kørespor og skal placerer sig midt på vejen, når der ikke er
modkørende trafik. Kantbanen er stiplet og skal kun overskrides, når der er modkørende færdsel.
I Frederikssund Kommune findes vejen disse steder:
Skuldelevvej, fra Skuldelev til Skibby
Østbyvej, fra Skuldelev til Østby
Lyngerupvej i Gerlev, fra Bygaden til Femhøj Stationsvej
Sigerslevvestervej, inden for byzonen i Sigerslevvester
Udfyld spørgeskemaet
Frederikssund Kommune er ved at evaluere disse vejstrækninger og derfor vil vi gerne høre din mening. Du kan deltage
ved at udfylde spørgeskemaet på denne side.

En 2 minus 1 vej. Foto: Frederikssund Kommune.
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Udvalg lyttede til borgerne

Udvalget for By og Land har som opgave at skabe øget vækst, bosætning og sammenhæng mellem by og land i
Frederikssund Kommune. Det fortalte udvalgets formand Hans Andersen (V), da han bød velkommen ved borgermødet i
Dalbyhallen onsdag den 19. september.
- Vi skal som politikere være dygtige til at få udnyttet potentialerne. Og vi kan kun gøre det sammen med jer, som jo
bedst kender til forholdene ude i lokalsamfundene. Derfor er det helt afgørende, at vi kommer ud og tager temperaturen
på lokalsamfundene. Vi skal i dialog med jer, sagde Hans Andersen til de fremmødte og gjorde det klart, at udvalget var
klar til at lytte til både småt og stort.
Lokale funktioner er vigtige
Og der kom mange emner på bordet – lige fra digital infrastruktur og sikre skoleveje over boligbyggeri til hyppigheden af
tømningen af skraldespanden. Blandt de vigtigste pointer var det tydeligt, at omdrejningspunktet i Dalby er skolen,
idrætsforeningen og den lokale brugs. Og der er et stort ønske om, at kommunen bakker op om disse ting, da de er
vigtige for at fastholde de nuværende beboere og sikre fremtidig tilflytning. Et andet emne, som fyldte meget på mødet,
var muligheden for at skabe seniorvenlige boliger i området.
- Jeg lyttede mig blandt andet til, at der var et stort ønske om at drøfte, hvordan man som pensionist kan flytte til en
mindre bolig i det lokalsamfund, man er vokset op i og dermed bevare sit netværk og kontakten til lokalområdet. Det vil
samtidig frigøre boliger til nye tilflyttere. Det er et emne, vi kan bære med os videre til et fremtidigt arbejde med en
bosætningsstrategi, konstaterer Hans Andersen.
Flere møder på vej
Borgermødet i Dalby var det første i en række på fire møder, som bliver holdt hen over efteråret. Formålet med møderne
er at give borgerne mulighed for at komme med ideer og input til de politikområder, som Udvalget for By og Land
beskæftiger sig med.
Møderne holdes den:
27. september 2018 fra kl. 19.30 – 21.30.
Mødet holdes i Slangerup Idræts og Kulturcenter, lokale Raasigvang 1.
11. oktober 2018 fra kl. 19.30 – 21.30.
Mødet foregår på Fjordlandsskolen afd. Skuldelev i gynmastiksalen.
25. oktober 2018 fra. Kl. 19.30 – 21.30.
Mødet foregår på Trekløverskolen, afd. Falkenborg i Multihallen.
Alle er velkomne til møderne.

En gruppe borgere i dialog med medlemmer af Udvalget for By og Land. Foto: Frederikssund Kommune.
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21 nærgenbrugsstationer er nu i drift
Frederikssund Kommune er i gang med at etablere 23 nye nærgenbrugsstationer spredt ud over hele kommunen. På en
nærgenbrugsstation kan du aflevere genanvendelige emballager fra husholdningen som glas, papir, metal og plast –
nogle steder også pap og batterier.
Siden midten af juni 2018 er flere og flere af de nye stationer blevet færdige og taget i brug. Senest er seks nye stationer
åbnet, så det samlede antal nu er oppe på 21.
De seneste seks stationer, som borgerne nu kan tage i brug er:
 Over Dråby Strand, Dråbyvej – Papir, Glas, Metal, Plast og Pap
 Dalby, Solbakkevej / Brugsen – Papir, Glas, Metal og Plast
 Skuldelev, Sølvkærvej – Papir, Glas, Metal, Plast og Pap
 Ferslev, Mejerivej / Mirabellestrædet – Papir, Glas, Metal, Plast og Batterier
 Sønderby, Sønderby Bro / gadekær – Papir, Glas, Metal, Plast og Batterier



Frederikssund S, Marbækvej / Rema 1000 – Papir, Glas, Metal, Plast og Pap

Over Dråby Strand, Dråbyvej.

Dalby, Solbakkevej / Brugsen.

Skuldelev, Sølvkærvej.

Ferslev, Mejerivej / Mirabellestrædet.

Sønderby, Sønderby Bro / gadekær.

Frederikssund S, Marbækvej / Rema 1000.
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8. X vandt konkurrence til Campusdag XL
Der blev ført mange samtaler mellem skoleelever og virksomheder på Campusdag XL. Men 8. X fra Trekløverskolen afd.

Marienlyst var dem, der talte med flest virksomheder, og det gav dem nok point til at vinde konkurrencen for
grundskolerne.
Campusdag XL satte fokus på de mange uddannelsesmuligheder, som Campus Frederikssund byder på, men også på
de karrieremuligheder, mange af de lokale virksomheder kan tilbyde.
De unge elever fra kommunens 8. og 9. klasser havde derfor rig mulighed for at blive klogere på, hvad de kan komme til
at lave i fremtiden. Det kan siges at være værdifuldt i sig selv, men alligevel havde arrangørerne sørget for en ekstra
motivation til de unge.
For hver gang en elev havde talt med en virksomhed eller en uddannelse og vist interesse, fik de et armbånd. Og hvert
armbånd gav klassen ét point i konkurrencen om, hvem der kunne nå at tale med flest. Derudover havde eleverne
mulighed for at deltage i en online quiz, hvor svarene krævede, at eleverne havde talt med virksomhederne. Et rigtigt svar
gav et point.
Vinderne af konkurrencen blev 8. X fra Trekløverskolen afd. Marienlyst. Klassen fik i alt 614 point ud af 800 mulige.
Præmien var en goodiebag med slik samt en tur for hele klassen i biografen.
Også 8. Y fik en præmie – nemlig en flidspræmie, fordi de viste et godt engagement på dagen. Flidspræmien bestod
også af goodiebags.
- Tak for jeres deltagelse. I var nogle af dem, der var rigtig aktive til Campusdagen, og ikke mindst stærke i konkurrencen.
Derfor er vinderklassen her i dag. Men Campusdag XL handlede om andet end konkurrence. Den handlede om jeres
fremtid, og hvad I skal efter skolen. Forhåbentlig fik I noget inspiration og nogle gode ideer på dagen, sagde Morten
Skovgård, formand for Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune, inden han overrakte præmien til klasserne.
Andenpræmien på dagen gik til 8. C fra Jægerspris Skole. De får overrakt deres præmie i uge 40.
Campusdag XL er en del af projektet FUEL. FUEL sætter fokus på at få flere unge til at vælge og gennemføre en
erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem Knord, Esnord, TEC, SOPU, Frederikssund Erhverv og
Frederikssund Kommune.

8.X vandt hovedpræmien i konkurrencen til Campusdag XL. Præmien var en klassetur i biografen.

