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Skibsvrag, rokker, skildpadder og klovnefisk
Det er hvad 11 elever fra Frederikssund Ungdomsskole får mulighed for at opleve i efterårsferien. Ungdomsskolen udvider
i år deres undervisning i dykning med en liveaboard-tur i Rødehavet.
I syv dage skal elever og lærere bo på en særlig dykkerbåd og sejle rundt i Rødehavet mellem de 'fede' dykkersteder.
Hver dag bliver der tre-fire dyk af en times varighed.
– Og det bliver i selskab med noget af det bedste der findes under havoverfladen, siger Ulrich Mehr der er leder
Ungdomsskolens Jægersprisafdeling og står for dykkerundervisningen.

Der bliver større og større interesse for dykning blandt ungdomsskolens medlemmer. Flere af dem er efterhånden blevet
meget erfarne dykkere, og Ungdomsskolen vil fortsat gerne give disse kompetente dykkere nogle udfordringer og
spændende oplevelse. Ungdomsskolen oplever at dykning er en god aktivitet der fastholder de unge op gennem
teenageårene hvor de unge ofte har mange andre gøremål med skole og uddannelse.
Dykningen har også stor indflydelse på de unge i hverdagen. – De unge går jo til fest uden at drikke, fordi de ved de skal
ud og dykke næste dag. Ansvarligheden i vandet får også fodfæste i hverdagen, siger Ulrich Mehr, og derfor er dykning et
enestående redskab til at modne og udvikle de unge mennesker.
Der er i år tilmeldt flere end 50 til Ungdomsskolens dykkerkursus - som til oplysning for de indviede er et internationalt
PADI open water diver-kursus. Efter bestået kursus er eleven uddannet til dykning ned til 18 meter og kan deltage i
dykkerture over alt i verden. Ungdomsskolen arrangerer desuden tolv endags-dykkerture om året og en dykkercamp i
sommerferien i Lysekil i Sverige.
Rødehavsturen afvikles i samarbejde med Kastling Adventures og med Red Sea Safaris som teknisk arrangør. Aqualung
Danmark har bidraget med sponsorater til våddragter. Og rejseleder er Ulrich Mehr.
Foto: Fra en træningstur inden den store dykkerekspedition til Rødehavet.
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Frederikssund – 200 års købstadsjubilæum i 2009
I 2009 kan Frederikssund fejre sit 200-års jubilæum som købstad, og fredag den 2. oktober tog forberedelserne
rigtig fart med et møde i Reliefsalen på J.F. Willumsens Museum hvor jubilæumskomiteen havde indbudt en kreds
af repræsentanter for erhvervs-, forenings- og kulturlivet.
Historien
Frederikssund fejrer den 12. maj 2009 200-års jubilæum som
købstad. Til den tid er det 200 år siden Frederikssund blev tildelt
de købstadsrettigheder Slangerup indtil da havde haft, og det var
kulminationen på flere hundrede års by- og egnshistorie.
Den lokale handel og økonomi var gennem 1700-tallet flyttet fra
den gamle indlandsby
Slangerup til den ny
havneby Frederikssund.
Status som købstad
flyttede med i 1809. Det
er en historie som
jubilæumsåret også vil
blive brugt til at fortælle.
Siden har byerne, egnen
og dens indbyggere jo gennemgået en rivende udvikling. Og det er en historie som
Museet Færgegården har sat sig for at fortælle med borgernes hjælp på museets
2009-særudstilling Hallo Frederikssund.
By og opland samlet
Efter de to hundrede år med Frederikssund som købstadsbyen er historien så at
sige igen kulmineret med sammenlægningen af de fire kommuner Frederikssund,
Jægerspris, Skibby og Slangerup i en ny, stor Frederikssund Kommune. En enhed
der samler den gamle købstad med sit opland til én enhed.
Denne samling er også afsættet for hvordan købstadsjubilæet skal fejres. Det skal
nemlig ikke bare være byens jubilæum, det er derimod et jubilæum for hele egnen
og det skæbnefællesskab den har haft gennem århundreder.
Jubilæet
Jubilæumsaktiviteterne kommer primært til at forløbe i sommerhalvåret med en række særlige arrangementer der bygger
oven på alle de andre begivenheder der årligt tilbagevendende præger kommunen og dens byer – med festivaler, musik,
sport, handel og så videre.
Formålet med at fejre
jubilæet er
selvfølgelig at det skal være
med til at gøre
omverdenen opmærksom på
Frederikssund som et
område der er godt at
besøge eller slå sig
ned i som borger eller
virksomhed.
Men ikke mindst er formålet
at kommunens
borgere selv skal blive endnu
bedre bekendt med
hvad der sker på deres egn,
og hvilke attraktioner
den har. Det er simpelthen et
mål at alle borgere i
løbet af jubilæumsåret
deltager i en eller
flere af de begivenheder der
er med til at fejre
byen og egnen.
Jubilæumskomité
Der er nedsat en
jubilæumskomité bestående
af
byrådsmedlemmerne Hanne
Kyvsgaard, Lis Olsen
og Michael Harder.
Sidstnævnte er
formand for komitéen.
Derudover består komitéen
af André Wilhelmsen,
formand for FETC, Stig
Teilman Hansen,
Danske Bank, og Peter Nielsen, Slangerup Brugsforening, samt af Grethe Olsen, Jørgen
Walldorf og Jesper Wittenburg fra kulturens, sportens og vikingernes verden.
Fra den kommunale administration deltager ordførende direktør Karsten Ole Knudsen, budget- og kommunikationschef
Morten Egeskov Jensen og chef for politisk sekretariat Britta Schultz Beeck.
Idéer er velkomne
Noget af det første der sker, er at 200-årsjubilæet dukker op på en særlig hjemmeside. Den skal i den første tid bruges til
at opfordre alle borgere til at komme med idéer og tips til hvordan jubilæet kan fejres.
Der blev fredag den 2.oktober afholdt et inspirationsmøde på J.F. Willumsens Museum hvor jubilæumskomitéen havde
indbudt en kreds af repræsentanter for erhvervslivet, foreningerne og kulturinstitutionerne. Her blev komitéens foreløbige
idéer præsenteret, og deltagerne havde en første mulighed for at byde ind med idéer og synspunkter.
Centre for jubilæumsaktiviteterne
Som nævnt ovenfor bygger jubilæumsaktiviteterne oven på alt det der normalt foregår i kommunen. Til nogle af de særlige
jubilæumsaktiviteter er udpeget fem aktivitetscentre der alle er velkendte steder både inden og uden for kommunen.
De fem aktivitetscentre – eller 'fyrtårne' som de også kaldes – er Frederikssund Havn, Sct. Michaels Kirke i Slangerup,
Selsø Slot, Jægerspris Slot og J.F. Willumsens Museum.
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De udvalgte aktivitetscentre (fyrtårne) præsenteret i en 'flyvende' video som blev vist på mødet på Willumsens Museum.
Videoen er produceret af Poul Asmussen fra FjordTV Frederikssund.
Fotos
Øverst et kig fra balkonen over Reliefsalen ned over de 50 mødedeltagere medens
borgmester Ole Find Jensen byder velkommen og nyder den lokale presses fulde
bevågenhed. Dernæst borgmesteren i gulvhøjde med Det store Relief bag sig.
Formand for FETC og medlem af jubilæumskomitéen André Wilhelmsen fremlægger en
stribe idéer til hvem der kunne tænkes at lave hvad – sammen med hvem – og hvor og
hvornår.
Efter indlæg om græsrodsarbejde og borgerinvolvering fra Carl Damm fra Strong Bright
Hearts i Århus og efter oplæg fra jubilæumskomitéens formand Michael Harder,
kommunens ordførende direktør Karsten Ole Knudsen og André Wilhelmsen (se ovenfor)
var der tid til diskussion og idéudveksling – med bidrag fra blandt andre:
Øverst Uffe Raahede fra Baunehøj Efterskole som har mange idéer til hvordan skolen og
dens elever kan medvirke – og som inviterede jubilæumskomitéen til at holde møde på
Baunehøj.
Dernæst arkitekt Jasques Duelund fra Mangor & Nagel som har en stor viden om og
interesse for fjord og skibe, og som allerede er i gang med at organisere sit stor netværk
om nogle ekstraordinære 2009-begivenheder på vandet..
Og sidst forstander for Kunsthøjskolen Thorstedlund Dan Mølgaard som ser skolen som
en del af jubilæumsbilledet, og som kunne bidrage med erfaringer med store
begivenhedsforløb fra sin bornholmske fortid.
Foto: Morten Ledet
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Stor interesse for samarbejde med Kina
Fra erhvervscentre over kommuner til skoler og ungdomsuddannelser er der stor interesse for det samarbejde med Kina
som Bycirklen har etableret.
– Der er mange der har fulgt op på opfordringen i regeringens Asien-strategi om at få alle spillere på banen for at gøre
Danmark gældende i forhold til de hurtigt voksende asiatiske økonomier og ikke mindst Kina, fortæller Uffe Rasmussen,
udviklingskonsulent og Bycirkel-medarbejder i Frederikssund Kommune.
– Der er ofte kommunale erhvervsdelegationer på besøg forskellige steder i Kina, der er udvikling i eksporten på områder
som miljø, der er udveksling af lærere og elever (som herhjemme følges op af tilbud om undervisning i kinesisk sprog), og
på det kulturelle område foregår der forskelligt mellemfolkeligt samarbejde, siger Uffe
Rasmussen.
Den store interesse kom også til udtryk ved overvældende deltagelse i et netværksmøde
Bliv klog på Kina som blev afholdt den 19. september af Kommunernes Landsforening,
Udenrigsministeriet og Bycirkel-samarbejdet mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund
kommuner.
Mødet skulle gøre deltagerne klogere på hvad Danmark og Kina kan berige hinanden
med, og var samtidig en mulighed for de der allerede har et samarbejde med Kina, for at
udveksle erfaringer.
Ambassadør ved den danske ambassade i Beijing, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, og generalkonsul i Shanghai, Carsten
Thøgersen, fortalte om danske aktørers aktuelle muligheder i Kina. Kommunaldirektør i Ballerup Kommune, Anders Agger,
bidrog med praktiske erfaringer fra de tre Bycirkel-kommuners fælles samarbejde med Kina.
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Rollinge-pc på Skibby Bibliotek
Skibby Bibliotek har fået en rollinge-pc og tilbyder netspil for nørder med ble.
Børnebiblioteket i Skibby har fået en pc til de allermindste hvor de kan prøve netspil som passer til deres alder. Pc'en er
udstyret med en særlig børnevenlig mus og et børnevenligt tastatur der passer til de små hænder.
Børnebibliotekar Eva Laustsen fortæller at det kan det være at de tre andre biblioteker også får de særlige rollinge-pc'er
hvis børnene i Skibby tager vel imod tilbuddet.

Her har Gustav på 2 1/2 år fået lov at demonstrere en rollinge-pc.
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200-års jubilæum forberedes med hjemmeside og prospekt
Som forberedelse til næste års fejring af Frederikssunds 200års jubilæum som købstad er der oprettet en hjemmeside
www.200aar.frederikssund.dk
– med invitation
til at komme
med idéer.
Derudover er er
udgivet et
prospekt på
otte sider om
jubilæet med en
kort historisk
fortælling.
Prospektet er
med
farvegengivelser af datidige malerier med lokale motiver og kan fås i
Kommunikationsafdelingen.
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To hundrede besøgte Haldor Topsøes katalysatorfabrik
Naboer og andre interesserede var lørdag den 27. september og lørdag den 4. oktober inviteret til at
besøge Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i det nordlige Frederikssund.
Cirka to hundrede besøgende blev det til, og de blev dels vist rundt på fabrikken i mindre hold, og dels
fik de en række af små foredrag af direktør og miljøchef m.fl. i et til lejligheden opstillet telt. Her var man
også vært for et mindre traktement af gæsterne.
Byens store virksomhed
Topsøes katalysatorfabrik er med sine 630 medarbejdere den største privatejede virksomhed i
Frederikssund. To tredjedele af fabrikkens medarbejdere bor i Frederikssund Kommune, og der er
familier hvor både anden og tredje generation arbejder på
virksomheden.
Arbejdsstyrken består af 420 driftsopereratører og andre timelønnede
og af 210 funktionærer.
Ved åbent hus-arrangementerne kunne man høre om hvorfor Haldor
Topsøe er verdensmester i katalysatorer, om hvad virksomheden gør
for at sikre miljøet uden for fabrikshallerne, om Haldor Topsøe som
arbejdsplads og om jobmulighederne på fabrikken.
Den korte forklaring på en katalysator
Et stof der øger hastigheden af en proces eller ligefrem muliggør
processen – men som ikke selv bliver forbrugt i processen. En katalysator kan derfor i
princippet holde evigt, men den kan slides så den må udskiftes.
Katalysatorer er for det meste sammensat af mange forskellige ingredienser, er ofte
meget porøse (med stor aktiv overflade) og har utallige former.

Billeder
Øverst er det personalesupporter i afdeling M, Thomas Sørensen, der viser et hold rundt
på fabriksområdet og senere indenfor i afdelingen hvor der laves katalysatorer til
fremstilling af ammoniak.
Tilhøjre er det fabriksdirektør Henrik Guldberg Pedersen som fortæller om firmaet Haldor Topsøe AS som stadig ledes af
stifteren som ses på lysbilledlærredet.
Nederst er hele rækken af fabriksrepræsentanter trukket uden for teltet - fra venstre HR-chef Joan Ahm, holdleder og
driftsoperatør Metin Cem Ince, miljøchef Else Juel Andersen, ingeniør Herman Juel Ljungvall og fabriksdirektør Henrik
Guldberg Pedersen.
Se tidligere artikel om åbent hus-arrangementet med fotos af fabrikken.
Se hjemmeside for Haldor Topsøes Frederikssund-fabrik eller virksomhedens internationale homepage.
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Fotos: Morten Ledet
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Jorden under Skuldelev Gadekær koges ren
En ny metode der renser forurenet jord ved kogning, bruges nu til at rense jorden under og ved Skuldelev Gadekær. På
den måde regner man med at rense den forurenede jord hurtigt og effektivt uden at den skal flyttes. Skuldelev Gadekær er
et af de tre mest forurenede steder i Region Hovedstaden.

Det store problem ved gadekæret i Skuldelev er klorerede opløsningsmidler som udgør en risiko for de der bor tæt ved.
Forureningen truer også grundvandet.
Forureningen stammer fra fabrikken Stelton hvor man fremstillede brugskunst i rustfrit stål. Indtil for 25 år siden brugte
man tetrachlorethylen til affedtning af metallet. Det er et kloreret opløsningsmiddel som er meget skadeligt for alle levende
organismer.
Fabrikkens kloakker var utætte, og stoffet sivede ud i jorden. Der er i dag hvad der svarer til otte ton af stoffet (ufortyndet)
under byen, og heraf ligger de de fire ton i jorden under gadekæret.
De forurenede områder isoleres med spunsvægge med låg over, og inden for området presses der varmelegemer dybt
ned i jorden. Jorden varmes op til 100 grader, opløsningsmidlet fordamper, og dampene opfanges under låget og
kondenseres og renses.
Det tager cirka tre måneder at fjerne 99 procent af de klorerede opløsningsmidler, og det er hurtigt i forhold til at grave
eller pumpe forureningen væk. Der blev sat strøm til varmelegemerne i jorden under Skuldelev Gadekær midt i september.
Når der er gået tre måneder, skulle forureningen være væk, og genopbygningen af gadekæret kan gå i gang.
Regionh.dk
Det er Region Hovedstaden der står for rensningen af jorden under og ved Skuldelev Gadekær.
Her kan man finde et oversigtskort og en beskrivelse af arbejdet med at etablere det store renseanlæg og af hvordan
rensningen foregår. Mere end 150 boringer har dokumenteret omfanget af forureningen og gjort det muligt at beregne
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hvordan forureningen har spredt sig i byen, og hvor de største koncentrationer findes.
Man kan også læse om baggrunden. Det hele startede i 1956, og fabrikken på Vestergade 5 har siden været en vigtig
virksomhed for byen. Forureningen med klorerede opløsningsmidler stammer fra 1960erne og -70erne.
Foto fra regionh.dk.
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Morten Skovgaard fører an ved Fjordsti-indvielse

Når den ny del af Fjordstien ved Vellerup Vig og over Vejlemølle Å indvies fredag den 10. oktober, fører formand for
Teknik- og Miljøudvalget, Morten Skovgaard, an for cykelholdet nordfra.
Det er Lejre og Frederikssund kommuner der inviterer til Fjordsti-indvielsen som foruden en bro over grænseåen omfatter
nyanlagte stier både nord og syd for åen.
Man kan deltage i indvielsen enten på cykel eller til fods. Cykelindvielserne starter ved Kirke Sonnerup Skole og ved
Kyndbyværket.
Udvalgsformand Morten Skovgaard har påtaget sig at føre cykelholdet nordfra til Vejlemølle Å med start fra Kyndby kl. 15.
Selve indvielsen foregår ved Egholm Bro kl. 16.30 hvor der er varm suppe til deltagerne.
Se tidligere artikel om indvielsen af den nye etape af Fjordstien.

2008 10 10 Budget 2009 vedtaget
Byrådet vedtog torsdag den 9. oktober budgettet for 2009 uden de omdiskuterede besparelser på kulturområdet
(biblioteker og Willumsens Museum). Til gengæld skal der spares ni-ti mio. kroner på den kommunale administration.
Besparelserne betyder blandt andet at der skal fjernes 26 stillinger, og herunder af der skal afskediges 16
rådhusmedarbejdere.
I alt indeholder budgettet besparelser på næsten 50 mio. kroner – som modsvares af kraftige budgetudvidelser på social-,
ældre- og handikapområderne. På disse områder under Social- og Ældreudvalget har der i løbet af i år vist sig store
merudgifter som har nødvendiggjort besparelser på andre områder.
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Der har mellem alle Byrådets seks partier været enighed om at holde skatten i ro efter den forhøjelse man gennemførte fra
i år med sidste års vedtagelse af Budget 2008. Der var også langt hen ad vejen enighed om hvor der skulle spares, men
enkelte konkrete spørgsmål skilte partierne, så der var ikke som de sidste to år indgået et bredt budgetforlig forud for
byrådsmødet.
I forbindelse med budgetvedtagelsen foregik der 12 afstemninger om ændringsforslag til førstebehandlingsbudgettet og
om spørgsmål af mere formel karakter for budgettets vedtagelse. De otte af disse beslutninger var enstemmige, heraf en
der omfattede hele seks ændringsforslag. De sidste fire beslutninger blev taget ved kampafstemninger der delte Byrådet
næsten midt over.
Et flertal på 14 af Byrådets 27 medlemmer bestående af Socialdemokraterne og SF stemte biblioteksbesparelserne ned.
Samme flertal plus Radikale sikrede omvendt to andre besparelser i form af øget betaling for ældremad og reduktion
prisfremskrivninger.
Besparelsen på administrationen
Allerede i budgetudkastet fra førstebehandlingen var der mere end seks mio. kroners besparelser på administrationen
fordelt på cirka ti punkter – som blandt andet indebærer nedlæggelse af et af administrationscentrene, nedlæggelse af de
decentrale borgerservicecentre og en generel reduktion af den administrative service ved at stillinger der bliver ledige,
holdes ledige i en vis periode.
Siden er der mellem partierne opnået enighed om yderligere 3,2 mio. kroners besparelse på administrationen i form af
nedlæggelse af 26 stillinger. Ti af stillingerne er for tiden ubesatte, og de fem af dem nedlægges helt. Andre fem stillinger
genbesættes ved omplacering af medarbejdere med efterfølgende nedlæggelse af de stillinger de fem forlader.
De øvrige 16 medarbejdere afskediges. Ved udvælgelsen tages der ikke hensyn til forhold som alder, køn eller
anciennitet, men alene hvor kommunen bedst kan undvære medarbejdere og bedst muligt få løst opgaverne fremover.
Afskedigelserne og omplaceringerne blev gennemført allerede fredag den 10. oktober dagen efter budgetvedtagelsen.

Budget 2009
I forhold til det budget der blev vedtaget ved førstebehandlingen har der været fremsat en stribe ændringsforslag, hvoraf
nogle blev trukket tilbage og andre kom til afstemning i Byrådet.
Af de mere omdiskuterede ændringer kan nævnes at en nedsættelse af det kommunale tilskud til J.F. Willumsens
Museum er bortfaldet. Det samme gælder en nedsættelse af antallet af byrådsmedlemmer fra 27 til 19 som skulle give en
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årlig besparelse på 600.000 kroner.
Budgettet indebærer også ændringer på takstområdet, fx forældrebatlingen i skolefritidsordningerne, men fastsættelsen af
de kommunale takster sker først på Byrådets møde i november.
I forhold til det budget der har været i høring siden førstebehandlingen, er der med Byrådets endelige budgetvedtagelse
opnået cirka samme samlede besparelse
– i alt 47-48 mio. kroner.
Link
Budget 2009 foreligger endnu ikke i en endelig redigeret form. Der
foreligger et teknisk budgetgrundlag og en oversigt over de ændringer
Byrådet har vedtaget. Se også referat og afstemningsblad.
Se yderligere budgetmateriale i forbindelse med førstebehandlingen.
Lokalavisen Fjordbyerne ved redaktør Henrik Gregersen lagde
allerede ved byrådsmødets afslutning et længere refererat af debatten –
Budget vedtaget efter hård debat – på avisens netudgave.
Frederikssund Avis har denne reportage fra Byrådets budgetvedtagelse på
deres netavis.
Fotos
Det var et sjældent velbesøgt byrådsmøde med cirka 75 tilhørere,
heriblandt mange kommunalt ansatte.
Og det var et møde med gaver i forskellige afskygninger.
Medlem af bestyrelsen for Marbækskolen i Skibby, Jette
Christensen, uddelte småkager med små skriftlige budskaber om
skolernes økonomiske behov – på billedet er det Ole Find Jensen der får
lidt mundgodt inden mødet.
Køkkenmedarbejderne uddelte små æsker – øverst til venstre på nederste foto – med ked-af-det-smiley-dekorerede
kager som protest mod nedlæggelsen af to af de fem køkkener på omsorgscentrene (caféerne bevares).
Billedet viser også den maxi-lommeregner som de Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti efter tre timers taldebat
forærede de 14 medlemmer af S-SF-flertallet som en polemisk gave.
Foto: Morten Ledet
2008 10 12 Græse Å-projektet i Slangerup går nu i gang
I den gamle del af Slangerup er kommunen i gang med et kloak-projekt med adskillelse af husspildevand fra regnvand.
Spildevandet ledes til rensningsanlæg, mens regnvandet fra tage og befæstede arealer (gader og pladser) ledes direkte
ud i naturen til nedsivning til grundvandet eller udløb til Roskilde Fjord via Græse Å.
Og det er netop Græse Å det drejer sig om med et projekt til ny regulering af åens forløb i Hauge Mølleeng i midten af
Slangerup. Her skal der indrettes bassiner til nedsivning af regnvandet og forsinkelse af det når det regner stærkt, og åen
lægges om fra de nuværende rette render til et snoet og mere naturligt forløb hen over engen.
I den ene ende et projekt der skal forhindre oversvømmelse af kloaknettet, og i den anden ende et projekt for
naturgenopretning.
Dette projekt – regulering af Græse Å – er nu klar til at blive udført. Frederikssund Kommune har gennemført to
borgermøder og en formel høring på fire uger før Teknik- og Miljøudvalgets endelige beslutning om projektet. Idéer og
indsigelser er så vidt muligt indarbejdet i projektet. Efterfølgende har der været en fire ugers klagefrist som udløb den 10.
oktober.
Se tidligere beskrivelse af projektet for Græse Å i Hauge Mølleeng.
Frederikssund Kommune har afholdt licitation, og entreprenør Bent V. Nielsen fra Helsinge har vundet opgaven.
Museet Færgegråden har i mellemtiden lavet de obligatoriske arkæologiske undersøgelser ved grave lange søgegrøfter
hen over engen hvor arkæologerne har ledt efter eventuelle forhistoriske fund. Der er ikke gjort nogen fund, og hele
arealet er nu 'frigivet' til projektet. Alle søgegrøfterne bliver dækket til igen.
Gravestart onsdag den 15. oktober kl. 11
Onsdag den 15. oktober kl.11 begynder anlægsarbejdet, og formand for Teknik- & Miljøudvalget, Morten Skovgaard, tager
det 'første spadestik' med en 30 tons tung gravemaskine. Gravemaskinen bliver de næste fire-seks uger en dominerende
del af billedet i Hauge Mølleeng.
Der skal flyttes en masse jord for at gøre plads til det forsinkelsesbassin der skal modtage regnvand fra Slangerups gamle
bydel. Der skal graves 450 meter ny å, flyttes på stier og anlægges nye, bygges tre nye broer, og fire gamle broer skal
rives ned.
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Alle er velkomne til at komme og se hvordan man graver en ny å med store maskiner, og få en snak om
naturgenopretning. Der vil være en forfriskning til at skylle eventuelt støv ned med. Adgang nemmest via Hauge Møllevej.
Også i de kommende uger kan interesserede ved selvsyn følge arbejdet. De fleste stier vil være åbne gennem det meste
af anlægsperioden, men enkelte strækninger vil undervejs være lukket for trafik.
2008 10 13 Skolernes motionsdag dagen før efterårsferien
Fredag den 10. oktober var det den traditionelle nationale motionsdag på skolerne på den sidste skoledag inden
efterårsferien.
Fra Solbakkeskolen i Dalby fortæller lærer Marianne Nysted at at alle elever fik pulsen op og sved på panden.
Billedet viser elever i gang med trash-ball – som er noget med at kaste med affald.
– Det er en meget morsom aktivitet som både træner hurtighed og evnen til oprydning, fortæller Marianne Nysted.

Løb for UNICEF
Skuldelev Skoles elever bruger skolernes motionsdag til at løbe penge hjem til UNICEF, FN's børnefond.
Skolens elever samler penge ind til børn der lever under så dårlige kår at UNICEF har etableret en hjælpeplan. Konkret
løber Skuldelev-eleverne for børn i Uganda.
Eleverne har fået 'kontraktkuverter' med hjem, og hver elev har forsøgt at tegne så mange kontrakter som muligt.
– At løbe for UNICEF er også at bevæge sig mentalt, fortæller skoleleder Ole Peltola, for det er vigtigt at tænke på andre.
Motionsruten er på tre kilometer, samme strækning som børn i Uganda tit må gå på en ganske almindelig hverdag bare for
at få morgenmad – eller for at komme i skole eller for at hente vand.
På Skuldelev Skole går 99 af de i alt 707.703 skoleelever i hele Danmark som igen i år har deltaget i Dansk Skoleidræts
motionsløb.
– Vi havde det mål at løbe mindst 600 kilometer til sammen, og det lykkedes næsten, fortæller Ole Peltola. – Vi klarede
594 kilometer, men der var også seks elever der var syge og fraværende.
Skolens elever skal nu samle de penge ind som deres sponsorer har tegnet sig for per løbet kilometer. Først engang efter
efterårsferien kendes resultatet af indsamlingen til UNICEF.
Motionsdagen er i øvrigt et led i en emneuge på skolen om bevægelse som også er skolens overordnede tema for hele
skoleåret. For 4.-5. klassetrin har den stået på cykelture, boldlege, dans og tur til DGI-byen. 1.-3. klassetrin har malet store
vægmalerier til musik, leget skolegårdslege og boldspil. Børnehaveklasserne har været på tur.
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Her sendes et hold Skuldelev-elever af sted på et motionsløb som både de selv og UNICEF nyder godt af.
2008 10 13 Hvidbog om skolestrukturdebat for område Frederikssund
Som led i et flereårigt forløb med tilpasning og modernisering af skolestrukturen i den ny sammenlagte kommune har der
dette efterår været gennemført en høring for det fjerde og sidste skoleområde, nemlig Frederikssundområdet med de fem
skoler Græse Bakkeby Skolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole.
Skolestrukturen for den øvrige del af kommuenen blev fastlagt af Byrådet for et års tid siden.
Materiale til høringen blev udsendt den 15. august med frist for indlæg den 1. oktober. Der har undervejs været afhold et
offentligt møde.
Alle høringsbidrag er samlet i en hvidbog som indgår i grundlaget for den politiske beslutningsproces for skolestrukturen i
Frederikssund by.
Sagen behandles på møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 3. november, og der forventes en endelig beslutning
på Byrådets møde den 25. november.
Skolerne i Frederikssund by er delt i et syd-område med Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen og et midt/nord-område
med Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkeby Skolen.
Hvidbogen indeholder et afsnit om hovedtendenserne i høringssvarene fulgt af et afsnit med korte resuméer af
indlæggene. Derudover bringes alle høringsindlæg i deres fulde længde. Der er i alt indkommet 36 høringssvar.
Hovedtendenser i høringssvarene

Der er stor tilslutning til det formulerede værdigrundlag

Der er stor enighed om at et fælles 10. klasse-center er en god idé

Der er mange som udtrykker bekymring for om der bliver tildelt de nødvendige resurser til ombygning og pædagogisk
opdatering

Mange har kommentarer til gyldigheden af de anvendte prognoser for børnetal

Flere høringssvar har bemærkninger om trafikforhold (skolebuskørsel, udgifter til kørsel og sikker skolevej)

Om specialundervisningen er der delte meninger – centralisering contra integration af eleverne i de enkelte skoler
Område midt/nord – Falkenborgskolen, Marienlystskolen
og Græse Bakkeby Skolen
Skolebestyrelse og MED-udvalg på Falkenborgskolen anbefaler at skolen bliver fødeskole for Marienlystskolen. Der er
mange indlæg som støtter en bevarelse af Falkenborgskolen med begrundelser i at skolen har en central og vigtig
placering i midtbyen, at lokalerne er i god stand og at vedligeholdelsesudgiften er lav, og at det er en velfungerende skole
uden problemer med rekruttering af uddannede lærere.
Bestyrelsen på Marienlystskolen har ikke en fælles holdning. Den har beskrevet en række opmærksomhedspunkter,
blandt andet i forbindelse med overgangene mellem daginstitution, fødeskole og overbygningsskole, sikringen af
sammenhæng i sociale relationer i store skoledistrikter og sikring af korte afstande til skolen og sikker skolevej.
Om Græse Bakkeby Skolen er det primære i høringssvarene at skolen bør færdigbygges så den kan rumme elever op til
9. klasse. Uden en overbygning vil de unge miste tilknytningen til og respekten for området.
Område syd – Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen
Høringssvarene fra Oppe Sundby Skole lægger op til at der i sydbyen bygges en ny skole for elever op til 9. klasse. Hvis
det ikke er muligt, bør der afsættes resurser til en pædagogisk opdatering af de nuværende skoler. Skolefritidsordning og
skole bør have selvstændige lokaler. Og der kan ske tilpasning af skoledistrikterne, så klassedannelserne kan optimeres.
I høringssvarene fra Åbjergskolen ønsker såvel bestyrelsen som MED-udvalget et samlet skoletilbud op til 9. klasse på
Åbjergskolen. Bestyrelsen bakker op om idéen om indskolingshuse hvor sfo og skole samtænkes.
Øvrige høringssvar

Byvangskolen støtter scenariet med overbygningsskoler og fødeskoler og tilbyder sig som sparringspartner. MEDudvalget støtter en centralisering af specialklasserne.

Lindegårdsskolen støtter visionen om skolestrukturen, men mener ikke at forslaget for specialklasser er tilstrækkelig
gennemarbejdet.

Kingoskolen kan på ingen måde støtte en centralisering af specialklasserne og er også bekymret for en central
ungdomsskole. Mener at det er vigtigt at styrke lokale ungdomsaktiviteter.

Jægerspris skole anbefaler en struktur hvor specialklasserne er placeret i Frederikssund og i Jægerspris.

Bestyrelsen på Marbækskolen foreslår at der skal findes en samlet plan for alle skolerne i kommunen, og at

10








resurserne tildeles efter denne plan.
Skuldelev Skoles bestyrelse ønsker ikke at blande sig i debatten om fremtiden for skolerne i Frederikssund by.
Solbakkeskolens bestyrelse ser fornuft i at bevare og renovere de eksisterende skoler og mener der bør være
fritidstilbud i nærheden af skolerne. Forslår endvidere af pengene følger barnet i specialundervisningen.
Skolebestyrelsen ved Ferslev Skole forholder sig neutralt til skolestrukturen i Frederikssund. MED-udvalget mener
ikke der må skæres i resurserne, at der højest skal være 22 elever i klasserne, og at hver skole bør have en
selvstændig ledelse.
Danmarks Lærerforening Kreds 37 mener blandt andet at alle skoler skal have selvstændig ledelse og være
enhedsskoler med sammenhængende forløb fra børnehaveklasse til 9. klasse. Klassekvotienten må højest være på
22 elever.
Frederikssund Ungdomsskole anbefaler at der indrettes ungdomsskole og ungdomsklub i tilknytning til en
overbygningsskole på Marienlystskolen.
Frederikssund Musikskole påpeger musikskolens behov for egne og egnede lokaler. Salg af Falkenborgskolen
frarådes, lokalerne kan bruges til fritidsformål for kommunens borgere.

2008 10 14 Lille Fjordsti-etape ved Vellerup Vig indviet
Indvielsen var arrangeret med cykelture fra nord og syd frem til indvielsesstedet ved Egholm Bro vest for Egholm Skov.
Vejret var blæsende og dryppende, og det har nok begrænset deltagelsen.
Ovenfor passeres broen over Vejlemølle Å (og kommunegrænsen) af nord-holdet bestående af formand for Teknik- og
Miljøudvalget Morten Skovgaard og Erna Ustrup fra Dalby (samt fotografen som holdt sig ude af billedet). Direktør for
teknik og erhverv Ejvind Mortensen indhentede holdet kort efter.

Indvielsen foregik ved Egholm Bro på sydsiden af Vellerup Vig. Stedet er en gammel skibsbro for omladning af varer til og
fra Egholm Gods. På nordsiden af vigen lå en tilsvarende skibsbro for landsbyen Vellerup.
Indvielsen blev foretaget af de to kommuners borgmestre, Flemming Jensen fra Lejre og Ole Find Jensen fra
Frederikssund (herunder)
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Bag arrangementet stod miljømedarbejder Minna Møller (herunder til højre) og hendes Lejre-kollega Birgitte Norby. På
den blæsende og kølige efterårsdag havde de betænksomt sørget for varm suppe over bål.
De havde ligeledes sørget for underholdning ved at udfordre hold fra nord og syd til en dyst inspireret af stedets historie,
blandt andet råstofindvinding lige på stedet:
Hvem kunne samle flest sække med ålegræs. Det endte vist nok lige med ti sække til hver.
Ovenfor ses fra venstre direktør Ejvind Mortensen, formand Morten Skovgaard og i skarpt trav mod udskibningsstedet
borgmester Ole Find Jensen.
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Foto: Morten Ledet og Minna Møller (foto nr. 4)
2008 10 14

School Break – cafékoncert arrangeret af Ungdomsrådet
Cafékoncert for unge første tirsdag i måneden kl. 17-19 i Elværket ved Falkenborgskolen i
Frederikssund.
Ses vi til School Break? Spørger FUR.

Frederikssund Ungdomsråd (FUR) byder det næste halve år alle unge i hele kommunen indenfor til et nyt arrangement –
School Break. Tag en slapper fra skolen og hyg dig med vennerne. Helt gratis. Helt alkoholfrit.
School Break er seks eftermiddage med 100 procent hygge og god musik for unge.
Torsdag den 4. november er det nogle talentfulde fyre i det lokale band Signation der lægger ud. Til december byder
School Break på rigtig julehygge og gode juleklassikere med Ungdomsskolens musicalband – Flamingo Dingo Party
Band – som garanterer fed julestemning.
Elværkets café er stedet hvor unge kan få et 'break' fra matematiske formler, tyske verber og andet skolearbejde og lade
op sammen med deres venner. School Break-baren frister med sodavand, kaffe, te, slik og chips.
FUR glæder sig til at se mange friske og glade unge til en hyggelig eftermiddag.
2008 10 14 Idéer til jubilæumsaktiviteter
Når Frederikssund Kommune næste år fejrer 200-års købstadsjubilæum, ventes det at ske med et væld af aktiviteter.
Et sekretariat knyttet til jubilæumskomitéen samler forslag til aktiviteter efterhånden som de modtages på en særlig
jubilæumsmail. Seneste oversigt over indkomne idéer er udarbejdet den 9. oktober.
Med oversigten over allerede indkomne idéer kan man blandt andet finde ud af om andre har foreslået det samme eller
noget lignende – og hvem man eventuelt kan samarbejde med om planlægning og gennemførelse af et arrangement.
Man er velkommen til at kontakte sekretariatet om hjælp til kontakt og koordinering. Og sekretariatet vil gerne have besked
hvis der opstår samarbejde og fællesskab om en aktivitet. Direkte mail: 200aar@frederikssund.dk. Her modtages også
meget gerne tip om andre aktiviteter i jubilæumsåret til en samlet arrangementsoversigt.
Nogle af de indkomne idéer stammer fra medlemmer af jubilæumskomiteéen, men mange af dem stammer fra et par store
nyligt afholdte møder for kommunale MED-repræsentanter og ledere hvor deltagerne blev opfordret til at komme med
idéer. Andre idéer er indkommet på baggrund af den hidtidige omtale af jubilæumsforberedelserne på kommunens
hjemmeside og i den lokale presse.
2008 10 15 Første 'spadestik' til ny å gennem Hauge Mølleeng
Onsdag den 15. oktober blev det første spadestik taget til det ny forløb af Græse Å gennem Hauge Mølleeng i Slangerup.
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Spadestik er måske en underdrivelse, det var i hvert fald nogle store mundfulde gravkoen tog da styrepindene blev
overladt til formand for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard.

En lille gruppe (flere end billedet afslører) embedsfolk, pressefolk, fotografer, entreprenører og naboer til åen og engen
fulgte begivenheden i den regnvåde engs tætte brændenælde-bevoksning. Spadestikket blev foretaget i det nordøstlige
hjørne af engen på det sted opstrøms hvorfra det ny å-forløb udgår.
Til venstre taler udvalgsformand Morten Skovgaard, til højre lytter projektleder, skovfoged Troels Karlog.
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Se tidligere artikel om å-projektet. Se reportage fra FjordTV Frederikssund med interview med
udvalgsformand Morten Skovgaard og projektleder Troels Karlog. (Tilføjet 22.10.)
Når arbejdet med udgravningen af den ny, snoede å og og de ny ,lave regnvandsbassiner på engen i
løbet af november er afsluttet, bliver der inviteret til å-indvielse. Samtidig med at vandet slippes igennem
til det ny forløb, vil teknikerne ved hjælp af el-fiskeri flytte fisk fra den gamle til den ny å.

En af de ting der forsvinder ved flytningen af Græse Å til et nyt slynget forløb ned over Hauge Mølleeng, er denne bro over
den eksisterende å. Broen er en af de snart få synlige rester af den jernbane som tidligere forbandt Slangerup med
København.
2008 10 15 Etage nummer to på vej op
Nu kan man tydeligt fornemme en del af det ny gadebillede omkring stationscentret i Frederikssund. Parkeringshuset var i
uge 41 oppe i den første etage hele vejen rundt, og allerede her i uge 42 rejser den anden etage sig ovenpå.
Her det ny gadebillede set fra A.C. Hansensvej ved Klub Mix og fra Baneledet (vejen til p-pladsen bag S-togsstationen)
ved broen over Sillebro Å (med Lidl-bygningen i baggrunden).
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Foto: Morten Ledet
2008 10 16 Vikingespillet i 2009 bliver Kæmpen Starkad
med premiere sankthansaften
Vikingespillene opsætter næste sommer en bearbejdet udgave at sagnet om Kæmpen Starkad. Stykket er skrevet
af Per Buckhøj i 1959, og bearbejdelsen er lagt i hænderne på forestillingens instruktør Pierre Miehe-Renard med
Vikingespillenes formand Jesper Wittenburg som sparringspartner.
Pierre Miehe-Renard har tre gange før instrueret Vikingespillene, nemlig
forestillingerne 1999 til 2001, herunder
også Vikingespillenes 50-års
jubilæumsforestilling.
Tilbage til Sankts Hans aften
Forestillingen får premiere sankthansaften
tirsdag den 23. juni. Vikingespillene har
valgt at genoptage traditionen med
premiere sankthansaften i anledning af
Frederikssund 200-års købstadsjubilæum.
Det betyder også at vikingerne igen efter
endt forestilling vil gå i fakkeltog fra vikingescenen og tage publikum med ned til
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Roskilde Fjord og tænde sankthansbålet.
Vikingespillene holder audition på rollerne til 2009-forestillingen den anden
søndag i januar.
Karsten Kristensen, som har stået på scenen i Valhal igennem mere end femten
år, vil for andet år i træk instruere sommerens Vikingerevy, det tidligere
Vikingetaffel.

2008 10 17 Hallo 1809, 1909 og 2009
Museet Færgegården lagde i efterårsferien ud med små forløbere for næste års fejring af Frederikssund 200-års
købstadsjubilæum og særudstillingen Hallo Frederikssund. De deltagende børn blev på tidsrejser bragt 100 og 200 år
tilbage.
Hallo 1809 og 1909
TeaterTasken fortalte om Karen i 1912, en dramatisk fortælling om købmandens datter Karen fra Kirkegade som prøver at
befri Esther fra Danners børnehjem i Jægerspris. En ren fantasi-historie som TeaterTasken og Museet Færgegården har
digtet over virkelige personer.

Frederikssund for 200 år siden, dengang byen lå på landet, og der var grund til at være bange når det var tordenvejr.
Hvordan slukkede man dengang en ildebrand? Det halve af byen brændte jo i 1805. Hvordan var det at gå i skole, og hvad
lavede børnene når de havde fri? Der var slet ikke nogen skole, men børn havde heller aldrig fri. De kom hurtigt ud at
tjene.
Oplysningerne er overraskende for de deltagende børn. Museumsmedarbejder Uffe Mühldorff lukkede hold af besøgende
børn ind i museets samling, slukkede lyset og samlede dem om modellen af Frederikssund for to hundrede år siden. Som
så bliver studeret i flagermuslygtens skær.
Det var en tid meget anderledes end nutiden, og Uffe Mühldorf brugte mørket som udgangspunkt for sine fortællinger. Kun
sparsom belysning inden døre, og ingen gadelygter udendøre, kun vægteren der spredte lidt af mørket med sin lygte og
forsøgte at beskytte byen mod tyve, fjender og ildebrand.
Hallo 2009
Museet Færgegården forbereder sin 2009-særudstilling Hallo Frederikssund om livet for 200 år siden, livet for 100 år
siden og livet i dag. Livet i Frederikssund, livet på Frederikssund-egnen og livet i den ny storkommune Frederikssund.
Og borgerne opfordres til at være med til at fortælle historierne.
FjordTV Frederikssund har besøgt Museet Færgegården og lavet et interview med museumsleder Mette
Kia Krabbe Meyer om planen for udstillingen, om forberedelserne og om borgernes vigtige bidrag. Tvudsendelsen har desværre en uoprettelig synkroniseringsfejl.
2008 10 17 Rammeaftale om specialinstitutioner i Region Hovedstaden
15 borgmestre i Region Hovedstaden, herunder Frederikssund-borgmester Ole Find Jensen, og regionsrådsformand
Vibeke Storm Rasmussen har den 13. oktober underskrevet rammeaftalen for 2009 om sociale specialtilbud.
Aftalen gælder social- og undervisningsområdet for både børn og voksne og omfatter
267 kommunale tilbud med godt 8000 pladser, 40 regionale tilbud med godt 1000 pladser
samt en række tilbud som fx misbrugsambulatorier, kommunikationscentre og
hjælpemiddelcentraler.
Rammeaftalen omfatter de sociale tilbud der i forbindelse kommunalreformen i 2007 blev
overført til kommunerne og/eller regionen.
I rammeaftalen er særligt nævnt den institution for børn og unge med handikap som
Frederikssund overtager fra 1. januar 2009, nemlig Specialbørnehaven i Frederikssund
med 20 pladser til børn med psykisk udviklingshæmning (side 20).
Ligesledes nævnes særligt de institutioner for voksne med handikap (psykisk udvilingshæmning) som Frederikssund også
overtager fra den 1. januar 2009, nemlig Gnisten med 18 pladser og Lunden og Rosenfeldthusene med i alt 31 pladser
(siderne 25 og 26).
2008 10 20 Nyt spil: Bliv borgmester i Frederikssund
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Køb Borgmesterspillet og støt Zonen
Et populært brætspil lige nu hedder Borgmesterspillet, og spillet er nu kommet til Frederikssund. Her er det naturligvis
blevet målrettet kommunen, så spillerne dyster om at blive borgmester i Frederikssund.
Er du ikke tilfreds med borgmesteren, så slå ham hjem!
En del lokale virksomheder er med til at sponsorere spillet og har til gengæld fået deres navn på felterne. Frederikssund
Kommune har også et felt. Borgmester Ole Find Jensen fik i sidste uge som den første overrakt et eksemplar af det ny spil
af direktør Michael Sandholt, Frederikssund Mediecenter (Frederikssund Avis).

Spillet kan købes i flere boghandler, legetøjsbutikker og andre steder. Pris 348 kroner.
Overskuddet fra salget går til det kommunale projekt Zonen, et særligt klubtilbud til unge der ikke bruger andre klubtilbud i
Frederikssund og Græse Bakkeby.
Foto: Karsten Kjærgaard, Frederikssund Avis
2008 10 21 Kommunen revurderer nu bevillinger til diabeteskost
Revurderingen sker på baggrund af at Velfærdsministeriet den 8. august 2008 offentliggjorde en rapport om merudgifter til
diabeteskost. Rapporten bygger på en undersøgelse gennemført i 2007 og 2008 af Fødevareinstituttet, DTU.
Ifølge undersøgelsen har voksne personer med diabetes ikke væsentlige merudgifter til diabeteskost som følge af
specielle krav til kosten, sammenlignet med de udgifter som øvrige voksne i gennemsnit har til normal kost.
Diabetikeres merudgifter til kost synes derfor væsentligt lavere end hidtil antaget.
Voksenafdelingen i Frederikssund Kommune vil på baggrund af ovenstående undersøgelse revurdere alle sager hvor der
er givet merudgiftsydelse til diabetikere efter Servicelovens § 100.
For yderligere rådgivning henvises der til sagsbehandlerne i Voksenafdelingen samt Diabetesforeningen.
Se Diabetesforeningens nyhedsbrev af 14. august 2008.
2008 10 22 Fredagsklubben på Lundebjerggård genåbner
Efter nogle måneders pause har centerrådet ved dagcentret Lundebjerggård i Frederikssund besluttet at genåbne den
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traditionelle fredagsklub med foredrag m.v.
Fredagsklubben har eksisteret i mange år og er ret populær. Arrangementerne trækker nemt små hundrede deltagere.
Fredagsklubben har altid haft en leder, men der er for tiden ikke nogen der har påtaget sig hvervet. Centerrådet har
arrangeret et par møder frem til nytår og håber at der i mellemtiden kan findes en klubleder der vil påtage sig det store
arbejde med løbende at finde foredragsholdere til klubben.
Førstkommende møde i Fredagsklubben er fredag den 24. oktober kl. 14.30, og foredragsholderen er det
socialdemokratiske byrådsmedlem, formand for Social- og Ældreudvalget, Tina Tving Stauning. Hun vil under titlen Det
kan blive bedre – erindringer og refleksioner fortælle om det kommunalpolitiske arbejde.
Fredagsklubben mødes på fredage, men ikke hver fredag. Næste møde er først nogle uger senere, nemlig den 21.
november, hvor Wolle Kirk fortæller om sine 30 år i Zimbabwe som bonde og mejerist.
Fredagsklubben har sit eget årsbudget på 45.000 kroner. Det koster 25 kroner per foredrag at deltage, og man tilmelder
sig på en liste lagt frem på Lundebjerggård. Klubben er åben for pensionister og efterlønsmodtagere.
2008 10 24 Demonstration for Børnemix
Sen eftermiddag torsdag den 23. oktober samledes en gruppe forældre med deres børn samt dagplejere foran Rådhuset
på Torvet i Frederikssund i demonstration mod lukningen af Børnemix – en institution i
dagplejens Frederikssund-distrikt som tager sig at de børn hvis dagplejer er syg, på
ferie eller på anden måde fraværende.

Insitutionen Børnemix skal nedlægges ifølge det budget for 2009 som Byrådet for nylig vedtog.
Demonstrationen fik besøg af borgmester Ole Find Jensen som lånte megafonen og talte til demonstranterne.
TV2 Lorry var til stede og bragte samme aften en reportage med et (kort) interview med borgmesteren.
Se også reportage fra Frederikssund Avis med web-tv med et (længere) interview med borgmesteren.
Web-tv-reportagen fås også som direkte link.
Foto: Morten Ledet
2008 10 24 Fiskene flyttes fra den gamle til den ny Græse Å
Anlægget af den ny Græse Å gennem Hauge Mølleeng i Slangerup er i fuld
gang. I godt en uge har gravemaskinen flyttet jord og dannet det tracé
(forløb) som den ny å skal sno sig i. Se seneste artikel.
Åen er for tiden markeret med røde pinde i sit kommende forløb over engen,
og der er de næste par uger mulighed for at gå (nogenlunde) tørskoet i den
ny å inden Græse Å tilsluttes opstrøms.
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Fiskenes flyttedag
For at undgå at fiskene går til når vandet ikke længere løber i den 'gamle' å, flytter kommunen dem. Fangsten foregår med
elektricitet (elektrofiskning) der bedøver fiskene. Fiskene samles i baljer med vand og transporteres længere ned ad åen
hvor de sættes ud igen.
Fiskene vandrer i løbet af kort tid ind på den ny åstrækning hvor der er optimale
forhold for gydning og standpladser og derfor plads til endnu flere fisk.
De kommunale åmænd står for elektrofiskeriet.
De får selskab af biologielever fra Frederikssund
Gymnasium som hjælper med flytningen og
samtidig får lejlighed til at studere fisk og
naturtyper.
Alle har
mulighed for
ved denne
lejlighed at opleve hvor mange og
hvor store
fisk der kan være i selv små
vandløb.
Flyttedagen er onsdag den 29.
oktober fra kl. 11, og der vil også være lejlighed til
at få en fiske- og vandløbssnak
med åmænd og gymnasieelever.
Foto: Projektleder, skovfoged
Troels Karlog
Øverst er gravemaskinen i gang på
Hauge Mølleeng.
Dernæst det kommede å-tracé som en bred lavning i terrænet hvori åen kommer til at sno sig.
Nederst er det åmand Thomas Caspersen der viser fisk som man kan finde dem også i mindre vandløb. Billederne er ikke
fra Græse Å, men noget lignende vil man få at se når fiskene holder flyttedag den 29. oktober.
2008 10 26 De decentrale Borgerservice-centre lukker
Som en del af besparelserne i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2009 og fremover har Byrådet
besluttet at lukke den decentrale Borgerservice i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Lukningen effektueres allerede nu fra
udgangen af oktober måned.
Fra og med uge 45 skal alle personlige henvendelser til Borgerservice ske til centret på Frederikssund Rådhus.
Fremmøde kun nødvendigt i de færreste sager
Det er sjældent nødvendigt at møde personligt op i Borgerservice for at aflevere dokumentation, få en ansøgning
behandlet eller få en sygesikringsrefusion. I langt de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at sende ansøgninger og
dokumentation til Borgersevice per brev eller elektronisk.
Det er i øvrigt altid en god idé at anføre telefonnummer – ud over personnummer eller virksomhedsnummer – så en
medarbejder i Borgerservice kan hente eventuelle yderligere oplysninger ved et telefonopkald. Så går sagsbehandlingen
hurtigere.
Ved bestilling af pas er det fortsat nødvendigt at møde personligt op i Borgerservice på rådhuset.
2008 10 26 Fem netkroner til www.frederikssund.dk
Frederikssund Kommunes hjemmeside får for andet år i træk fem netkroner i Bedst på Nettets vurdering af offentlige
hjemmesider.

Bedst på Nettet vurderer hvert år de offentlige myndigheders hjemmesider for brugervenlighed, åbenhed, nytteværdi og
tilgængelighed m.v., og Frederikssund Kommunes hjemmeside har igen sikret sig topkarakteren på de fem netkroner.
– Det er vi naturligvis stolte af, siger hjemmesidens webmaster Dennie Grauballe.
Det gode resultat er et samspil af flere ting. Vi har fx et fint samarbejde med vores professionelle leverandør, og så har vi
et rigtig godt netværk af lokale fagredaktører som arbejder ihærdigt med brugervenlighed og kvalitet på hjemmesiden.
Bedst på Nettet er basale formkrav
Det at en hjemmeside får fem netkroner i Bedst på Nettet, viser ikke hvor god den egentlig er, kun at den overholder nogle
basale, men selvfølgelig vigtige formkrav. For eksempel indgår hjemmesidens meget omfattende, lokale nyhedsdækning
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ikke i vurderingen.
Et andet eksempel er at der som en del af vurderingen af hjemmesiden er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse.
Undersøgelsen giver point alene i kraft af at den er gennemført, men resultatet af undersøgelsen indgår som sådan ikke i
vurderingen.
Brugertilfredshed
Brugerne er generelt ret tilfredse med kommunens hjemmeside. Det må man konkludere på den undersøgelse som 322
besøgende har deltaget i løbet af sommeren.
De fleste har nemt ved at finde de ønskede informationer, de får et godt overblik, og sproget er klart og til at forstå.
Langt hovedparten mener også at kvaliteten af hjemmesidens indhold er højt, og at artikler og tekster er fyldestgørende.
Her er svarene på hovedspørgsmålet om hvor tilfreds brugeren samlet set er med hjemmesiden:
Procent Total
Meget utilfreds

6,8 %
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Utilfreds

7,8 %

25

Hverken tilfreds eller utilfreds 16,5 % 53
Tilfreds

45,7 % 147

Meget tilfreds

21,1 % 68

Ved ikke

2,2 %

7

100,0 % 322
2008 10 27 Vinderprojektet for Pedersholm Plejecenter
afsløres på en udstilling torsdag den 30. oktober
Byrådet tager på sit lukkede møde tirsdag den 28. oktober stilling til hvilket firma der skal stå for byggeriet af det ny
plejecenter Pedersholm på Roskildevej 163 i Oppe Sundby, Frederikssund.
Offentliggørelsen af byrådsbeslutningen og dermed resultatet af konkurrencen om bygningen af det ny plejecenter foregår
på en udstilling torsdag den 30. oktober.
Byrådet inviterer til offentliggørelse af det valgte projekt torsdag den 30. oktober fra 15-16 i Aktivitetscentret
Lundebjerggård på Lundevej 48 i Frederikssund.
Ved offentliggørelsen vil der være mulighed for at se alle fem konkurrenceforslag og høre dommerkomiteens vurdering og
afgørelse.
Alle fem forslag vil kunne ses på Lundebjerggård kl. 8-15 frem til den 15. november.
2008 10 27 Bevægelse i kunsten på Skuldelev Skole
Hele skolen og en del gæster udefra var den 23. oktober samlet for at afsløre et nyt kunstværk ophængt under
skolegårdens halvtag.

Det ny kunstværk ret stort, 12-13 meter langt og sat sammen af fem store bemalede plader som danner et
sammenhængende værk.
Kunstværket er produceret af elever i 1.-3. klasse i uge 41 som havde fænomenet bevægelse som tema. Eleverne skabte
værket i sammenhæng med en musisk oplevelse som skulle sætte dem i den rette stemning.
Skuldelev Skole er ifølge skoleleder Ole Peltola en skole med mange kunstneriske udtryk og aktiviteter. – I løbet af et
skoleår kommer eleverne rundt om kunsten på flere måder. Ud over den almindelige undervisning som på forskellig vis
berører kunst og udtryksformer, indgår eleverne i skabende processer gennem forskellige projekter i form af drama, musik,
formning, udstillinger og meget andet, fortæller Ole Peltola.
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I de kommende uger tager skolen fat på to større kunstprojekter. I det ene projekt vil mange af eleverne møde en
sangskriver som skal hjælpe dem til selv at skrive en sangtekst. Det andet omfatter eleverne i 5. klasse som begynder på
øvelserne på et teaterstykke frem til skolefesten i januar.

Øverst er malerarbejdet i gang på den plade der skal blive den midterste i det endelige forløb som ses på næste billede.
Nederst en situation fra ferniseringen den 23. oktober.
2008 10 28 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
for Strandparken i Sydbyen, Frederikssund
Et flertal i Byrådet vedtog den 26. august at lægge forslag til kommuneplantillæg nr. 11 og forslag til lokalplan nr. 21 for
Strandparken i Sydbyen, Frederikssund frem til offentlig høring.
Fem medlemmer af Byrådet stemte imod, nemlig Morten Skovgaard (C), Ole Søbæk (C), Hanne Kyvsgaard (C), Pia
Adelsteen (O) og Marianne Porsborg (Y) som i tilknytning til afstemningen havde følgende tilkendegivelse:
Tilvejebringelsen af et detaljeret planmæssigt grundlag for anvendelsen af Østersvej 4* samt opførelsen af en naust** i
område F4.5 er for Østersvej 4 i strid med forudsætningerne for budgetaftale ’07, samt foregriber for begge planelementer
Kommuneplan 09 og Turismestrategi. De konservative tager således forbehold for elementer i lokalplanforslaget der
vedrører Østersvej 4 samt naust og gør opmærksom på at plangrundlaget ikke medfører en pligt til at gennemføre
mulighederne beskrevet i dette.
* Den tidligere forvalterbolig
** En naust er et vikingebådhus

Strandpark-planen
Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan handler om etablering af en ny offentlig strandpark i tilknytning til et
eksisterende offentligt strandareal.
Planerne følger den helhedsplan for Sydbyen som byrådet i gamle Frederikssund Kommune vedtog i 2005. De arealer i
Sydbyen der tidligere har været brugt til industri og fyldplads, skal omdannes til strandpark.
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Strandparken kommer til at bestå af den eksisterende bypark, det der kaldes Marbæk Strand, og som her ses på et billede
fotograferet fra et klatretårn under Frederikssund-klubbernes sommeraktiviteter dette år. Det er det nordligste område, og
det omfatter også Østersvej som er adgangsvejen fra Marbækvej.
Den anden del af parken er den gamle industrigrund som for nogle år siden blev rømmet for bygninger og
produktionsanlæg under et tidligere skalleværk. Værket producerede hovedsagelig kalktilskud til æglæggende høns på
basis af østersskaller gravet op af Roskilde Fjord. Området indeholder adgangsveje, ophalerplads og mole samt en stor
græsslette hvor tidligere fabriksanlægget lå.
Den eneste bevarede bygning er den tidligere forvalterbolig som er tænkt indeholdende kiosk og servicefaciliteter samt
rum for fritidsorganisationer, skoler og institutioner. Til forvalterboligen er desuden knyttet et byggefelt med mulighed for
opførelse af en naust (et vikingebådhus) for vikingeskibskopien Sif Ege.
Det tredje område er det såkaldte Ørnestensbjerg som er resterne af en tidligere fyld- og containerplads. 'Bjerget' er et
jorddeponi, og navnet Ørnesten stammer fra en tidligere gård på stedet.
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De efterårsfarvede billeder herover er fotograferet fra en 'knold' af skalle-affald nede ved stranden, øverst set mod nord og
Frederikssund med lystådehavnene m.v., dernæst set modøst med bjerget (Ørnestensbjerget), og nederst set mod
syd med Marbæk-kysten og højspændingsforbindelsen over til Skuldelev Strand.
Høringsprocedure
Der er gennemført en såkaldt miljøscreening af området, og vurderingen er at der ikke skal foretages en egentlig
miljøvurdering af lokalplanen, men denne afgørelse kan selvfølgelig påklages (se bekendtgørelse).
Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan er offentligt fremlagt i otte uger fra den 28. oktober til den 23. december
2008 og kan ses på Biblioteket, Frederikssund Rådhus og Administrationscenter Slangerup samt på her på kommunens
hjemmeside (find link nedenfor).
Bemærkninger til planforslagene sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund så de er
kommunen i hænde senest den 23. december (se i øvrigt bekendtgørelse).
Link til lokalplanforslag og forslag til kommneplantillæg.
Foto: Tania Stensgaard Nielsen og Morten Ledet
2008 10 29 Generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd
Frederikssund Landsbyråd holder mandag den 10. november kl. 19.30 generalforsamling i Rejsestalden i Jægerspris.
Frederikssund Landsbyråd beskæftiger sig med forhold vedrørende landsbyerne og landområderne og søger
medindflydelse og dialog mellem landsbyerne og kommunen.

24

Bestyrelsen i Landsbyrådet følger udviklingen i landsbyerne og landområderne, deltager blandt andet i kommunens
nyoprettede Grønne Råd og er løbende dialog med flere af byrådets fagudvalg, landsbyernes bylaug og borgere i
landsbyer og landdistrikter.
Bestyrelsen består i øjeblikket af formand Christian Bertelsen, Skuldelev, sekretær Hanne Normann Hansen, Skuldelev,
Edith Helsager, Kyndby, Bente Johannesen, Sundbylille, Gitte Larsen, Slangerup, Jan Vogel, Venslev, Hanne Astrup,
Venslev, og Kirsten Jakobsen, Østby. Suppleanterer Kaj Bak Pedersen, Gerlev, Jørgen Vingaard, Gerlev, og Kurt
Terkelsen, Venslev Huse.
På valg er bestyrelsesmedlemmerne Bente Johannesen, Edith Helsager, Hanne Normann Hansen og Kirsten Jakobsen
samt suppleanterne
Formand Christian Bertelsen kan kontaktes på adressen Gadekærsvej 2, Skuldelev, 4050 Skibby eller på
landsbyraad@hotmail.com.
2008 10 29 En lille skole kan gøre en STOR forskel
99 elever fra Skuldelev Skole løb tilsammen 594 kilometer på motionsdagen dagen før efterårsferien. Forud havde
eleverne hver for sig tegnet et eller flere sponsorater der præmierede dem for deltagelse i løbet, for løbne kilometer eller
på anden måde bidrog til en indsamling til UNICEF.
Sponsoraterne viste sig at være 16.854,25 kroner værd da alt var gjort op, og fire elever var onsdag den 29. oktober i
Brøndby for at overrække pengene til UNICEF-ambassadør Kasper Lorentzen fra Brøndby IF's førstehold.

Fire stolte elever fra Skuldelev Skole overrækker Kasper Lorentzen
og UNICEF de mange penge som skolens elever havde løbet sig til.
UNICEF blev ved overrækkelsen opfordret til at bruge pengene på fem vandpumper til krigshærgede områder i Uganda.
Her har befolkningen, som består af mange forældreløse børn og unge, svært ved at skaffe rent vand.
Ifølge UNICEF kan en enkelt vandpumpe forsyne omkring 250 mennesker med rent drikkevand i mange år, og fem
vandpumper kan derfor sikre vandforsyningen til flere mennesker end der bor i Skuldelev.
I den kommende tid vil skolens elever følge UNICEF's børneprojekter i Uganda som en del af undervisningen.
De fire elevers besøg i Brøndby sluttede med at Brøndby IF (som selv sponsorerer UNICEF) og førsteholdsspilleren
Kasper Lorentzen udtrykte deres store sympati for elevernes initiativ og deres indsats for børn i Uganda. De fire udsendte
elever blev bedt om at hilse tilbage på skolen og sige tak fra UNICEF og Brøndby IF.
Foto: Brøndby IF's pressetjeneste
2008 10 30 Vinderprojektet for Pedersholm Plejecenter afsløret

Byrådet tog tirsdag den 28. oktober stilling til hvilket firma der skal stå for byggeriet af det ny plejecenter Pedersholm på
Roskildevej i Oppe Sundby, Frederikssund. Vinderprojektet blev offentliggjort torsdag den 30. oktober på Lundbjerggård.
Her er vinderprojektet og de fire andre projekter der deltog i konkurrencen om at få lov at bygge det ny plejecenter,
udstillet kl. 8-15 til og med den 15. november.
Se web-tv af FjordTV Frederikssund fra afsløringen af vinderprojektet.
Vinderprojektet
Det blev G.V.L. Entreprise A/S fra Farum som sammen med Arkitekttegnestuen Virumgård A/S der først fik
dommerkomitéens anbefaling og siden Byrådets godkendelse af deres projekt til et nyt plejecenter i Frederikssund
Kommune. Efter en særlig bedømmelsesprocedure kom dette projekt ind som en klar vinder på både økonomi (billigst) og
de andre forhold der var inddraget i bedømmelsen.
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Bedømmelsen og bedømmelsesmåden fremgår af dommerbetænkningen som gennemgår alle fem projekter. Ved
bedømmelsen var økonomien sat til at veje 50 procent, medens de funktionelle, arkitektoniske og tekniske værdier vejede
henholdsvis 20, 15 og 15 procent.

Det ny plejecenter
Det ny center er omfattet af lokalplan nr. 18 og opføres på et kommunalt ejet område ved Pedersholm i Oppe Sundby
landsby i Frederikssund bys sydøstlige del.
Mod øst grænser området op til åbne marker, mod nord ligger erhvervsområdet Pedersholm Parken, mod vest afgrænses
området af Roskildevej og mod syd afsluttes området af Foreningscentret Pedersholm. Området har været en del af
gården Pedersholms jorder. Driftsbygningerne er i ringe stand og bliver revet ned. Gårdens gamle stuehus er privatejet og
indgår ikke i projektet (den hvide bygning på modellen herunder).

Plejecentret får vejadgang til Roskildevej via en ny allé af lindetræer langs kørebane og gang- og cykelsti.
Bebyggelsen er udformet så det er let at orientere sig og finde rundt. Centrets boenheder fremstår som adskilte
bebyggelser, og det åbne landskab trækkes ind mellem boenhederne og giver bebyggelsen en grøn struktur.
Boenhederne omkranser hver deres beskyttede haverum med inspiration i den firlængede gård.
Centerbygningen er placeret med korte gangafstande ud til boenhederne ad søjlebårne mellembygninger der binder
bebyggelsen sammen, så man kan færdes ubesværet rundt i hele bygningsanlægget..
Fuldt udbygget kan centret rumme fire boenheder med i alt 100 plejeboliger med tilhørende servicecenter, centerkøkken
m.v. Første etape rummer 60 ældreboliger fordelt på to og en halv boenhed samt servicecenter og fælleshus.
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En boenhed rummer to boliggrupper med hver 12 boliger. Hver boliggruppe er formet i en vinkel omkring et fælles
opholds- og spiserum med anretterkøkken. I boligerne er der fra opholdsstuen udsigt ud over landskabet, mens indgangen
vender mod gårdrummet med fællesrum og fællesterrasser.
Boligerne indrettes med to rum med en mobil væg mellem stue og soveværelse. Stuen kan møbleres med en spiseplads
og sofagruppe. En karnap med havedør fører ud til en mindre privat terrasse.
Arkitekturen er næsten asketisk med enkelhed i materialevalget. Inspirationen er det danske herregårds- og
bondegårdsbyggeri med hvidkalkede mure der fanger lyset og står og lyser i landskabet. Husenes grundform er
længehuset. Sat sammen danner de et varieret forløb af bygningsformer og haverum.

En mere udførlig beskrivelse af projektet for det ny plejecenter findes på en planche (planchens tekst kan læses her).
Fra afsløringen
Ved afsløringen af vinderprojektet og åbningen af udstillingen af de fem plejecenter-projekter ses nedenfor formand for
Social- og Ældreudvalget, Tina Tving Stauning, som fortæller om udvælgelsesprocessen og gennemgår hovedtrækkene i
vinderprojektet.
– Alle fem projekter var gode, fastslog Tina Tving Stauning, men et af den var både bedst og billigst.
Derefter ses udvalgsformanden i selskab med fra venstre vinderprojektets arkitekt Eigil Madsen fra Arkitekttegnestuen
Virumgård A/S og arkitekt Torben Nagel fra Mangor & Nagel som har været kommunens bygherrerådgiver og det ene
faglige medlem af dommerkomitéen.
Næstnederst en interview-situation med arkitekt Eigil Madsen sammen med Poul Clemmentsen fra totalentreprenøren
G.V.L. Entreprise A/S.
Nederst mere interviewsituation – Frederikssund Avis med Tina Tving Stauning og Frederiksborg Amts Avis med
sagsarkitekt Thorben Hansen fra Mangor & Nagel.
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Foto: Morten Ledet
Det ny Pedersholm Plejecenter, Frederiksssund
Ved afsløringen af vinderen i konkurrencen om Pedersholm Plejecenter blev det vindende projekt præsenteret på en
planche med denne tekst:
Lokalplan 018
Frederikssund Kommune har som følge af den nye kommunesammenlægning fået et stort behov for ældreboliger. Som et
egnet område til opførelse af et nyt ældrecenter har man udpeget det kommunalt ejede område ved Oppe Sundby
landsby.
Lokalplan 018 er udarbejdet med det formål at sikre, at området udvikles til et attraktivt miljø for det nye ældrecenter.
Desuden lægges vægt på at der skabes en grøn struktur, der integrerer de nuværende idrætsfaciliteter og det åbne land i
helheden.
Områdets beliggenhed
Området er beliggende ved Pedersholm i Frederikssund bys sydøstlige del. Området grænser op mod landsbyen Oppe
Sundby, der er vokset sammen med Frederikssund.
Mod øst grænser området op til åbne marker, mod nord ligger erhvervsområdet Pedersholm Parken, mod vest afgrænses
området af Roskildevej og mod syd afsluttes området af Oppe Sundby gamle skole, der nu huser en række lokale
foreninger.
Historie
Området har været en del af gården Pedersholms jordtilliggende. Driftsbygningerne er i bygningsmæssig ringe stand, og
forudsættes nedrevet, hvorimod stuehuset bevares. En markant kastanieallé fører op til stuehuset. På grund af angreb af
"kastanie-møl" skal alléens fremtid overvejes.
Området fremstår som en del af landsbyen Oppe Sundby, der er et intakt landsbymiljø præget af gamle gårde og
længehuse. Husene fremstår overvejende hvid- og gulpudsede med rødt tegltag eller stråtag. Som en markant afslutning
ligger Oppe Sundby Kirke på landsbyens højeste punkt
Naturbeskyttelsesloven
Området ligger indenfor kirkebeskyttelseslinien og er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, der påbyder at ingen bygning
indenfor en radius på 300 meter fra kirken må gives en højde på mere end 8,5 meter.
Veje og stier
Det ny Pedersholm Plejecenter vejbetjenes fra Roskildevej via en ny vejallé. Alléen består af nyplantede lindetræer hvis
høje lige stammer vil give en flot indramning af indkørslen til området. Den 6 meter brede kørebane afgrænses af rabatter
på henholdsvis 2 og 3 meter med allébeplantningen samt der etableres en 3 meter bred gang- og cykelsti.
Alléen slutter ved ankomstområdet til plejecenteret. Ankomstområdet åbner sig op som en stor grøn plæne beplantet med
træer hvorunder bilerne parkerer. Der anlægges parkeringspladser iht. Lokalplanens bestemmelser med mulighed for
udvidelse når der bliver behov herfor.
På ankomstpladsen foran centerbygningen er der god plads til af- og påsætning af beboere og brugere til centret. Man
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ledes naturligt frem til centerbygningens hovedindgang og indgangene til boenhederne.
Bebyggelsen
Bebyggelsen er udformet i en enkel og let aflæselig form der gør det let at orientere sig og finde rundt. Boenhederne
fremstår som adskilte bebyggelser. Det åbne landskab trækkes ind mellem boenhederne og giver bebyggelsen en grøn
struktur.
Boenhederne grupperer sig om hver deres beskyttede haverum med inspiration i den firlængede gård.
Centerbygningen er centralt placeret med korte gangafstande ud til boenhederne.
Søjlebårne mellembygninger, der tillige fungerer som indgange til boenhederne, binder bebyggelsen sammen, så man kan
færdes ubesværet rundt i hele bygningsanlægget..
Den grønne ankomstplads nord for centerbygningen fortsætter som et bærende landskabeligt element mod syd og binder
centerbygningen sammen med Pedersholm gamle stuehus og inddrager den eksisterende gamle gårdsplads med det
store kastanietræ som et naturligt centrum.
Boenhederne/ boliggrupperne
Fuldt udbygget rummer Pedersholm Plejecenter fire boenheder med i alt 100 plejeboliger med tilhørende servicecenter,
centerkøkken mv.
Nærværende etape 1 rummer i alt 60 ældreboliger fordelt på 2½ boenheder samt et servicecenter og fælleshus.
En boenhed rummer to boliggrupper med hver 12 boliger. Den enkelte boliggruppe er formet i en vinkel omkring et fælles
opholds- og spiserum med anretterkøkken, hvor beboerne kan være med til at tilberede måltider. Tilsammen danner to
boliggrupper et indre, solfyldt haverum, der er beskyttet mod blæst fra det åbne land.
Boligerne er placeret, så der fra opholdsstuen er udsigt ud over landskabet. Fællesrum og gange er placeret ind mod det
beskyttede gårdrum med adgang til fællesterrasser.
I bebyggelsens hjørner er åbnet op med mindre fælles opholdsnicher, der tilbyder centrets beboere forskellige udsigter. En
spadseretur rundt i boenheden kan således blive en lille oplevelsestur varieret efter årstid og vejrlig.
For at give et bedre overblik samt korte gangafstande for personalet er de fælles service- og personalefaciliteter placeret
tæt ved indgangen til boenheden.
Separate indgange til boliggrupperne sikrer at man ikke skal gennem den ene boliggruppe for at komme frem til den
anden. Således opnås fordelene både ved den mindre boliggruppes nærhed og tryghed og den større boenheds mulighed
for at udvide naboskabet og netværket.
Boligerne
Boligen er beboerens privatsfære, hvortil beboeren kan trække sig tilbage og vælge fællesskabet fra.
Adgangen til den enkelte bolig sker via fællesarealer og gange. Selve indgangen er trukket tilbage i en niche, så der god
plads omkring hoveddøren. Der kan således manøvreres en plejeseng ind og ud af boligen. Og der er plads til at beboeren
kan sætte sit eget personlige præg på indgangen. I boligens forrum er indrettet en mindre garderobe og en
køleskabssektion. Nichen er forberedt for senere at kunne monteres med et lille vaskearrangement.
Boligerne indrettes som 2-rums boliger, hvor opdelingen mellem stue og soveværelse er gjort fleksibel med en mobilvæg
(se boligtegning). Soveværelsets størrelse er dimensioneret så der kan ske forflytning til badestol på arealet mod
badeværelset. Der er forberedt for loftlift i soveværelset. Badeværelset opfylder kravene til at en hjælper kan komme til på
begge sider af toilet, håndvask og bruser og indrettes iht. Vejledning om indretning af boliger for plejekrævende ældre.
Stuen kan møbleres med en spiseplads og sofagruppe efter ønske. En karnap med havedør giver adgang ud til en mindre
privat terrasse. I soveværelset er der et højt vindue med en lav brystning. Tilsammen giver det et godt lys i boligen samt
udsigt ud over landskabet - også selv om man er sengeliggende.
Centerbygningen
Centerbygningen og fælleshuset er placeret centralt med korte gangafstande til boenhederne og vis á vis Pedersholm
gamle stuehus. Centret er formet som to længer forbundet med en udvidet søjlegang, der rummer vindfang, lounge og
møderum. Søjlegangen forbinder visuelt den grønne ankomstplads nord for bygningen med den gamle gårdsplads med
kastanietræet mod syd.
De to bygningslænger rummer henholdsvis træningscenter, fælleshus og centeradministration. Længerne kan udvides
med yderligere en træningssal og et træningsbassin efter behov. Mellem længerne anlægges en opholdshave der
fungerer som opholds- og hvilested og indeholder intensive duft- og synsoplevelser. Ud for træningscenteret anlægges en
træningshave der fungerer som et supplement til træningssalen. Ved fælleshuset er en opholdsterrasse der bruges i
relation til arrangementer i samlingssalen.
Som en option er vist et søjlebåret "orangeri" som skærmer fælleshaven mod syd og forbinder de to bygningslænger.
Arkitekturen
Inspirationen er hentet i det danske herregårds- og bondegårdsbyggeri, hvis hvidkalkede mure fanger lyset og står og
lyser i landskabet.
Det ny plejecenter ved Pedersholm er karakteristisk ved et enkelt næsten asketisk formudtryk. Grundformen er
længehuset, som sat sammen danner et varieret forløb af bygningsformer og haverum.
Søjlegange og murhuller veksler med glat facade.
Formudtrykket understreges tillige i materialeholdningen, der i sin enkelhed får bebyggelsen til at fremstå som en
arkitektonisk helhed.
Facaderne er skalmurede og pudset hvide. Vinduer og dørpartier fremstår som "huller i murværk" med markante
vinduesfalse. Vindueskarnapper ind til boligernes opholdsrum træder frem i facaden.
Tagene er saddeltage beklædt med røde tegltagsten. Undtagen er mellembygningerne, hvis tage er beklædt med zink for
at understrege strukturen med de adskilte boenheder og centerbygningen. Tagrender i zink danner bygningernes gesims.
Dog har mellembygningerne med søjlegangene murkrone med skjulte tagrender.
Et vigtigt arkitektonisk element er gavlene som giver bebyggelsen et horisontalt element.
Hvor længerne krydser hinanden står de hvidpudsede gavle frem og fanger lyset forskelligt efter solorientering og vejrlig.
Proportionerne på bebyggelsens delelementer og de grønne landskabskiler afspejler trods bygningsanlæggets samlede
størrelse en tilknytning til den eksisterende Oppe Sundby landsby.
Landskabet
Landskabet er struktureret med præcise og stramme plantninger i alléen, foran ankomst pladsen og omkring parkeringen.
Mellem centerets bygninger trækkes landskabet helt ind til facaderne og udtrykket vil være åbent med spredte grupper af
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blomstrende træer i græs. Grunden afgrænses i store træk af en fritvoksende hegnsplantning. De indre gårdrum og haver
til centerbygningen anlægges med stor frodighed og variation i beplantninger og formes med intime rum som danner en
kontrast til det omkringliggende landskab.
Boenhedernes beskyttede gårdrum er beboernes opholdshave og udformes så de giver beboerne en daglig glæde.
Gårdrummet befæstes med belægningssten og slyngede hække og plantebede deler rummet op i mindre terrasser. Her
plantes planter som duftende urter og stauder, roser og frugtbærende buske samt stauder med varierende strukturer der
giver forskellige sanseoplevelser. Stedsegrønne bundplanter og hække giver rummet en karakter i vinterhalvåret hvor det
opleves inde fra. De blomstrende og frugtbærende planter tiltrækker også fugle og insekter der kan bidrage til beboernes
naturoplevelse på nært hold. Søjlegangen gennem gårdrummet beplantes med slyngplanter som blåregn, roser eller
klematis.
Til hver bolig anlægges fliseterrasser der er orienteret ud mod det åbne landskab omkring bygningerne. Mellem
terrasserne sættes espalier med slyngplanter som adskillelse og i græsarealerne som støder umiddelbart op til terrasserne
plantes grupper af løg og stauder. Disse suppleres i det åbne landskab omkring bygningerne med grupper af forårsløg
plantet i græsset under trægrupperne.
Til centerbygningen, fælleshus og træningssal anlægges terrasser og frodige beplantninger der giver flere opholds- og
aktivitetsmuligheder omkring centeranlægget. Træningshaven indrettes så både belægning, niveauer og træningsredskaber kan indgå i træningen.
Der udføres niveaufri adgang ved alle udgangsdøre. Omkring bygningerne sættes en stenrende og rist foran dørene så
mødet mellem terræn og sokkel er sikret.
Fremtidig udvidelse
Som en naturlig forlængelse af etape 1 udbygges boenheden vest for centerbygningen med mulighed for endnu en
boenhed i forlængelse heraf syd for lindealléen.
Centerbygningen kan udvides mod syd som en indramning af gårdspladsen nord for Pedersholm gamle stuehus.
Renovation, materielgård m.v.
Garage/pedelværksted, cykelskur, renovationsskur m.v. samles i éen bygning, der danner "væg" mellem lindealléen og
parkeringspladsen. Ved at samle disse funktioner ved adgangsvejen kan ærindekørsel afvikles uden at genere beboernes
færdsel frem til boenhederne. Desuden friholdes de grønne arealer for udhusbygninger og understreger den grønne
struktur
Brandveje
Særskilte brandveje kan grundet bebyggelsens struktur begrænses meget. Mod nord kan brandbiler køre via lindealléen,
over ankomstpladsen og frem til boenhed B. Der anlægges en brandvej langs nord- og østskel af boenhed B frem til den
grønne kile mellem boenhed B og C. Brandvejen anlægges som græsarmering i det fælles grønne areal.
Mod syd kan brandbiler køre via adgangsvejen til Pedersholm gamle stuehus over gårdspladsen og frem til sydvesthjørnet
af boenhed C.
2008 11 3

Ghana på skemaet på Falkenborgskolen
I uge 44 fik flere end 200 elever på Falkenborgskolen indsigt i forholdene i det afrikanske land Ghana: Skoleforhold, børns
forhold, mænd og kvinders arbejde, kultur og geografi og natur.
Falkenborgskolen har i lidt mere end en uge haft besøg af Elamoan Daniel som er frivillig lærer i en lille landsby i det
nordlige Ghana. Han besøgte Falkenborgskolen som udvekslingslærer i en udveksling arrangeret af Ghana
Venskabsgrupperne i Danmark.
Elamoan Daniel begyndte sit besøg på Falkenborgskolen hos 6. klasserne. Her blev han mødt af et Welcome to Denmark
på tavlen hvor der også var tegnet det danske og det ghanesiske flag.
– Eleverne var velforberedte og spørgelystne, fortæller lærer Inge-Lis Holst som var vært for Daniel. – De deltog meget
interesserede i Daniels beretninger og fremvisning af billeder fra forhold så forskellige fra danske skolebørns hverdag.
I alle de klasser Daniel besøgte, blev han mødt af overordentlig interesserede elever. – En af de tankevækkende historier,
som eleverne fik med sig hjem, handlede om hvad Daniel får i løn som frivillig lærer: For sin løn kan han købe syv colaer
om måneden. Alle var dog helt med på at pengene i dstedet blev brugt til mad og andre fornødenheder, mener Inge-Lis
Holst.
– Og så er det jo altid interessant at få set på sin arbejdsplads med en fremmeds øjne, fortæller Inge-Lis Holst. – Først og
fremmest var Daniel imponeret over vores interesserede, stille og disciplinerede elever, også selv om eleverne tiltaler
deres lærere med fornavn og kan finde på at give læreren en ordentligt krammer, fortæller Inge-Lis Holst. – Han var vildt
imponeret over udbuddet af undervisningsmaterialer og vores faciliteter, fx at eleverne har hver sin stol at sidde på, og at
de kan drikke vand fra en vandhane når de er tørstige.
Til gengæld var Daniel noget forvirret over danske læreres hektiske hverdag. – Ja, så hektisk at der knap er tid til at hilse
på en gæst fra en fjern verdensdel.
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Sidste dag på Falkenborgskolen var Daniel meget stille, og da talerne blev holdt, og gaverne fra Danmark til skoleklassen
hjemme i Ghana var blevet afleveret, stod tårerne i øjenkrogene. Hvilket er meget usædvanligt i ghanesisk kultur, fortæller
Inge-Lis Holst.
Sidste klasse der havde glæde af Daniels besøg, var 3.a, og her blev der uddelt krammere til Daniel og et Safe Journey
back to Ghana fra alle.
2008 11 3

2008-julemærket fra Y's Men's Club
Frederikssund Y's Men's Club er nu nået til den 30. årgang af julemærket med de lokale motiver. Mærket er for 11. gang
tegnet af Henning Nielsen som har valgt villaen på Jernbanegade 44 i Frederikssund som årets motiv.

Og det er vel nærmest i sidste øjeblik. Villaen er nemlig dømt til nedrivning når bygningen af det store butikscenter ved
Frederikssund Station nærmer sig sin afslutning. Villan ligger hvor der skal indrettes torv foran indkøbscentret. Bygningen,
der senest har huset en øjenlægeklinik, bruges for tiden som byggepladskontor. Villaen er fra 1903.
Overskuddet fra salget af julemærket går til Y's Men's-bevægelsens hjælpearbejde med blandt andet mikrolån og FN's
hjælpearbejde i Tjadjikistan.
Julemærket bliver solgt i banker og butikker i Frederikssund for 40 kroner for et ark med 35 små og et stort julemærke.
Se hele arket med julemærker i en PDF-gengivelse.
2008 11 3

Da fiskene blev flyttet i Græse Å
Se reportage fra FjordTV Frederikssund
fra fiskenes flyttedag.
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De fisk der onsdag i uge 44 befandt sig i Græse Å på strækningen langs Hauge Mølleeng i Slangerup, fik først et kort
lammende strømstød og dernæst en tur i en balje og længere ned ad åen hvor de igen blev sat ud i åens strømmende
vand.
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Fiskene blev dermed hjulpet væk fra den del af åen der bliver afsnørret når vandet om kort tid ledes gennem et nyt, snoet
forløb henover engen. I den afsnørrede del af åen ville de ikke have nogen fremtid.
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Elektrofiskningen og flytningen af fiskene var annonceret på forhånd og trak ret mange tilskuere i dagens løb, heriblandt et
par skoleklasser fra Kingoskolen og Lindegårdsskolen som flyttede biologiundervisningen ud i det fri.
Desuden deltog et biologi-hold fra Frederikssund Gymnasium som iført waders hjalp de kommunale åmænd med fiskeriet
og flytningen af fiskene.

Der blev fanget og flyttet cirka 140 fisk, mest ørreder, men også
hundestejler og ål. I fangsten var der også krebs, og at der lever krebs i
Græse Å, viser at vandløbet har det godt.
Foto: Åmand Thomas Caspersen, projektleder, skovfoged Troels Karlog
m.fl.
Øverst viser åmand Thomas Caspersen en ørred frem.
Læs tidligere nyhedsartikler
om fiskenes flyttedag,
om starten på å-projektet
og om det samlede projekt for Græse Å og Hauge Mølleeng.
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Indvielse
Når der om ikke så længe lukkes vand ind i det ny åløb gennem Hauge Mølleeng, bliver det annonceret på forhånd, så der
bliver mulighed for at se dette særlige syn.
2008 11 4






Job Tour med cirka 400 virksomhedsbesøg

Torsdag den 30. oktober var der ekstraordinær bustrafik rundt i Frederikssund Kommune. Busser kørte eftermiddagen
igennem rutefart ad tre ruter og bragte arbejdsløse og arbejdssøgende rundt
til i alt 11 virksomheder.
Arrangør var Jobcenter Frederikssund sammen med FETC (Frederikssund
Erhvervs- og Turistcenter).
Det var job- og virksomhedskonsulent Claus Wilken fra Jobcentret der havde
fostret idéen til den rullende jobformidling efter inspiration fra busser som
man kan køre med og stå af og på som man vil.
I stedet for at samle virksomhederne på stande på en besøgsmesse – som
vinterens i øvrigt succesfulde jobmesse i Elværket – blev de besøgende kørt
rundt med mulighed for at lære nogle af kommunens virksomheder at kende
og at se, høre og fornemme
hvordan de er som arbejdspladser.
En job-rundfart har nogle fordele
som en jobmesse ikke har.
Virksomhederne har en halv times tid i ro og mag til samtale med hver gruppe af
besøgende. Og ifølge Claus Wilken er en job-rundfart også langt billigere at
arrangere end en traditionel jobmesse. Den er 'betalt' bare ganske få af
de langtidsledige finder et arbejde.
Der deltog op mod 250 i Job Touren, de fleste indkaldt til arrangementet af
Jobcentret, og dertil et mindre antal der havde fulgt den åbne invitation og var
taget med på job-sightseeing på eget initiativ. Alle tilbagemeldingerne er endnu
ikke modtaget, men Claus Wilken mener at de 11 virksomheder tilsammen har
haft flere end 400 besøg.
De deltagende virksomheder var

Co-Ro Food i Frederikssund

Brenntag Biosector i Frederikssund

Zoma Electronic A/S i Frederiksund

Føtex i Frederikssund

Ældrecentret Tolleruphøj i Frederikssund

Mountain Top Industries i Frederikssund

Fjord-bus a/s i Slangerup
Reson i Slangerup
AKUcenter i Slangerup *
Bautahøj Kursuscenter i Jægerspris
HC Venslev i Skibby
Der foreligger endnu ikke noget samlet om hvad virksomhederne mener de har fået ud af de mange besøg, men indtil nu
har Claus Wilken kun hørt positive reaktioner.
FETC er i gang med en formel registrering og evaluering af hvad virksomhederne mener de har fået ud af Job Touren.
Foto: Morten Ledet
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Øverst en afgangssituation fra Torvet i Frederikssund, dernæst konsulent Claus Wilken der hjælper en Job Tour-deltager
på vej. Deltageren her er journalist Birgitte Masson fra Lokalavisen Fjordbyerne – som på nederste billede telefonisk
sikrer at fotograf Peter Rahbek kommer med den samme bus, så de kan lave reportagen til avisen.
2008 11 4

Åbent hus hos Det Frivillige Beredskab,
AKU-centret og Minibyen på Højagergård

Beredskabsforbundet og Det Supplerende Frivillige Beredskab fra Frederikssund Brand- og Redningsberedskab er nu
placeret på Højagergård i den nordlige ende af Slangerup (Højager, sidevej til Hillerødvej).
I den anledning blev der lørdag den 1. november holdt åbent hus med mulighed for at se beredskabets ny lokaler og
garagefaciliteter, dets brand- og redningskøretøjer og øvrige materiel. Men også de andre institutioner på Højagergård
holdt åbent hus, nemlig AKU-center Højagergård og foreningen Slangerup Miniby.
Som man ovenfor kan se på skiltene ved indkørslen til Højagergård, mangler der endnu skiltning til Beredskabsforbundet
og Slangerup Miniby som også er forholdsvis nyindflyttet.
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Herover billeder fra Beredskabsforbundets og Det Frivillige Beredskabs ny hal på Højagergård. Udenfor var der fyret op i
feltkøkkenet med suppe til de besøgende.
Og besøgende var der ifølge Beredskabsforbundets Frederikssund-kredsleder Ronald Graabæk (i midten på øverste
billede) mange af. I løbet af de fire timers åbent hus var der hele tiden mellem ti og tyve besøgende hos beredskabet.
Nederst ses et klenodie som har fundet plads bagerst i beredskabets hal, en gammel brandbil fra Slangerup Brandvæsen.

Åbent hus på det store AKU-center er her blot repræsenteret ved et enkelt foto fra et af centrets mange værksteder og
fabrikationsrum, nemlig trævarefabrikationen.
Slangerup Miniby har også værksted på Højagergård, men det er langt mindre forhold. Her er et par af
Beredskabsforbundets medlemmer på nabovisit. Og nedenfor ses Minibyens ret spektakulære skiltning.
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Science Camp Frederikssund:
Naturvidenskab i virkeligheden
Tre lokale virksomheder, Frederikssund Kommune og Frederikssund Gymnasium introducerer den 6.-12. november 35
2.g-elever til naturvidenskab i virkeligheden.
Det sker i form af Science Camp Frederikssund hvor der flyttes fra klasseværelset ud i virkelighed, og eleverne bliver stillet
konkrete opgaver i forhold til de daglige problemer der arbejdes med i virksomhederne Haldor Topsøe, Reson og Zoma
Electronic og i kommunens Miljø og Teknik-afdeling.
Projektets overordnede formål er at fremme interessen for naturvidenskab blandt unge. – De unge har svært ved at sætte
billeder på hvad en ingeniør, en kemiker eller en fysiker egentlig arbejder med i praksis, fortæller projektleder Charlotte
Pratt fra Foreningen Momentum i en pressemeddelelse. – Og derfor har vi sat os for at elevernes opgaver skal tage
udgangspunkt i de virkelige problemstillinger virksomhederne har.
Momentum blev for en årrække siden grundlagt af Frederiksborg Amt, og har flere års erfaring med science camp for
gymnasieelever.
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Leder af kvalitetslaboratoriet hos Haldor Topsøe, Morten Brinkløv, er spændt på hvordan de unge vil gribe opgaverne an.
– Samarbejdet med elever og lærere på Frederikssund Gymnasium er en fantastisk mulighed for at skabe nysgerrighed
om virksomhedens speciale inden for naturvidenskab, siger Morten Brinkløv. – Det bliver spændende at få nogle dygtige
unge mennesker til at løse de opgaver vi har udarbejdet sammen med faglærerne på gymnasiet.
Det er ikke kun virksomhederne der kan drage fordel af samarbejdet, mener Morten Brinkløv: – Vi forventer at
gymnasieeleverne får et indblik i de problemstillinger en produktionsvirksomhed har, og at det kan styrke interessen for
naturvidenskab, så vi fortsat kan rekruttere nye teknisk velfunderede medarbejdere.

Opgaverne på de forskellige virksomheder
Hos Haldor Topsøe bliver opgaven fx at eleverne skal komme med bud på hvad der kan gøres ved kemikaliespild på
fabrikkens udendørsarealer. På kommunens renseanlæg handler spørgsmålene om slam og forøgede mængder regn.
Reson producerer sonar-udstyr, og her skal eleverne arbejde med hvordan sonar kan bruges til at identificere fisk i en
fiskestime og udslip fra gasledninger i havet. Zoma Electronics lukker dørene op for en gruppe elever der skal finde
erstatning for det giftige metal bly i loddeprocesserne.
– Virksomhederne og kommunen udviser et meget stort engagement, siger Charlotte Pratt. – Det er ellers normalt en stor
udfordring at få virksomheder til at påtage sig en mentorrolle over for elever. For virksomhederne er det både
tidskrævende og en helt anden måde at arbejde på, uddyber Charlotte Pratt.
– Vi håber virksomhederne vil være med igen næste år, og at der kommer nye til.
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Program for Science Camp
Torsdag den 6. november bliver gymnasieeleverne præsenteret for virksomhederne og de første opgaver. Det foregår på
Elværket i Frederikssund, og Haldor Topsøe sørger for frokosten denne og næste dag.
Fredag den 7. november fortsættes der på Elværket, og der arbejdes i grupper med opgaverne som senere præsenteres
for virksomhederne i plenum. Inden weekenden får eleverne deres egentlige opgaver udleveret og bliver fordelt på
virksomheder og kommunale afdelinger.
Mandag den 10. til onsdag den 12. november er der praktik på virksomhederne og i kommunen hvor der arbejdes på
opgaverne. På de enkelte praktiksteder er der aftalt forskellige forløb.
Opgavebesvarelserne skal afleveres på gymnasiet fredag den 21. november.
Fotografierne viser nogle af de involverede gymnasielærere og virksomhedsfolk under forberedelserne til Science Camp:
Øverst er det miljøchef Else Juul Andersen og leder af kvalitetslaboratoriet Morten Brinkløv, Halder Topsøe, og kemilærer
Hans Christian Jensen, Frederikssund Gymnasium.
I midten er det fysiklærer Carl Henningensen, Frederikssund Gymnasium, og direktør Peter Zoffmann, Zoma Electronic.
Nederst er det fysiklærer Lisbeth Larsen, Frederikssund Gymnasium, og RD Manager Tommy Bysted, Reson.
2008 11 5

Frederikssund får 200 gratis røgalarmer til uddeling
Organisationerne BrandBevægelsen og SikkerhedsBranchen gennemfører igen i år i samarbejde med TrygFonden en
kampagne for at få intalleret røgalarmer hjemme hos ældre borgere.
Som led i kampagnen har man udvalgt ti kommuner der får foræret et antal røgalarmer til opsætning hos udvalgte borgere.
Som en af disse kommuner har Frederikssund fået tildelt 200 røgalarmer.
Kampagnen kaldes Farmor ønsker sig en røgalarm, og idéen er at motivere pårørende til at installere en røgalarm hos
deres ældre familiemedlemmer. Det kan vise sig at være en installation for livet. Røgalarmen giver meget bedre chancer
for at komme ud af et brændende hjem i tide.
Og hvis man sover, er det røgalarmen der sikrer at man bliver vækket inden at røgen som en stille dræber har slået én
ihjel.
De sidste par år er der omkommer cirka 70 personer ved brand, og blandt disse er der en uforholdsmæssig stor andel
ældre mennesker. Det hænger måske sammen med at de ældre også er dem der har færrest røgalarmer i hjemmet. Og
måske skyldes det at ældre mennesker kan have problemer med selv at sætte røgalarmerne op.
Medlemmer af Beredskabsforbundet sætter alarmerne op
Den kommunale Ældreservice har blandt sine hjemmeplejebrugere fundet nogle hjem uden røgalarm, men der er også
mulighed for at andre kan komme i betragtning hvis de mangler røgalarmer og hjælp til at sætte dem op.
Man skal henvende sig til Ældreservice på telefon 47 35 10 00 eller mail aeldre@frederikssund.dk.
Opsætningen af røgalarmerne foregår i løbet af de næste uger, og det er den stedlige kreds af Beredskabsforbundet (det
supplerende frivillige beredskab) der efter nærmere aftale rykker ud og sætter røgalarmerne op.
Beredskabsfolkene sørger for at alarmerne bliver sat op de rigtige steder i hjemmet, og at der ikke kun sættes én alarm
op, men måske to eller tre, hvis det er nødvendigt for at skabe sikkerhed i hjemmet.

2008 11 6

Ertebøllehytte rekonstrueres på Museet Færgegården
I området bag Museet Færgegården på øen i søen op mod Færgelunden er der for tiden et særligt byggeri i gang. Det er
nogle af museets arkæologer der arbejder med at opføre en rekonstruktion af en stenalderhytte fra ertebøllekulturen for
cirka 7000 år siden.
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Hytten bygges på grundlag af iagttagelser ved udgravning af en køkkenmødding nord for Selsø Sø for nogle år siden.
Under køkkenmøddingen fandt arkæologerne spor efter en hytte med forsænket gulv og omkring det forsænkede område
spor efter de pæle og stolper der havde båret taget.
Medarbejdere på Færgegården har tidligere bygget flere rekonstruktioner af en ertebøllehytte for at få afprøvet teorier om
hyttens udseende og konstruktion.
At man nu bygger endnu en hytte, skyldes blandt andet at man vil lave praktiske forsøg med overnatning i hytten til vinter.
Så når hytten er bygget færdig her i løbet af november, så venter arkæologerne blot på at det skal blive rigtigt koldt, så de
kan få afprøvet hvor varm hytten kan have været at bo og overnatte i om vinteren.
Man er velkommen til at kigge forbi og se på byggeriet hverdage kl. 10-16, fredag dog kun til kl. 12.
2008 11 6

Internationalt: Poul Nyrup Rasmussen på Metalskolen
Fredag den 21. november er FETC, Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, og Væksthus Hovedstaden vært ved
en konference på Metalskolen i Jørlunde med fokus på internationalisering og nye markeder.

Hvordan kommer man ud på nye markeder, og hvordan får man inspiration til at sætte turbo på
sin eksport?
På konferencen på Metalskolen er der samlet viden om internationaliseringens udfordringer. Man kan
møde virksomheder der har taget springet, og gerne vil dele ud af erfaringerne.
Og samtidig er der mulighed for at høre om Poul Nyrup Rasmussens syn på globaliseringens betydning
for dansk erhvervsliv og for at debattere med den forhenværende statsminister.
Arrangementet er et led i Global Entrepreneur Week, en global begivenhed der dækker mere end 60
lande, og som handler om iværksættere og virksomheder i vækst. Det er lykkedes FETC at få et af
disse arrangementer placeret i Frederikssund.
FETC håber at medlemmerne vil være med til at bakke op om arrangementet, og selv om
virksomheden måske ikke opererer internationalt, mener man at konferencens indlæg og workshops vil
være til almen inspiration for erhvervsfolk.
På konferencen er der mulighed for at få personlig sparring fra kapaciteter spændende fra Dansk Design Center
over Vækstfonden, Patent- og Varemærkestyrelsen, Danmarks Eksportråd, Væksthus Hovedstaden, Danske Bank
Frederikssund og Dansk Revision Frederikssund til FETC selv.
Program og tilmelding hos Væksthus Hovedstaden.
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Skolestrukturbeslutning udsat
Det har været planen at den sidste del af skolestrukturen – Frederikssund by – skulle have været behandlet færdig i
Opvækst- og Uddannelsesudvalget på udvalgets møde mandag den 3. november med en indstilling til Byrådets møde den
25. november.
Sagen blev ikke færdigbehandlet på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. november, men genoptages på
udvalgets næste møde mandag den 24. november.
Det forventes nu det at den sidste del af skolestrukturen kan vedtages i Byrådet til februar.
Se nyhedsartikel om forløbet frem mod en ny skolestruktur ved afslutningen af den seneste høring og udsendelsen af en
hvidbog med høringssvar m.m.
På det seneste møde i Opvækst- og Uddannelsesudvalget blev fremlagt en underskriftindsamling med støtte til en fortsat
udbygning af Græse Bakkebyskolen med 1481 underskrifter på. Underskriftindsamlingen var modtaget efter
høringsfristens udløb.
2008 11 10 Science Camp 2008
Torsdag og fredag i uge 45 begyndte 35 2.g-studerende fra Frederikssund Gymnasium på den Science Camp der bringer
dem i fysisk og naturvidenskabelig nærkontakt med en række lokale virksomheder, herunder Teknik- og Miljø-afdelingen i
Frederikssund Kommune. Projektet styres af Idéhuset Momentum fra Hørsholm.

De studerende skal løse nogle konkrete opgaver i forhold til den produktion og det arbejde der foregår i virksomhederne
Haldor Topsøe, Reson og Zoma Electronic og i kommunen.
Læs tidligere nyhedsartikel som optakt til den aktuelle Science Camp.

43

Torsdag den 6. og fredag den 7. november begyndte det med præsentation af virksomhederne og nogle indledende
opgaver. Det foregik på Elværket i Frederikssund med skiften mellem plenum og gruppearbejde. Til slut blev de egentlige
opgaver udleveret, og de studerende blev fordelt på virksomhederne.
De tre første dage her i uge 46 er der praktik på virksomhederne og i kommunen hvor arbejdet med opgaverne begyndte.
Grupperne skal aflevere besvarelserne af opgaverne fredag den 21. november.
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Fotos Christian Wittemkamp Hansen, Momentum, og Morten Ledet.
Øverst en flipover med campens hovedopgaver.
Dernæst tre billeder fra gruppearbejdet i Elværket, nr. 1 med manager Tommy Bysted fra firmaet Reson og nr. 3 med
miljøchef Else Juul Andersen fra Haldor Topsøe.
Nederst projektleder Charlotte Pratt fra Momentum i samtale med rektor Sussie Staun Pallesen fra Frederikssund
Gymnasium.
2008 11 10 Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til
lokalplan nr. 10 for byomdannelsesområde i Frederikssund
Et flertal i Byrådet vedtog den 28. oktober at fremlægge forslag kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan nr. 10 for
et byomdannelsesområde ved Kocksvej, Falkenborgvej og Lundebjergvej (Løgismose) i Frederikssund til offentlig høring.

Kommuneplantillægget muliggør fortætning og byomdannelse i området vist på kortet, og lokalplanen præciserer
mulighederne for opførelse af et blandet bolig- og erhvervsområde.
Efter en miljøscreening er der foretaget en miljøvurdering af kraftvarmeværkets påvirkning af området med hensyn til
emission, lavfrekvent støj, støjbelastning og infralyd. Vurderingen fremgår af kommuneplantillægget og er indarbejdet i
lokalplanbestemmelserne.
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger fra den 11. november til den 6.
januar 2009 og kan ses her på hjemmesiden.
Bemærkninger til planforslagene sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund, eller på
email til epost@frederikssund.dk med "att. By og Land” i emnefeltet, og skal være kommunen i hænde senest den 6.
januar.
Øvrige bestemmelser om den offentlige fremlæggelse af planforslagene fremgår af denne bekendtgørelse.
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Se forslag til lokalplan
Se forslag til kommuneplantillæg
2008 11 10 Forslag til lokalplan nr. 22 for en del af Erhvervsområde Øst i Slangerup
Byrådet vedtog den 28. oktober at fremlægge forslag til lokalplan nr. 22 for del af Erhvervsområde Øst i Slangerup i
offentlig høring.

Lokalplanen muliggør en udvidelse af virksomheden Sundolitt A/S ved at inddrage to ejendomme på Månevej til
erhvervsbebyggelse. Sundolitt A/S ønsker at etablere udendørs lagerplads på den ene ejendom.
Lokalplanen opdaterer samtidig plangrundlaget for denne del af erhvervsområdet (det eksisterende plangrundlag er fra
1971 og 1988).
Lokalplanen skal også forbygge miljømæssige gener mellem virksomhederne og deres omgivelser, og i den forbindelse
opdeles erhvervsområdet i zoner der bestemmer hvor virksomheder af forskellig type og miljøklasse kan placeres.
Lokalplanen bestemmer desuden at eksisterende boliger ikke må udvides.
Lokalplanen giver Sundolitt mulighed for at udvide den udendørs lagerplads og placere oplag tættere på eksisterende
boliger end tidligere. Lokalplanen bestemmer at der skal laves støjafskærmning mod boligområdet.
En miljøscreening har vist at en række forhold i forbindelse med Sundolitts produktion kan medføre miljømæssige gener.
Der er derfor udarbejdet en miljørapport som indgår i lokalplanens redegørelse.
Byrådet godkendte den 28.oktober at de ændrede forhold på Sundolitt ikke kræver at der laves en VVM-redegørelse eller
et kommuneplantillæg.
Lokalplanforslaget og miljørapporten er offentligt fremlagt i otte uger fra den 11. november til den 6. januar 2009 og kan
ses her på hjemmesiden.
Høringssvar til lokalplanforslaget eller til miljørapporten sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600
Frederikssund, eller på email til epost@frederikssund.dk med "att. By og Land” i emnefeltet. Høringssvaret skal være
kommunen i hænde senest den 6. januar.
Øvrige bestemmelser om den offentlige fremlæggelse af planforslagene fremgår af denne bekendtgørelse.
Se forslag til lokalplan her
2008 11 10 Færgegårdens Venner
De historiske foreninger i kommunen går nu sammen om oprettelsen af en venneforening for Museet Færgegården.
– Færgegården er et fantastisk sted, det ligger smukt og synligt midt i vor kommune med 45.000 indbyggere og et stort
antal sommerturister, siger en af initiativtagerne, Kirsten Darger fra Frederikssund Historiske Forening.
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– Og museet har en dygtig og engageret ledelse og mange ildsjæle som ansatte eller tilknyttede på anden måde. Og dertil
en fin grundsamling om egnens historie og en aktiv skoletjeneste der giver skolebørnene gode faglige oplevelser,
fortsætter Kirsten Darger.
Hun mener det var glædeligt at en enig kommunalbestyrelse fik gjort Færgegården til et kommunalt museum. – Men trods
velviljen er økonomien stram, og blandt andet derfor vil vi oprette foreningen Færgegårdens Venner, siger Kirsten Darger.
– Vi vil forsøge at samle ildsjæle og interesserede om støtte til museets aktiviteter. Og så vil vi sammen med museet søge
at skabe økonomi til forskellige aktiviteter gennem fundraising og samarbejde med erhvervslivet.
Det forventes at den ny forening kan afholde stiftende generalforsamling lige efter årsskiftet.
Yderligere oplysninger hos Michael Reich, michael@reich.dk, Jægerspris Historiske Forening, og Kirsten Darger,
darger@post.tele.dk eller 47 31 37 74.
Læs om den endnu ustiftede venneforening på Museet Færgegårdens hjemmeside.

2008 11 12 Mød skovridderen: Fra kulturskov til naturskov
Skov- og Naturstyrelsen forvalter store natur- og skovarealer i Danmark. Styrelsen lægger for tiden kursen om på en måde
der vil medføre markante forandringer i de danske skove. Resurserne sættes ind på naturgenopretning kombineret med
tilbud til borgerne om at bruge skovene til friluftsaktiviteter. Skovene får i højere grad lov til at udvikle sig på naturens
præmisser.
Det har Foreningen Naturparkens Venner bedt den lokale skovrider Kim Søderlund fortælle nærmere om.
Mød ham tirsdag den 18. november kl. 19.30 på Rytterskolen, Østergade 1 i Ganløse. Det er gratis og alle er velkomne.
Naturparken
Kim Søderlund har som chef for Skov- og Naturstyrelsens
østsjællandske område ansvaret for skovene i den naturpark der
strækker sig mellem Farum og Slangerup og dermed et lille
stykke ind i Frederikssund Kommune. Skovrider Søderlund har
også ansvaret for den ny skov der bid for bid er under etablering
ved Slangerup i området mellem
Hørup og Jørlunde.
Hovedinteressen
for Foreningen
Naturparkens
Venner, FNV, er
naturparken
mellem Farum og
Slangerup, også
kaldet Farum Naturpark. Foreningen vil værne om og udbrede kendskabet
til de landskabelige, naturmæssige, historiske, arkitektoniske, arkæologiske
og rekreative værdier i området. Foreningens aktivitets- og interesseområde
omfatter derfor kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund og Furesø.
Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland forvalter, som det fremgår af
kortet, statslig natur og skov i et område med Frederikssund Kommune i det
nordvestlige hjørne.
Foreningen Naturparkens Venner skriver i en pressemeddelelse om mødet
med Kim Søderlund at man forventer at skovridderen vil fortælle om den
aktuelle udvikling ikke mindst i en situation med faldende bevillinger og
reduktion af antallet af skovarbejdere.
Lige som man forventer at skovrideren vil komme ind på fænomener som
løse hunde, ryttere og mountainbikere og deres til tider anstrengte forhold til
andre skovgæster, bekæmpelse af invasive arter og ønsker om blandt andet
flere bålhuse.
2008 11 12 Musikskolen spiller 200-års jubiblæumskoncert
Frederikssund Musikskole afholder onsdag den 6. maj en cafékoncert i Kulturhuset Elværket for at fejre 200-års
købstadsjubilæet.
Idéen med den særlige jubilæumskoncert er at den skal lyde som den kunne have lydt for 200 år siden. Musikken vil altså
være mindst 200 år gammel. Dog ikke nødvendigvis musik komponeret for netop 200 år siden, da det er en tidsperiode
der generelt er for vanskelig at spille for musikskoleelever.
De medvirkende ved jubilæums-cafékoncerten vil være flere små ensembler. Skolen undersøger om det vil være muligt at
få elever og lærere 'klædt på' som i gamle dage.
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Musikskolen laver i forvejen cafékoncerter, og der er planlagt seks cafékoncerter i indeværende 2008-2009-sæson.
Musikskolens store forårskoncert finder sted onsdag den 27. maj i og ved Kulturhuset Elværket hvor alle musikskolens kor,
orkestre, bands og ensembler medvirker.
Musikskolen spiller gerne sammen med andre
Musikskoleleder Connie Wilhjelm fortæller at skolens orkestre, kor og ensembler gerne vil medvirke ved andre
jubilæumsarrangementer. – Det skal selvfølgelig kunne passes ind i skolens øvrige drift, siger hun, og det betyder blandt
andet at vi som udgangspunkt ikke kan medvirke i juli og august og kun i begrænset omfang i september.
– Desuden kan man forestille sig at nogle af de mindre ensembler der spiller til vores eget jubilæumsarrangement, også
kan optræde til andre arrangementer i maj og juni, siger Connie Wilhjelm.
Musikskolelederen gør opmærksom på at skolens medvirken ved arrangementer altid kræver planlægning i god tid, helst
flere måneder i forvejen.
2008 11 17 Landsbyrådet efter generalforsamling og konstituering
FRederiksund Landsbyråd havde den 10. november sin første ordinære generalforsamling, og få dage efter var der
konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse.
Landsbyrådets bestyrelse består herefter af formand Christian Bertelsen, Skuldelev, næstformand Edith Helsager,
Kyndby, sekretær Hanne Normann Hansen, Skuldelev, kasserer Arvid Malmgren, Kyndby Huse, revisor Jørgen Vingaard,
Gerlev, Bente Johannesen, Sundbylille, Gitte Larsen, Slangerup, Jan Vogel, Venslev, Hanne Astrup, Venslev, Kirsten
Jakobsen, Østby, og Keld Chor, Sundbylille.
Som noget nyt har rådet valgt en kasserer, man har nemlig fået en kommunal bevilling på 4000 kroner til diverse udgifter.
På Landsbyrådets dagsorden for den kommende periode står blandt andet en fortsættelse af en påbegyndt dialog med de
eksisterende bylaug. I forlængelse af en diskussion på generalforsamlingen af landsbyernes fremtid og kommunens
arbejde med bevarende lokalplaner for de små byer vil landsbyrådet forsøge at finde fodslag om værdierne i landbyerne
og om en holdning til landsbyernes servicetilbud. En landdistriktspolitik er endnu et af de emner rådet vil sætte ind på.
Af referatet fra generalorsamlingen fremgår det at Landsbyrådet har haft nogle (indledende) møder med repræsentanter
for kommunen. Der er ros til viljen til dialog fra kommunal side, og en god forventning til de fremtidige samarbejde med
kommunen.
Landsbyrådet kan kontaktes på telefon 62 23 23 37 (formand Christian Bertelsen) eller på email
landsbyraad@hotmail.com.
2008 11 17 Nu mangler der næsten kun vand
Efter fire ugers graveri og flytten jord er det ny, cirka en halv kilometer lange stykke af Græse Å ved at være klar til vand.
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Foto med trick-indlagt forløb af det ny stykke Græse Å
gennem Hauge Mølleeng ved Slangerup.
Der er flyttet 3000 kubikmeter jord for at skabe det ny tracé for åen, og den ny å ligger endnu som en tørlagt ådal gennem
Hauge Mølleeng.
Det nye vandløb er gravet med slyng og stejle sider så åen ved hjælp af vandets bevægelser selv kan finde sit leje og
udvikle sig naturligt. En del af åen kommer til at ligge tæt til stierne gennem engen, så publikum kan opleve åen på tæt
hold.
– Og det er med 'rislegaranti', siger projektleder, skovfoged Troels Karlog.
Der er fyldt 150 kubikmeter gydegrus og 100 ton store sten i vandløbet for at gøre det dynamisk og for at gøre det
tiltrækkende for hav- og bækørreder at gyde.
Der er elektrofisket i det gamle åløb og flyttet 155 ørreder, ål, gedder og kreps længere ned ad vandløbet. Herfra kan de
så efterhånden indtage deres nye å når der kommer vand i den. For at få de sidste fisk med, elektrofiskes der igen om
morgenen den dag vandet føres gennem de ny løb – og inden det gamle løb lukkes.
Når åens vand begynder at løbe i den nygravede å, vil det uvægerligt hvirvle jordpartikler op, og man vil opleve en plumret
å på dens videre løb mod Roskilde Fjord. Det varer dog kun kort tid. På den nederste del af det ny åløb er der desuden
indbygget passager med ringe fald og dermed langsom strøm. Disse steder fungerer som sandfang og er derfor med til at
begrænse vandets transport af mudder.
Vandet føres til den ny å fredag den 21. november
Der graves stadig de næste dage for at blive færdig med åen til fredag den
21. november. Her vil formanden for Teknik- og Miljøudvalget Morten
Skovgaard præcis kl.11 'åbne' for vandet med den store gravemaskine,
hvorefter den ny å overtager vandet fra det gamle åstrækning.
Morten Skovgaard tog det første spadestik (foto) og får nu også æren af at
tage det 'sidste'.
Alle er velkommen til at kigge forbi og se hvordan vandet indtager det nyt
vandløb. Det foregår opstrøms hvor åen løber ud på engen, cirka midtvejs på
stien mellem Hauge Møllevej og Birkemosevej.
Der er meget pløret i området, og det anbefales stærkt at iføre sig røjsere.
Når vandet strømmer i det nye åløb, fortsætter arbejdet med at bygge de nye
broer og renovere engens stisystem. Det samlede arbejde forvenes færdigt
inden jul.
2008 11 18 Borger.dk-uger på bibliotekerne og i Borgerservice
Borger.dk er en portal for det offentlige Danmark på internettet, og i denne tid har biblioteker og borgerservice landet over
særlig fokus på borger.dk og tilbyder borgerne hjælp til at komme i gang med at bruge indholdet på portalen. Det gælder
også Frederikssund Bibliotekerne og Borgerservice på Rådhuset i Frederikssund.
– Vi er jo vant til at hjælpe folk med internettet, og derfor er det også oplagt at vi hjælper folk i gang med at bruge
borger.dk, siger bibliotekar Tina Tving Stauning fra Frederikssund Bibliotekerne.
– Vi vil godt gøre noget særligt for at vise hvor let det er at bruge borger.dk til digital selvbetjening og til at finde
oplysninger om det offentlige, siger Helle Sørensen fra Borgerservice, og vi håber at mange vil kigge ind og og se
mulighederne.
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Alle folkebiblioteker fungerer som ambassadører for borger.dk, og personalet er uddannet til at hjælpe med borger.dk.
Derfor kan man altid få hjælp med borger.dk på biblioteket, og det samme gælder naturligvis hos Borgerservice.
I Borgerservice på Rådhuset kan man få et borger.dk-bolche, og på bibliotekerne kan man så længe lager haves, få en
borger.dk-taske med lidt ekstra godt. I Rådhusets forhal vises en lille film om borger.dk som den fælles indgang til det
offentlige Danmark.
2008 11 18 SundhedsDoktor får kommunal behandlingsordning
Det har netop været udbud af en behandlingsordning for kommunens ansatte. Der blev modtaget syv tilbud på ordningen,
og tre af tilbudsgivere har været indkaldt til en uddybende samtale om deres tilbud.
De havde alle tre en konkurrencedygtig pris, et bredt produktsortiment, herunder fysioterapi, massage, zoneterapi,
kiropraktik, sundhedsprofiler og sundhedstjek, de kunne alle tre stille det relevante antal behandlere til rådighed, de havde
et elektronisk bookingsystem der mindsker administrationen for kommunen og den enkelte medabejder.
Valget blev truffet på baggrund af antal point det enkelte tilbud tilsammen fik på områderne pris, produktsortiment,
kapacitet og fleksibilitet, administrativ praksis samt
bidrag til markedsføring.
Frederikssund Kommune har herefter besluttet at
indgå aftale med firmaet SundhedsDoktor om behandlingsordningen for kommunens ansatte. Foruden de ovenfor nævnte
ydelser driver SundhedsDoktor også en sundhedsportal som medarbejderne får adgang til. Særligt udslagsgivende for
beslutningen var firmaets pris, produktsortimentet og den administrative praksis.
SundhedsDoktor har speciliseret sig i sundhedsydelser til offentlige og private virksomheder i Danmark.
2008 11 18 Det frivillige beredskab sætter røgalarmer op
Beredskabsforbundet (det frivillige supplerende beredskab) er begyndt at sætte røgalarmer op for organisationerne
BrandBevægelsen og SikkerhedsBranchen i en kampagne sponsoreret af TrygFonden.
Der er udvalgt ti kommuner der får foræret røgalarmer til opsætning hos udvalgte ældre borgere. Som en af disse
kommuner har Frederikssund fået tildelt 200 røgalarmer.
I nogle af de første hjem der sættes røgalarmer op i, har formændene for
Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Forebygelsesudvalget og
Social-og Ældreudvalget givet det udsendte medlem af
Beredskabsforbundet en hånd med.
Formand Morten Skovgaard og formand Allan Madsen har været på
opgave i henholdsvis Frederikssund og Slangerup.
Formand Tina Tving Stauning har sammen med distriktsleder Ronald
Graabæk været på besøg hos Anna Flindt-Andersen i Skuldelev. Ronald
Graabæk medbragte alarmer og værktøj samt viden om korrekt
opsætning. Og som man kan se, fik Tina Tving Stauning lov at montere
alarmen.
Tina og Anne fik
også lejlighed til
at hygge sig. De
kender hinanden
fra tidligere da
Tina Tving
Stauning boede
og arbejdede i
Skuldelevområdet.
Hvem kan få en gratis røgalarm?
Den kommunale Ældreservice har allerede blandt sine brugere af
hjemmepleje fundet nogle hjem uden røgalarm. Men der er også
mulighed for at andre kan komme i betragtning hvis de mangler
røgalarmer og hjælp til at sætte dem op.
Man skal henvende sig til Ældreservice, telefon 47 35 10 00 eller
aeldre@frederikssund.dk.
Det er den stedlige kreds af Beredskabsforbundet (det
supplerende frivillige beredskab) der efter nærmere aftale rykker
ud og sætter røgalarmerne op.
Beredskabsfolkene sørger for at alarmerne bliver sat op de rigtige
steder, og at der ikke kun sættes én alarm op, men måske to eller
tre hvis det er nødvendigt for at skabe sikkerhed i hjemmet.
2008 11 18 Pressemeddelelse fra Økonomiudvalget
Økonomiudvalget i Frederikssund Kommune har den 18. november besluttet at fritage ordførende direktør Karsten Ole
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Knudsen for tjeneste, idet Økonomiudvalget agter at indlede afskedigelsessag mod den ordførende direktør.
Begrundelsen er at Økonomiudvalget har mistet tilliden til den ordførende direktørs fortsatte administrative ledelse af
kommunen.
Da begrundelsen for uansøgte afskedigelser ikke er omfattet af Offentligheds-lovens krav om aktindsigt, kan
Økonomiudvalget ikke uddybe ovenstående begrundelse.
Eventuel henvendelse i sagen kan ske til borgmester Ole Find Jensen.
2008 11 20 En af de Bedste på Nettet
Frederikssund Kommunes hjemmeside får for andet år i træk ikke kun fem netkroner i Bedst på Nettets vurdering af
offentlige hjemmesider hjemmesiden ligger også på en delt ottendeplads, når alle offentlige hjemmesider vurderes samlet.

Bedst på Nettet vurderer hvert år de offentlige myndigheders hjemmesider for brugervenlighed, åbenhed, nytteværdi og
tilgængelighed m.v.
Med et samlet score på 88 procent rakte det ud over netkronerne til en placering i Top 10 blandt offentlige hjemmesider.
Hjemmesidens webmaster Dennie Grauballe udlægger det gode resultat som et samspil af flere ting. - Vi har blandt
andet et fint samarbejde med vores professionelle leverandør, og så har vi et rigtig godt netværk af lokale fagredaktører
som arbejder ihærdigt med brugervenlighed og kvalitet på hjemmesiden.
Bedst på Nettet er basale formkrav
Det at en hjemmeside får fem netkroner i Bedst på Nettet, viser imidlertid ikke hvor god den egentlig er, kun at den
overholder nogle basale - men selvfølgelig vigtige - formkrav omkring opsætning og tilgængelighed.
For eksempel indgår hjemmesidens meget omfattende, lokale nyhedsdækning slet ikke i vurderingen.
Brugertilfredsheden
Brugerne er dog generelt ret tilfredse med kommunens hjemmeside. Det må man konkludere på den undersøgelse som
322 besøgende har deltaget i hen over sommeren.
De fleste har nemt ved at finde de ønskede informationer, de får et godt overblik, og sproget er klart og til at forstå.
Langt hovedparten mener også at kvaliteten af hjemmesidens indhold er højt, og at artikler og tekster er fyldestgørende.
2008 11 20 Nye social- og sundhedshjælpere
Et hold på ti social- og sundhedshjælperelever fra Frederikssund Kommune blev den 14. november færdige med deres
uddannelse. I den anledning er der blevet holdt en reception, og med til receptionen var inviteret tre andre social- og
sundhedshjælpere som først afslutter deres uddannelsen den 28. november.
Det er alt i alt et meget 'sammensat' hold der i denne omgang er blevet færdige med deres uddannelse: Tre af dem er
kommet til fra andre hold fordi de har fået merit undervejs i uddannelsen. Tre andre har taget uddannelsen med et planlagt
længere skoleforløb, og en enkelt har taget uddannelsen ved at starte med praktikken i stedet for som de øvrige med
skoleforløbet.
Praktikken er for en stor del forløbet på kommunale arbejdspladser, skoleforløbet foregår på Social- og Sundhedsskolen i
Hillerød.

Receptionen for de 13 ny social- og sundhedshjælpere blev holdt på omsorgscentret De Tre Ege i Jægerspris.
Praktikvejlederne fra de forskellige kommunale arbejdspladser hvor eleverne har været i praktik, var mødt talstærkt frem
for at være med til at ønske dem tillykke med uddannelsen.
Praktikvejlederne har en meget vigtig funktion som daglig vejleder for eleverne, fortæller uddannelseskonsulenterne Bente
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Groth og Heidi Bernard som står i spidsen for den kommunale del social- og sundhedshjælpernes uddannelse. – Derfor
skal praktikvejlederne have stor ros. De har en stor andel i at vi kan uddanne dygtige og engagerede medarbejdere inden
for ældreområdet, siger de to konsulenter.
Traditionen tro blev der holdt en tale for de nyuddannede og uddelt blomstergaver. Og derudover blev der sunget den
'slagsang' som år efter år bliver længere og længere fordi de nyuddannede hver gang digter et nyt vers til den.
Nogle få af de netop færdiguddannede hjælpere går direkte videre med en uddannelse til social- og
sundhedsassistent. De fleste har fået ansættelse i kommunen og fortsætter i jobs som social- og sundhedshjælpere.
Social- og sundhedshjælperne har en meget vigtig position som frontmedarbejdere inden for ældreomsorgen, fortæller de
to uddannelseskonsulenter, Bente Groth og Heidi Bernard. – Og det er en stor glæde at så mange af dem har lyst til at
fortsætte som færdiguddannede i Frederikssund kommune. Vi byder dem hjertelig velkommen som fremtidige kollegaer.
De 13 færdiguddannede social- og sundhedshjælpere er (foto ovenfor):
Emel Karakoc, Frederikssund, Susanne Linde Hansen, Frederikssund, Janne B. Juul, Slangerup, Eni S. Pedersen,
Frederikssund, Bettina Svenningsen, Jægerspris, Ann- Britt Tyrell, Slangerup, Nanna Petersen, Helsinge, Diana Vilagrasa
Thejsen, Frederikssund, Gülcan Özbeöz, Frederikssund, Eva Beate Wriege, Slangerup, Mohammad Zafar, Slangerup,
Rubby Sikander, Jægerspris, og Hatice Agrale, Frederikssund.

Her er de færdiguddannede og deres vejledere hentet udenfor til det store gruppebillede.
2008 11 24 Sundhed eller usundhed i 9. klasse
Kommunallægerne har undersøgt sundhedstilstanden hos kommunens 9. klasse-elever i skoleåret 2007-2008. De unge er
blevet undersøgt (set) og udspurgt, og de har besvaret et spørgeskema.
Samtalerne med de unge og spørgeskemaerne afslører ifølge kommunallægerne en social skævhed i de unges vaner
med hensyn til kost, motion, rygning, alkohol m.m. Lægerne mener ikke der er tale om en konstant 'lasternes sum',
tværtimod er det nogle bestemte unge der trækker statistikken ned.
Sammenlignet med en række andre hovedstadskommuner er Frederikssund i front på den måde at de unge i kommunen
ryger mere, drikker mere og vejer mere. Der er godt nok ikke 'modregnet' for demografiske forskelle, men de ville alligevel
ikke kunne forklare skævheden i sundhedsprofilen.
I forhold til den socialgruppeinddeling og den sundhedsprofil der gælder for voksne borgere, skulle man ifølge lægerne
faktisk forvente at Frederikssund lå bedre end kommuner som fx København, Albertslund, Ishøj og Helsingør. Hvad vi
desværre ikke gør!
Resultatet af kommunallægernes undersøgelse af 9. klasse-elevernes sundhed har været forelagt kommunens Sundhedsog Forebyggelsesudvalg i begyndelsen af november. Udvalget har umiddelbart besluttet at sætte ind på 10. klasse-niveau,
blandt andet med rygestopkurser i klub-regi.
Den lokale presse har behandlet undersøgelsen, fx denne artikel fra lokalavisen Fjordbyerne, og der har været denne
reportage i TV2 Lorry torsdag den 20. november kl. 19.30 med interview med kommunallæge Claus Malta Nielsen.
Se Notat vedrørende kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08.
2008 11 24 Vand i nye Græse Å
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Endnu er der kun en masse mudder, men fredag den 21. november blev der lukket op for vandet til den ny del af Græse Å
gennem Hauge Mølleeng i Slangerup. Til sommer ser det nok mere ud som på dette foto af mølleengen med en trickindlagt, snoet Græse Å.
Se seneste artikel om å-projektet.
Billedreportage
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Ovenfor dele af det ny åløb med store sten, småsten og grus. Der ventes på vandet.
Nedenfor to billeder af gravkograbben der giver vandet adgang til det nye åløb. Og dernæst vandet der trænger længere
og længere ned ad det ny forløb.
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Nedenfor ses vandet ved 'skillevejen'. Hvor vandet før løb til højre (set opstrøms fra) ad det gamle åløb, løber det nu til
venstre ad det nygravede forløb.
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Nedenfor først det gamle åløb under den gamle jernbanebro set fra 'skillevejen' og medens der stadig var vand i det.
Bemærk personen i vandet i gang med det allersidste elektrofiskeri for at hjælpe fisk væk fra det gamle løb.
Dernæst det samme gamle åløb efter tørlægningen.
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Morten Skovgaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, taler ved åbningen for vandet til det ny åløb – inden han griber
styrepindene og tager det 'sidste spadestik'.
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2008 11 26 Juletræerne tændes
Frederikssund
Det er søndag den 30. november, og der er åbent i butikkerne kl. 11-15.
Juletræet på Torvet tændes af borgmester Ole Find Jensen kl. 12, og Jægerspris Garden
marcherer gennem byen kl. 11.30-12.30 sammen med nisseklædte medlemmer
af Rulleskøjteklubben FRISK.
Jægerspris
Søndag den 30. november med åbne butikker kl. 11-17.
Eftersøgningen af den forsvundne julemand begynder kl.13, og juletræet foran Rejsestalden
tændes kl. 16.
Og så er der Dannermarked på Dannerseminariet og på Rejsestaldens gårdsplads.

Jørlunde
Juletræet ved Jørlunde Forsamlingshus tændes søndag den 30. november efter to fakkeltog fra hver sin ende af Bygaden
fra kl. 16.
Skibby
Her sker det fredag den 28. november. Julemanden drager rundt i byen, og klokken 16 tænder han juletræet i bymidten.
Der er godteposer til børnene og gløgg og æbleskiver.
Skuldelev
På grund af den igangværende oprensning i og ved gadekæret kan bylauget ikke tænde sit traditionelle juletræ dér, men
man rykker inden døre og holder i stedet en stor juletræsfest i skolens gymnastiksal søndag den 30. november kl. 13.30.
Slangerup
Søndagsåbent i butikkerne til kl. 17 og julemarked med Cityforeningen og juletombola med Lions Club på Rådhuspladsen
kl. 13-17.
Juletræet tændes kl. 17 af sognepræst Caja Winterø som også holder en tale.
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Det 13-14 meter høje juletræ ankommer til Frederikssund Torv onsdag den 26. november (også øverste foto).
I midten sidste års juletræ i Jægerspris.
2008 11 26 Frederikssund vandforsyning 2007: Billigst vand
DANVA, foreningen af danske vandforsyninger, har udsendt sin årsrapport for 2007.
– Det er jo altid spændende at se hvordan man er placeret i forhold til de andre vandforsyninger, siger Bruno Nielsen fra
Frederikssund Vandforsyning. – Og lad det være sagt med det samme: Vi i vandforsyningen er rigtig stolte af de resultater
vi har opnået i 2007.
Grunden til stoltheden er at den kommunale vandforsyning i Frederikssund har de laveste udgifter til drift og vedligehold
blandt de 37 vandforsyninger der er medlem af DANVA. I udgifterne er medregnet alle udgifter til produktion (indvinding)
og distribution af vandet samt administrationsomkostninger.
Vandforsyningen
Med hensyn til fornyelsesgraden ligger Frederikssund-vandforsyningen dog i den tunge ende med en fornyelsegrad på
under en halv procent, og med et ledningsnet der i snit er 60 år gammelt.
I DANVA's opgørelser over vandforsyningernes vandtab ligger Frederikssund kommunale vandforsyng også dårligt
placeret på den sjettesidste plads med et vandtab på næsten ti procent. – Det er dog desværre, men også heldigvis en
fejlindberetning fra min side, siger Bruno Nielsen, det rigtige vandtab er kun halvt så stort, og Frederikssunds kommunale
vandforsyning ligger her netop i den bedre tredjedel.
Foruden de mere hårde (og våde) fakta har DANVA også udersøgt hvor tilfredse vandforsyningernes kunder er. Her får
Frederikssund kommunale vandforsyning en samlet vurdering på 4,7 på en skala fra 1 til 5.
– Det er jo flot, siger Bruno Nielsen, – men af detaljerne i undersøgelsen kan vi se at vores information til forbrugerne ikke
er så god som den kunne være.
– Og det er jo klart, siger Bruno Nielsen, at manglende vand i vandhanerne giver forbrugerne en dårlig oplevelse, uanset
om det fx sker i forbindelse en overgravet vandledning forårsaget en fremmed entreprenør.
– En dårlig oplevelse af vandforsyningen vil forbrugerne naturligvis lade falde tilbage på vandforsyningen, og sådan er det
indtil man får information om situationen, siger Bruno Nielsen.
2008 11 27 Adventstur i Naturparken
Foreningen Naturparkens Venner (FNV) grundlagde sidste år en tradition for en adventstur med indsamling af kogler,
svampe, mos, grene til adventskranse og juledekorationer.
Anny Jensen fra Slangerup demonstrerede sidste år på overbevisende måde sit talent for at udnytte naturens materialer,
og hun stiller igen op for at give inspiration og gode råd. Og Skov- og Naturstyrelsen har igen givet FNV tilladelse til at
klippe frisk gran i beherskede mængder.
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Årets adventstur foregår søndag den 30. november kl. 13 og starter ved bålpladsen på nordsiden af Kroge Sø i Ganløse
Ore. Her vil Anny Jensen inden jagten på materialer begynder, vise eksempler på sin dekorationskunst.
Man finder frem til mødestedet fra en af de to p-pladser på den vestlige side af Christianshøjvej. Benyttes den nordlige
plads (Kraks kort 105, C 5), skal man gå ind i skoven og dreje til venstre ad den første vej. Vælges den sydlige plads
(Kraks kort 105, C 6), går man ligeledes ind i skoven, men drejer til højre.
Der er nogenlunde lige langt fra begge p-pladser, og i begge tilfælde finder man mødestedet vest for den vej man har
drejet ned af (Kraks kort 105, B 5). Bus 334 kan eventuelt benyttes til hjørnet af Farumvej og Christianshøjvej.
FNV byder på noget varmt at drikke og et bål at lune sig ved, det er gratis, og alle er velkomne.
2008 11 27 Fjordstien skal have ny bro over Værebro Å
Den ti år gamle bro der fører Fjordstien over Værebro Å syd for Lille Rørbæk, er lavet af limtræ, og det kan nu ikke holde
længere i det fugtige miljø ved åen. Den svampeangrebne bro skal skiftes ud.
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Samtidig gennemføres der diverse arbejder på stierne, så Fjordstien lukkes i en periode fra mandag den 1. december og
små tre uger frem på strækningen fra Lille Rørbæk (Lille Rørbækvej) til Lupinvej i Jyllinge Nordmark syd for åen.
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Arbejdet udføres af Frederikssund og Roskilde kommuner i fællesskab, og man deler også udgiften til en en ny bro med
cirka en halv mio. kroner til hver. Den ny bro bliver af lavet af azobetræ som forventes at være nærmest
vedligeholdelsesfrit i de næste 70 år.

I uge 50 kommer der en stor rambuk der banker pæle ned til fundering af den ny bro. Broen kommer fra Holland i et eller
to stykker og skal hejses på plads med en større kran.
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Øverst et luftfoto med Fjordstien indtegnet fra Lille Rørbæk i nord til Værebro Å og Jyllinge Nordmark i syd.
Dernæst to oversigtsfotos af området ved Værebro Å, først fra færisten hvor Fjordstien drejer ind langs skovstykket
parallelt med Værebro Å, og dernæst fra den nærmest modsatte synsvinkel.
Endelig fire fotos af den bro over Værebro Å som ikke længere kan klare opgaven og nu skal udskiftes.
Foto: Skovfoged Troels Karlog
2008 11 28 Forslag til bevarende lokalplan for Kyndby Huse
Byrådet vedtog den 28. oktober at fremlægge et forslag til bevarende lokalplan (nr. 25) forKyndby Huse til offentlig høring.
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Lokalplanen skal primært sikre en bevarelse at bebyggelsen og bebyggelsesplanens væsentligste kulturhistoriske og
arkitektoniske træk, men der åbnes dog op visse muligheder for bygningsmæssige ændringer som kan bringe
bebyggelsen op til dagens standard. Planen giver samtidig mulighed for at opføre et nyt fælleshus og et
varmeforsyningsanlæg.
Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanområdet, men vurderingen er ikke at der skal foretages en særlig
miljøvurdering af lokalplanen. Om denne og andre formalia om lokalplanforslaget henvises til bekendtgørelsen.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger til den 27. januar. Bemærkninger til forslaget skal inden da sendes til
Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller til epost@frederikssund.dk med et ”att. By og
Land” i emnefeltet.
Borgermøde
Der afholdes åbent borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 8. januar kl. 19 i kantinen på Kyndbyværket.
2008 11 30 Smuk og dejlig: Århus kommer til Frederikssund
Ungdomsskolens 2009-musical handler om Århus i 1980erne, og så skal den selvfølgelig hedde Smuk og dejlig.
Århusmusicalen opføres i Elværket i Frederikssund til marts næste år, og indtil da går der en hel masse unge mennesker
rundt i Frederikssund og øver sig i at tale århusiansk. De unge har selv valgt at opføre en musical om Århus-musikken i
80erne.

Tre dage sidst i november tog de til Århus på studietur i Ungdomsskolens bus. I alt 45 unge mennesker var med på turen,

65

inklusive det dygtige orkester og et hold teknikere under ledelse af kulturpedel Eskild Marcussen fra Elværket.
På turen deltog desuden instruktør, manuskriptforfatter og produktionsleder Gunhild Brethvad.
Den unge musical-trup er fra 12 år og helt op til 23 år. De ældste er gamle elever som ikke kan slippe det musikmiljø der
gennem flere år har bygget op i Ungdomsskolen.
Mange af de unge i den aktuelle musical-trup har sunget og danset i flere år og er dygtige og rutinerede, andre er først
begyndt i år. Så der er både tale om fortsættere og begyndere, og altså både nogen der har noget at lære, og nogen der
er har noget de kan lære fra sig.

Husker du ?
Den sidste musical de unge lavede – i marts i år – var den der handlede om dansens og musikkens historie gennem 90 år
– Husker du ? – og den var ubetinget en stor succes.
– Her blev de unge især glade for firser-musikken, fortæller Gunhild Brethvad der også var instruktør dengang. – Der blev
først foreslået en musical om Gnags, men så blev de enige om at udvide temaet til Århus i 80erne.
De unge har nu levet med firserne igennem nogle måneders forberedelser og øvelser, og så har de syntes de gerne ville
møde nogle af de 'rigtige'. De ville til Århus og møde 'dengang'.

Hjem til Århus
Musikkonservatoriet i Århus var rammen om 11 timers koncentreret undervisning og træning. Her mødte de unge
danseren Jytte Mosekjær som underviste dem i dans og akrobatik fra dengang.
En anden underviser var musikeren Allan Nagel der spiller med Poul Krebs, Mek Pek, Michael Learns to Rock og flere
andre. Han fortalte om de forskellige Århus-musikere og deres personlighed.
Og det vestdanske klovneikon Tonny Trifolikom fra Cirkus Mongo underviste de unge i det århusianske sprog og
introducerede dem til klovneriets verden.
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Musical-truppen mødte også nogle virkelige koryfæer, nemlig Ivalo og Leif Falk. Parret har mere end mange andre præget
det århusianske musikliv med udgangspunkt i den legendariske Århus Friskole. Deres søn Mek Pek bliver en af
personerne i ungdomsskolens musical.
Der var også besøg på musikværtshuset Fatter Eskil, et spillested der er bygget ind i en scenografi der forestiller et hus –
et Århus. Og ikke mindst var der besøg i studiet Genlyd i Viby – det var der dér de 'slingrede ned ad Vestergade'.

Smuk og dejlig
Det er de unge optrædende selv der har bestemt at den kommende musical med musik fra 1980ernes Århus skal hedde
Smuk og dejlig. Og der kommer mange kendte musikere fra Århus dengang med i musicalen.
På scenen kommer man blandt andet til at se Christian Odde som Peter AG. Casper Halberg spiller Steffen Brandt, Maria
Eriksen er Anne Dorthe Michelsen, Emil Larsen spiller Mek Pek, Jonas Larsen er Thomas Helmig, Niclas Bak er Henning
Stærk, Ditte Puggård spiller Dodo, Sidsel Holm har en morsom rolle som punkeren Kate Svanholm, Ida Thomsen er Anne
Linnet og Camilla Toft er Lis Sørensen – og mange flere til.
Selve stykket kommer til at handle om kærlighedens mange veje og vildveje. Og alle de gode sange er med: Smuk og
dejlig, Venus, Hjem til Århus, Glor på vinduer, Den jeg elsker, elsker jeg, Pigen og trompeten og mange flere.
– Det er en stor og morsom opgave de unge her har sat mig på, siger instruktøren og manusforfatteren Gunhild Brethvad.
Hun har stor ros til de unge og deres engagement, og så afslører hun at de unge allerede drømmer om at tage på turné
med musicalen – til Århus.
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Foto: Eskild Marcussen
Øverst hele truppen på trappen foran Musikkonservatoriet i Århus.
Dernæst scener fra musikkonservatoriets træningssal. Først to med med mange medvirkende. Den siddende person i rødt
er instruktør Gunhild Brethvad. Det tredje er fire af de unge sammen med klovnen Tonni Trifolikum.
Næstsidst samlet omkring flyglet med kapelmester Jens Søbæk ved tangenterne - fra venstre Christian Odde, Jonas
Larsen, Christoffer Hesch, Niclas Bak, Emil Larsen og Casper Halberg.
Nederst er det fra venstre Ninna Davies, Amalie Lyduch og Signe Brok som klapper af kommeraternes optræden.
2008 12 1

Så er det vinter med mulighed for vintervejr
– og snerydning og bekæmpelse af glat føre

Sne på Roskildevej i Slangerup ved Møllevangens udmunding.
Den kommunale vintertjeneste
Den kommunale vintertjeneste løser følgende opgaver:

Snerydning på alle kommunale veje og gennemgående, kommunale
asfalterede cykelstier (vejklasse 1 – røde veje)

Glatførebekæmpelse på overordnede kommunale veje og cykelstier hele
døgnet efter indtruffet glatføre (vejklasse 1 – røde veje)

Glatførebekæmpelse på kommunale stamveje efter behov, men kun
inden for normal arbejdstid (vejklasse 2 – grønne veje)

Glatførebekæmpelse på kommunale boligveje i særlige tilfælde og kun
inden for normal arbejdstid (vejklasse 3 – blå veje)
Se kort med farvekodning visende hvilken vejklasse de enkelte veje tilhører.
Private med i beredskabet
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Den kommunale snerydning og glatførebekæmpelse varetages kun delvis af kommunalt mandskab. Kommunen bruger
også private entreprenører.
For snerydningen er der lavet kontrakt med en snes eksterne entreprenører med lastbiler og traktorer som skal ordne cirka
halvdelen af opgaven.
For glatførebekæmpelsen er der lavet kontrakt med nogle eksterne entreprenører med lastbiler med saltspredere som står
for cirka 20 procent af opgaven.
Statens veje
På statsvejene varetages snerydningen og glatførebekæmpelsen af Vejdirektoratet. De statslige veje gennem kommunen
er:
Rute 6 fra Hillerød til Roskilde
Rute 53 fra Slangerup til Elverdammen (inkl. J.F. Willumsensvej og Kronprins Frederiks Bro)
Rute 211 fra København til Frederiksværk (Frederikssundsvej)
Derudover ordner Vejdirektoratet også landevejen fra Slangerup til Lynge / Allerød / Farum.
Busser og tog
Ved busstoppesteder og på busterminaler er der kommunen der står for snerydning og saltning. På Frederikssund Stogsstation har Banedanmark ansvaret for perronerne.
Grundejernes opgaver og ansvar
Det er som udgangspunkt grundejernes opgave og ansvar at der ryddes sne og bekæmpes glat føre omkring deres
ejendom. Det er grundejernes ansvar at fortov og sti ud for den enkelte ejendoms facade holdes ryddet og ikke er til fare
for færdslen.
Man skal her være opmærksom på at selv om kommunen påtager sig rydning eller saltning af et fortov, fritager det ikke
grundejeren for ansvar hvis der sker uheld som følge af sne eller glat føre.
Grundejerne skal også sørge for at rydde adgang til postkasser og affaldsstativer hvis de vil være sikre på at få post eller
hentet affald. Også her kan grundejerne pådrage sig et ansvar hvis der sker uheld.
Bycirkel-samarbejde om miljø og energi med Wuxi i Kina
Bycirklens tre kommuner har de sidste snart to år samarbejdet med Wuxi Kommune i Kina om blandt andet
erhvervsudvikling og undervisning. Samarbejdet udvides nu til også at omfatte miljø, klima og bæredygtig byudvikling, og
allerede efter det første Bycirkel-besøg står det klart at begge parter har noget de kan lære hinanden.
I oktober var en delegation på 12 personer fra Bycirkel-kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund i Wuxi for at
deltage en venskabsby-konference om blandt andet bæredygtig byudvikling.

Solcelleteknologi
– At Wuxi inviterer 220 mennesker fra hele verden og vælger bæredygtig byudvikling som tema, viser at det er et emne
kineserne finder meget vigtigt og gerne vil samarbejde med andre om, siger Karin Langendorf, leder af Grønt Sekretariat i
Ballerup Kommune.
– Vi var forberedt på at der var forurening i Wuxi, og det var der, men vi oplevede også en stor vilje til at gøre noget ved de
problemer Kinas hurtige udvikling fører med sig.
Bycirkel-delegationen har mange idéer med tilbage til fremtidige samarbejder der vil komme både Danmark og Kina til
gode. Det gælder fx kinesernes erfaring med solceller.
Delegationen besøgte i den forbindelse firmaet Suntech, en stor børsnoteret Wuxi-virksomhed der eksporterer solceller og
knowhow til hele verden.
– Det er en spændende teknologi som vi gerne vil introducere herhjemme, siger Regin Nordentoft, chef for Miljøcentret i
Egedal Kommune. Han fortæller at kineserne var meget interesseret i energispørgsmål og i taklingen af problemer med
forurening af luft, vand og jord og i at få del i vores viden og erfaring på de områder.
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Grønne områder
Noget der gjorde indtryk på den danske delegation, var Wuxis grønne områder.
– Der var mange fine parker og grønne områder, ofte var der små vandløb og niveauforskelle, og det hele var meget fint
og velholdt, fortæller Jurjen de Boer, miljøsagsbehandler i Frederikssund Kommune.
– Vi taler meget om at udvikle grønne, bynære områder hjemme i vores egne kommuner, og selv om vi ikke har nær så
meget kommunalt personale som kineserne, så synes jeg godt vi kan lade os inspirere af det vi så i Wuxi.
Med på rejsen var også Ballerup Kommunes erhvervsudviklingschef Anne Møller-Andersen. – Kina er meget fokuseret på
de energi- og miljøudfordringer de står overfor, og derfor vil de gerne i dialog med os og ikke mindst vores erhvervsliv om
miljø- og energiteknologi.
Anne Møller-Andersen fortæller at der nu planlægges en række møder med lokale og regionale virksomheder med henblik
på at skabe kontakt til Wuxi.
2008 12 3

Jul i Frederikssund 2008
I disse dage omdeles årets udgave af Jul i Frederikssund til samtlige husstande i Frederikssund Kommune.
Ifølge bladets ny redaktør, Henrik Monved, ser man det som en vigtig opgave at komme godt rundt i alle kommunens
hjørner.
Som sidste år (hvor bladet for første gang udkom i hele den ny, store kommune) er
der personportrætter fra alle fire 'gamle' områder:
Vi møder således forhenværende Slangerup-borgmester Bent Lund, amatørveteranen Dagny Larsen fra Jægerspris, film-ildsjælen Anders Lykkebo fra Skibby
Kino og Cinema Paradiso (som døde netop som bladet gik i trykken) og den
rejselystne Frederikssund-lektor Ralph Sonne.
Og så får vi ad flere omgange grundig besked om Eskilsø og lokale vinkler på
kendisser som Tom Bogs og Johnny Reimar – foruden en historie om spøgeriet på
Selsø Slot.
Jul i Frederikssund udgives af Frederikssund Mediecenter (Frederikssund Avis).
Den ny redaktør, Henrik Monved, er pensioneret gymnasielærer fra Frederikssund
Gymnasium og har gennem mange år været og er stadig ugentlig vittighedstegner i
Frederiksborg Amts Avis (illustrationer til Lars Kanit-viserne).
Henrik Monved står selv for forsidetegningen på dette års Jul i Frederikssund.
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Stiftende generalforsmaling i Færgegårdens Venner

Museet Færgegården har altid på forskellig vis været støttet af egnens historiske foreninger. Det er blandt andet sket med
de tilbagevendende familiesøndage som Færgegården har lagt navn og grund til, men som har været arrangeret af de
historiske foreninger.
En gruppe medlemmer fra de lokale historiske foreninger mener imidlertid at museet har brug for en særlig støtteforening
der kan koncentrere sig helt og fuldt om at bakke op om museet og dets aktiviteter.
Initiativtagerne synes at Færgegården er et fantastisk sted med en unik beliggenhed og historie, at Færgegården har et
enormt potentiale, at Færgegården har et dygtigt og engageret personale, og at Færgegården er et naturligt knudepunkt
for egnens historiske identitet.
Derfor har repræsentanter for de historiske foreninger i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup besluttet at søge
dannet foreningen Færgegårdens Venner, en forening som de mener skal arbejde med at udbrede kendskabet til museet
og sikre det synlighed og endnu bredere folkelig opbakning.
Foreningen skal også hjælpe med at skaffe endnu flere ildsjæle og medhjælpere til museets aktiviteter og arbejde
målrettet for flere aktiviteter for børn og familier i museets regi.
Endelig skal foreningen sammen med museet søge at udvide museets økonomiske grundlag gennem fundraising og
samarbejde med turist- og erhvervsliv.
Stiftende generalforsamling
Der er udsendt en indbydelse til stiftende generalforsamling torsdag den 15. januar kl. 19.30 i Kulturhuset Rejsestalden i
Jægerspris.
Vil man tale med initiativtagerne, kan man henvende sig til Michael Reich, michael@reich.dk, telefon 61 20 23 98, eller
Kirsten Darger, darger@post.tele.dk, telefon 47 31 37 74.
2008 12 4

Bog med billeder af Slangerup-fotografen Knud Larsen
Lokalhistorisk Forening for Slangerupegnen udgiver nu den sjette bog i rækken af Gamle Slangerup Billeder. Den
aktuelle udgivelse indeholder kun billeder som Slangerups fotograf gennem næsten 60 år, Knud Larsen, har fotograferet.

Bogens forside er illustreret med en billedserie fra den private afdeling.
Fra Knud Larsens start som fotograf i begyndelsen af 1920rne er der en række privatoptagelser af familien. Igennem Knud
Larsens virke som fotograf er der dels mange 'bestillingsarbejder' som bryllupper, jubilæer, runde fødselsdage, sølv- og
guldbryllupper og stolte forretningsindehavere der skulle have deres 'livsværk' foreviget. Dels er der personfotografierne
optaget hjemme i atelieret.
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Konfirmander i Slangerup kirke 16. april 1950.
Deres navne kan man finde i bogen. Til højre pastor Strengberg.
De fleste billeder brugt i den historiske forenings bog med Knud Larsen er 'bevaret' på glasnegativer som har ligget i
skunken i fotografens bolig, nærmest udsat for vind og vejr og mange af dem derfor i en sørgelig forfatning. Det er et
medlem af foreningen, Erik Hansen, der med teknisk snilde har tryllet seværdige billeder ud af forfaldet.

Slangerup Idrætsforening opfører 30. november 1947 Gøngehøvdingen.
Generalprøven var gratis for børn og alders- og invalidepensionister.
Neden for scenen ses instruktørerne Kaj Andersen,
malermester Peter Andersen og skorstensfejer Poul Hansen.
Den historiske forening fejrer udgivelsen af fotobogen lørdag den 6. december kl.10-14 med et lettere traktement i Den
Gamle Smedje. Her får de fremmødte medlemmer deres gratis eksemplar af bogen med hjem, men i øvrigt er den til salg
for 100 kroner stykket. Den sælges på lokalhistorisk arkiv og på Slangerup Bibliotek.
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Øverst Slangerup set fra syd cirka 1925 med området
omkring Græse Å og kirken over landsbyens lave huse.
Nederst ses mod øst den gamle hollandske vejrmølle.
Bag møllen ses bager Nielsens hus i Brobæksgadeog til højre for møllen
skimtes Henrik Jensens gård på Nybrovej, i dag Ingridvej/Skolestien.
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Input til kalender og interesse for jubilæumsøl efterlyses
På jubilæumshjemmesiden 200aar.frederikssund.dk efterlyses for tiden input til den store begivenhedskalender for 2009
som jubilæumskomité og jubilæumssekretariat arbejder med.
En anden efterlysning gælder interessen blandt butikker, supermarkeder, restauratører m.fl. for at sælge en særlig
jubilæumspilsner fra Bryggeriet Skands.
Kalender med 2009-aktiviteter
Foreninger og organisationer bliver nu blevet bedt om at melde ind hvad de har planlagt for 2009.
Det er planen at der på 200aar-hjemmesiden skal være en løbende opdateret begivenhedskalender, herunder selvfølgelig
egentlige jubilæumsaktiviteter, men også andre arrangementer af almen interesse.
Forud for fejringen af jubilæumsdagen den 12. maj bliver der desuden udsendt en trykt kalender med sommerhalvårets
begivenheder og særlige jubilæumsaktiviteter.
Læs om kalenderforberedelserne på 200aar.frederikssund.dk.
Jubilæumspilsner fra mikrobryggeriet Skands
Jubilæumskomitéen er på vej med en aftale med Bryggeriet Skands i Brøndby om at lave en særlig øl i anledning af
købstadsjubilæet.
Aftalen vil ikke involvere kommunen økonomisk. Øllen skal på almindelige vilkår sælges direkte fra bryggeriet til videresalg
gennem købmænd og supermarkeder og på restauranter og fra andre udskænkningssteder.
Der bliver tale om en sommerlig øl af pilsnertype med en styrke
på cirka 4,9 volumenprocent alkohol.
Øllet bliver både til salg som kvart- og halvliters på flaske og
som fadøl.
Jubilæumspilsneren forventes klar til salg fra den 1. maj.
Dagligvarebutikker og restauratører m.fl. får i disse dage et
brev med spørgsmål om deres eventuelle interesse for at
forhandle jubilæumspilsneren.
Læs om denne forespørgsel om forhåndsinteresse på
200aar.frederikssund.dk.
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Høring om kultur-, fritids- og idrætspolitik
samt idrætspolitisk strategi
Byrådet har den 25. november besluttet at sende et forslag til kommunal kultur-, fritids- og idrætspolitik i offentlig høring.
Med en politik for kultur, fritid og idræt ønsker Byrådet at skabe rammer for den enkelte borgers fordybelse og udvikling og
for meningsfyldte aktiviteter for såvel den enkelte som fællesskabet.
Kultur-, fritids- og idrætspolitikken skal ses i sammenhæng med Plan- og Agenda 21-strategien, Sundhedspolitikken, Børnog Ungepolitikken og Erhvervspolitikken.
Idrætspolitisk strategi
Sammen med dette politik-oplæg udsendes også et forslag til idrætspolitisk strategi i offentlig høring. Denne strategi er et
forslag til udmøntning af idrætspolitikken.
Høringen
Politik og strategi er i offentlig høring frem til udgangen af januar 2009.
Kommentarer kan indsendes på kulturogfritid@frederikssund.dk eller til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600
Frederikssund.
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Sundhedschef Jette Søe portrætteret i bog om kvindelige topledere
Ny bog om kvinders vej til kommunal topledelse indeholder interviewportrætter af elleve kvindelige kommunale topledere.
Den ene af disse kvinder er sundhedschef Jette Søe, Frederikssund Kommune.
Jette Søe og de ti andre kvindelige ledere fortæller deres historier, om vejen til topposterne, hvad omkostningerne har
været, og hvordan udsigten er deroppefra.
Bogen 11 kvinders vej til topledelse er et samarbejde mellem Kommunernes Landsforening, KL, og Kommunale
Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KTO.
Udgiverne skriver i en pressemeddelelse at det der karakteriserer de elleve kvinder i bogen er handlekraft, lyst og
gåpåmod.
– De får energi af jobbet, for det er udfordrende og afvekslende at være topchef i et politisk system. Disse kvinders
arbejdsliv er ikke altid gået opad i en lige linje. Der har også været arbejdsløshed, mobning og rå magtkampe.
– Men oplevelser der gjorde ondt, har ikke væltet dem af pinden. De har klaret skærene, eller de har flyttet sig. For de ved
de har talent, og de føler at jobbet er det hele værd.
– Kvinderne er uenige om de arbejdsmæssige omkostninger ved at være topchef. Nogle har arbejdet solen sort og har
valgt at lade karrieren fylde og styre. Andre tager aldrig arbejde med hjem, og mener at det er en myte med de store
private omkostninger ved et chefjob - og at det kan være lige så hårdt at være menig medarbejder, det er bare anderledes.
– Men én ting er de enige om: at valget af partner er essentielt. For det er vigtigt kun at have ét job, nemlig arbejdet.
Hjemmet skal være et fællesskab. Og så giver de nogle gode råd til kvinder, der ønsker et topjob - og til de kommuner, der
ønsker også at rekruttere fra den kvindelige del af Danmarks talentmasse.
Jette Søes CV
Jette Søe er uddannet sygeplejerske fra Ribe Amts Sygeplejeskole i Esbjerg i 1980. Hun har desuden en Master of Public
Policy fra Roskilde Universitetscenter.
Hun var sygeplejerske på Esbjerg Centralsygehus 1980- 1982, og sygeplejerske i Arbejdstilsynet i Ribe Amt 1982-1988.
Fra 2000 til 2004 var Jette Søe manager i Luftfartens BST, SAS. Hun var fra 2004 til 2007 forvaltningschef for skole, social
og sundhed i Skibby Kommune og blev i 2007 sundhedschef i Frederikssund Kommune.
Derudover har hun været amtskredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Ribe Amt fra 1988 til 1994 og næstformand for
Dansk Sygeplejeråd 1994 til 1996. Men mest kendt i offentligheden er nok Jette Søes tillidshverv som formand for Dansk
Sygeplejeråd i perioden 1996 til 2000.
Jette Søe er 53 år, gift og har ingen børn.
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Lukninger i forbindelse med jul og nytår
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Rådhuset og administrationscentrene holder lukket mellem jul og nytår samt fredag den 2. januar. Altså fra og med
juleaftensdag, onsdag den 24. december til og med søndag den 4. januar.
Den sociale døgnvagt der tager sig at akutte situationer vedrørende børn og unge, kan kontaktes via politiet på telefon 47
31 14 48.
Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne har foruden helligdagene blot lukket juleaftensdag og nytårsaftensdag.
2008 12 10 Stationscenter-byggeri i sol den 10. december
Det ny gadebillede mod A. C. Hansens Vej tegner sig mere og mere markant. P-huset er nu oppe i færdig højde, men
endnu mangler der meget både inde og ude.

Der støbes stadig på øverste dæk, og betonkanonerne holder i kø for at læsse af i en betonpumpe hvis yderste spids ses
ovenfor.

Den aktuelle milepæl i byggeriet er at der mandag den 8. december blev udlagt de første 1300 kvadratmeter betondæk til
den del af selve butikscentret der vender ud til det kommende torv ved stationen og krydset Jernbanegade/Ågade/Nygade.
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Længere inde på grunden fortsætter pilloteringen, og pælene står stadig lige tæt. Nogle pæle kan komme langt ned, andre
knap så langt. De lange 'strittere' er pæle nummer to der er lasket oven på pæle der er banket helt ned.
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Armeringsjern til indstøbning i det næste stykke betondæk ligger allerede i store stakke, og der køres stadig mere til.

Under stationscentret bygges en kloakpumpestation, og det er en lang og indviklet byggeproces som det måske fremgår af
billederne:

77

For at man kan komme rundt på byggepladsen uden at synke dybt i mudderet er der lagt læssevis af småsten på
kørevejene, og de gående har fået udlagt stier fra trætraller (som her langs diget mod Sillebro Å):
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Foto: Morten Ledet
2008 12 10 Vi har brug for en hel løsning
Sådan lyder indledningen til en pressemeddelelse som de tre borgmestre i Bycirklen, Ole Find Jensen, Frederikssund,
Svend Kjærgaard Jensen, Egedal, og Ove E. Dalsgaard, Ballerup, i dag har udsendt som reaktion på regeringens udspil til
en plan for landets fremtidige infrastruktur og investeringer i blandt andet motorveje.
Pressemeddelelse
De store forventninger i Bycirklen til regeringens forslag til den fremtidige infrastruktur er nu afløst af både skuffelse og
frustrationer. Så sent som i sidste uge forlød det at forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen fra Motorring 4 til
Frederikssund blev en vigtig del af regeringens plan, sådan som regeringens egen infrastrukturkommission har anbefalet
det.
Nu spiller regeringen ud med mindre end en halv løsning hvor Frederiksundmotorvejen kun forlænges til den kommende
Tværvej ved Kildedal Station.
Umulig plansituation
"Jeg må udtrykke stor overraskelse og stor skuffelse med regeringens udspil. Det er langt fra hvad man havde forventet
efter den positive modtagelse som Vejdirektoratets indstilling fik fra den daværende transportminister Carina Christensen,"
siger formand for Bycirklen, borgmester Svend Kjærgaard Jensen, Egedal Kommune.
"Særligt når man i regeringens udspil om vejen kan læse at Frederikssundsvej er den stærkest trafikerede
statsvejsstrækning som endnu ikke har status som motorvej. Det efterlader især Egedal Kommune med en nærmest
umulig plansituation, hvis man skal fortsætte med arealreservation for såvel en åben-land-løsning som en løsning der
løber igennem byerne Veksø, Stenløse og Ølstykke i den nuværende vejs tracé," siger Svend Kjærgaard Jensen.
Det hurtigst voksende område har brug for en motorvej
"Med udspillet opnås måske nok umiddelbart en løsning for trængselsproblemerne i det inderste af Bycirklens del af
Frederikssundsvej. Men regeringen har åbenbart fuldstændig glemt sin egen planlægning," siger borgmester Ove E.
Dalsgaard, Ballerup Kommune.
"I følge Regeringens Fingerplan 2007 bliver Frederikssundfingeren det hurtigst voksende område i Hovedstadsområdet.
Det kræver naturligvis en motorvej helt til Frederikssund, sådan som både vi i Bycirklen og erhvervslivet har påpeget i
årevis," siger Ove E. Dalsgaard.
Løftebrud
"Selv om regeringens med sit udspil påstår at have satset på udbygningen af den kollektive trafik, så må vi forvente fortsat
stærkt stigende vækst i biltrafikken i Frederikssundfingeren, blandt andet på grund af en ny fjordforbindelse og på grund af
planerne om den helt nye by ved Store Rørbæk. Jeg er ikke bleg for at kalde udspillet løftebrud i forhold til de mange
tilsagn fra blandt andet regeringspartiernes folketingsmedlemmer om at nu skal motorvejen til Frederikssund gøres
færdig," siger borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune.
"Nu må vi sætte vores lid til at Folketinget kan overbevise regeringen om at vi i Frederikssundfingeren og hele
Hovedstadsområdet har brug for en hel løsning: Motorvej fra Ballerup til Frederikssund," siger Ole Find Jensen.
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Reaktioner fra det lokale erhvervsliv
Tilsvarende reaktioner på regeringens trafikinvesteringsplan kommer fra det lokale erhvervsliv og Frederikssund Erhverv.
Lokalavisen Fjordbyerne har fx bragt disse to artikler på sin hjemmeside:
Erhvervsliv i oprør over trafikplan
St. Rørbæk-planer alvorligt truet af trafikplan
Link til regeringens trafikplan
Regeringens plan Bæredygtig transport - bedre infrastruktur kan ses på Transportministeriets hjemmeside.
Gå eventuelt direkte til afsnittet med trafikplanen for Hovedstaden.
2008 12 11 Ejendomsskatten for 2009 opkræves nu
Der udsendes i disse dage ejendomsskattebilletter til ejere af ejendomme. Ejendomsskatten for 2009 forfalder til betaling i
to rater med første rate per 1. januar til betaling senest den 12. januar. Anden rate forfalder 1. juli til betaling senest 10. juli.
På ejendomsskattebilletten opkræves følgende bidrag:

Grundskyld til kommunen - 32,50 promille af grundværdien

Bidrag for rottebekæmpelse - cirka 0,0220 promille af ejendomsværdien

Eventuelt bidrag til skorstensfejer
Spørgsmål til ejendomsskatten
Der er normalt mange spørgsmål til ejendomsskatten, og lige efter udsendelsen af opkrævningerne får omstillingen på
telefon 47 35 10 00 meget travlt, og der kan opstå ventetid på at komme igennem til afdelingen Ejendomsskat og
Forbrug.
Send om muligt spørgsmål om ejendomsskat til ejendomsskat@frederikssund.dk med oplysning om hvilken ejendom det
drejer sig om, og et telefonnummer som afdelingen kan ringe tilbage på.
Spørgsmål om ejendomsvurderingen og ejendomsværdiskatten rettes til Skattecentret i Ballerup, Lautrupvang 1 A,
2750 Ballerup, telefon 72 22 18 18 eller via mail til skat@skat.dk.
Indbetaling af ejendomsskat
Sammen med ejendomsskattebilletten er vedlagt indbetalingskort til de to ratebetalinger. Er ejendommen tilmeldt PBS,
medsendes ikke indbetalingskort.
Kommunen anbefaler en af følgende betalingsmåder:

Tilmeld ejendommen til PBS (tal med Deres bankrådgiver)

Brug PC-Bank - brug oplysningerne nederst på girokortet (korttype 71).

Brug de fremsendte indbetalingskort enten i bank eller på posthus
Læs mere om for sen indbetaling og hvad loven i øvrigt siger, og om særlige forhold ved ejerskifte og flytning til og fra
udlandet.
2008 12 12 Lidt senere hjem med sidste S-tog
Med køreplanskiftet søndag den 11. januar 2009 flytter DSB det sidste S-tog fra København mod Frederikssund til en
afgang 12 minutter senere.
For tiden kører det sidste S-tog (linje H) fra København H kl. 0.26 med ankomst i Frederikssund kl. 1.09.
Fra natten til mandag den 12. januar forsvinder denne sidste linje H-afgang. Den erstattes af en sidste afgang fra
Københavns Hovedbanegård kl. 0.38. Det er et linje C-tog med stop ved alle stationer, og toget er i Frederikssund kl. 1.29.
2008 12 12 Hvem er vi i Frederikssund Kommune anno 2009?
På Færgegården har museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer og medarbejder Uffe Mühldorff travlt med at lave fortællinger
fra egnens og dens befolknings historie gennem de sidste to hundrede år.
Anledningen er 200-års købstadsjubilæet, og fortællingerne bliver med anno 1809 og 1909 som omdrejningspunkter og
med afsæt i en række historiske personer.
Historierne indgår i museets 2009-særudstilling Hallo Frederikssund som åbner den 25. april.
Læs tidligere artikler om Hallo Frederikssund-udstillingen 1 og 2.
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Kaffeborde har gennem årene set ud på mange forskellige måder
og fortalt om både hverdagslivet og dets værdier.
Interview om 2009
Det sidste omdrejningspunkt for særudstillingen bliver anno 2009, og her inviterer museet et udvalg af Frederikssund
Kommunes borgere til interview der skal handle om fællesskab, kommune og hverdagsliv.
Museet vil skabe et tidsbillede af 2009 ved gennem interviewene at indsamle oplysninger
om nutidens hverdag og dens menneskers værdier og holdninger til forskellige emner.
For nylig har Mette Kia Krabbe Meyer og Uffe Mühldorff fået selskab af etnolog Lone
Nørby Pedersen, og det bliver hende der kommer til at stå for disse interview.
Lone Nørby Pedersens ansættelse er finansieret af midler bevilget af Kulturarvsstyrelsen
til netop dette udstillingsprojekt.
Julepost til 46 borgere
Der er udvalgt 46 personer som i disse dage modstager et brev med en invitation til
interview.
Den kommunale planlægningsafdeling By og Land har hjulpet museet med at udvælge
interviewpersonerne efter variation i alder og køn samt bopælens art og placering i
kommunen. Brevene er herefter udsendt af Borgerservice. Museet har nemlig ikke adgang
til de udvalgte personers navne og adresser.
– Vi håber selvfølgelig meget at man vil deltage i skabelsen af dette tidsbillede af 2009,
siger museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer. – På den måde kan man nemlig være med
til at sikre at viden om nutidigt hverdagsliv og værdier i nutiden indsamles og bevares.
– Det er en indsamling af viden der er vigtig både for eftertiden, for at vi bedre kan forstå
vores egen tid, og for at vi kan se fortiden i nyt lys, siger museumslederen.
Museet forestiller sig i løbet af jubilæumsåret at udbygge særudstillingen med en eller flere af de nutidige personers
historier. På den måde kan udstillingen føre tidslinjen i person- og egnsskildringerne hele vejen fra anno 1809, gennem
anno1909 og op til anno 2009.
2008 12 14 Gaveidé: Stor kurv med lokale delikatesser sælges i FETC
Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC, er begyndt at forhandle en gavekurv med lokale varer i form af
delikatesser, vin og frugt m.m. Kurven er en oplagt gave til jubilæum, fødselsdag og jul.
Kurven indeholder en stor islagkage fra Hansen Is i Lyngerup (i form af et gavekort), æblemost fra Østergård Plantage i
Dalby, honning og økologisk spegepølse fra Svanholm Gods, rødvin fra Degnemosegaard i Ferslev, ribsaft og æbler fra
Græse Frugtplantage og ribs-aperitif fra Jensens Økologiske i Slangerup.
Alle lokale delikatesser med en historie knyttet til råvaren, produktionen eller stedet.
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Delikatessekurven kan købes i Turisbureauet i Havnegade i Frederikssund. Prisen er 550 kroner – den smukke og solide
pilefletkurv inkl.
Det er FETC-konsulent for turismeudvikling, Laila Sørensen, der sammen med de lokale fødevareproducenter har udviklet
konceptet med kurven med de lokale delikatesser. – Ikke fordi FETC skal være en butik, siger Laila Sørensen, kurven med
delikatesserne skal være et eksempel der kan vise vejen frem mod flere fælles initiativer for vores lokale
fødevareproducenter.
Laila Sørensen forestiller sig fx tilbagevendende Fjordlandsmarkeder med lokalt producerede varer og varer fra andre
lokale handlende, kunstprodukter, caféer og restauranter med lokale fødevarer. Hun kan også forestille sig fælles stande
for Fjordlandet ved fx Roskilde Dyrskue, festivaler og andre arrangementer.
– Her i Fjordlandet har vi mange dygtige og professionelle fødevareproducenter, og jeg håber at gavekurven vil være
starten på en fælles markedsføring og branding af vores produkter og oplevelser, siger Laila Sørensen og fremhæver
fordelene ved en fælles markedsføring:
– De fleste fødevareproducenter har begrænsede markedsføringsmidler, er ofte pressede på tiden og har et mindre
varesortiment. Og jo flere de står sammen under et fælles brand, jo mere effektivt og professionelt kan de markedsføre
deres produkter og give kunderne en oplevelse af kvalitet og unik smag.
2008 12 15 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan
for boligområdet Rosenvænget i Frederikssund
Byrådet vedtog den 25. november endeligt

tillæg nr. 13 til Kommuneplan for Frederikssund 1997-2008 for udbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i
Rosenvænget, Frederikssund

lokalplan nr. 23 for udbygning af et eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget, Frederikssund.
Imod vedtagelsen stemte Pia Adelsteen (O), Grethe Olsen (F) og Tina Tving Stauning (A). Tina Tvin Stauning (A) ønskede
ført til protokols at hun ønsker at bygning D og E udgår af lokalplanen.
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Lokalplanområdet Rosenvænget med J.F. Willumsens Vej lige nord for,
med J.F. Willumsens Museum lige vest for
og med tilkørsel fra Færgevej 'på skrå' lidt syd for.
Kommuneplantillægget og lokalplanen fastlægger rammerne for om- og tilbygning i området. Den ny lokalplan ophæver
Byplanvedtægt nr. 1b Frederikssund for lokalplanens område.
Planerne fastlægger mulighederne for en udbygning af det eksisterende etageboligbyggeri, således at den cirka 50 år
gamle blokhusbebyggelse kan udvides fra de nuværende 133 boliger til 153 boliger, inkl. nyopførte ældreegnede boliger i
ét plan.
Projektet indeholder også ombygninger af eksisterende lejligheder, inddragelse af loftsrum til boliger og en ekstra etage
oven på en enkelt af de eksisterende blokke.
Bebyggelsesprocenten er nu 40, men den kan hæves til 55 procent. Hermed følges de ny retningslinjer om byfortætning i
det landsplandirektiv for hovedstadsområdet (Fingerplanen) som miljøministeren udsendte sidste år.
Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring, men indsigelser og bemærkninger herfra
har ikke givet Plan- og Udviklingsudvalget anledning til justeringer af lokalplanen.
De mere formelle forhold vedrørende kommuneplantillæggets og lokalplanens endelige vedtagelse, herunder
klagemuligheder, fremgår af en bekendtgørelse i denne kommunale infoannonce.
Se den vedtagne lokalplan
Se det vedtagne kommuneplantillæg
2008 12 16 Byggeriet af stationscentret – nu går det stærkt

83

For mindre end en uge siden så der sådan ud efter støbningen af de første 1300 kvadratmeter af gulvet i den første del af
butikscentret ved Frederikssund Station (nærmest Jernbanegade).
Nu ser der sådan ud – første billede mandag den 15. december midt på dagen, og andet billede tirsdag den 16. december
om formiddagen.
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Første billede er taget fra bagsiden af byggepladskontoret i Jernbanegade med Sillebro Å skjult bag skurvognen og
løbende langs med træerne.
Andet billede er taget få meter sydligere på den anden side af åen (i forgrunden) fra den nedre stationsforplads. Billedet er
fra næsten samme vinkel om det allerøverste.
Foto: Morten Ledet
2008 12 16 Tre grunde til salg i erhvervsområde syd for Jægerspris
Frederikssund Kommune udbyder tre erhvervsgrunde i et mindre erhvervsområde syd for Jægerspris i Hornsherred.
Udstykningen er på i alt syv grunde, og de første fire er solgt.
Grundene ligger på Håndværkervej cirka to kilometer syd for Jægerspris by. Afstanden til hovedvej 53 mellem
Frederikssund og Holbæk er cirka seks kilometer. De tre grunde der nu udbydes til salg er på 2.963, 3.699 og 3.053
kvadratmeter.
Udstykningen er omfattet af Lokalplan nr. 71 for erhvervsområde i Jægerspris. Området er forbeholdt erhvervsformål og
offentlige formål. Erhvervsgrundene kan anvendes til blandt andet lettere industri-, lager-, værksteds- og
transportvirksomhed.
Se de nærmere bestemmelser om udbuddet og budgivning i en bekendtgørelse i denne infoannonce.
2008 12 16 Jytte Therkildsen – ny direktør for velfærdsservice
Som ny direktør for hovedområdet velfærdsservice har Byrådet tirsdag den 16. december
ansat Jytte Therkildsen som kommer fra en stilling som sundhedschef i Viborg Kommune.
Jytte Therkildsen afløser på posten som velfærdsdirektør Peter Frost som i april forlod
Frederikssund for at tiltræde stillingen som kommunaldirektør i Køge Kommune.
Jytte Therkildsen har været i Viborg Kommune i syv år, de seneste to år som
sundhedschef. Hun er 51 år og fysioterapeut.
Hun begyndte sin faglige karriere ved Psykiatrisk Hospital i Riiskov i 1987, og herefter
arbejdede Jytte Therkildsen i Midtdjurs og Ry kommuner som henholdsvis
distriktsfysioterapeut og projektleder.
I begyndelsen af 1990erne var Jytte Therkildsen afdelingsfysioterapeut på Aalborg
Sygehus Syd, og fra 1993 fortsatte hun sin lederkarriere ved Randers Kommune som
distrikts- og områdeleder og ledelseskonsulent.
Fra 2001 var Jytte Therkildsen afdelingsleder i Hinnerup Kommunes sundhedsafdeling,
og i 2002 kom hun til (daværende) Viborg Kommune som ældrechef og blev siden
sundhedschef i nuværende Viborg Kommune.
I 2001 blev Jytte Therkildsen færdig med en masteruddannelse i folkesundhed (Master of
Public Health) ved Århus Universitet.
Jytte Therkildsen tiltræder sin ny direktørstilling i Frederikssund fra den 1. januar,
men holder først et par ugers ferie før hun begynder sit arbejde på rådhuset i Frederikssund.
Der var 61 ansøgere til direktørstillingen.
2008 12 16 Ny hjemmeside: www.frederikssundmotorvej.nu
– Vi mangler en motorvej til Frederikssund. Siden 1960erne har Hornsherred kæmpet for en ny fast fjordforbindelse, og
siden 1970erne har Frederikssund kæmpet for at få en motorvej til byen.
– Nu vil vi ikke vente længere.
Hedder det på en ny hjemmeside – www.frederikssundmotorvej.nu – som FETC, Frederikssund Erhvervs- og
TuristCenter, i dag tirsdag den 16. december har lanceret.
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– Den manglende fjordforbindelse betyder dagligt lange køer på vejene, og den er en flaskehals for borgere, også når der
er akut behov for en ambulance.
– Den manglende motorvej skaber lange trafikkøer, spildtid og overhængende fare for trafikuheld. 22.000 bilister kører
hver dag over broen – og i Jylland kan 10-12.000 bilister retfærdiggøre en motorvej mellem Århus og Herning.
– Politikerne har lovet Frederikssund at de to projekter ville blive gennemført. Flere politikere, som i dag sidder med
ministeransvar, har brugt de to projekter som afsæt i deres personlige valgkampe. Frederikssund forventer at politikerne
holder hvad de lover.
– Regeringens trafikinvesteringsplan er en kæmpe skuffelse for Frederikssund. En kvart løsning på
Frederikssundmotorvejen med en etape der ender i Måløv, men mangler 20 kilometer til Frederikssund, og et "måske" til
den faste fjordforbindelse.
– Det er så tæt på et løftebrud som man kan komme. Og det skal man ikke byde Frederikssund.
Elektronisk underskriftindsamling
Hjemmesiden opfordrer til at man skriver under på en protest mod den manglende prioritering af trafikløsninger for
Frederikssund-området.
Det foregår elektronisk, og man kan løbende følge hvor mange der har skrevet under.
En uge med protester
Protesterne mod regeringens trafik-udspil har præget den sidste uge. Onsdag den 10. december krævede de tre Bycirkelborgmestre i en pressemeddelelse en HEL motorvej.
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Fredag den 12. december holdt Frederikssund Kommune og FETC et fælles pressemøde på rådhuset med deltagelse
af blandt andre borgmester Ole Find Jensen, byrådsmedlem Morten Skovgaard (C), byrådsmedlem Grethe Olsen (SF),
byrådsmedlem og formand for Foreningen for en Bedre Fjordforbindelse Jebs Ross Andersen (V), byrådsmedlem Mads
Bondo Dydensborg (R), direktør Jørgen Hindse Madsen, Sundolitt as, direktør Lars Peter Nielsen, HC Handelscenter,
direktør Peter Bo Andersen. FETC, og konsulent Rikke Danielsen, FETC.
Fra debatten, pressemødet fredag og fra et møde mandag aften i partiet Venstre med finansminister Lars Løkke
Rasmussen har de lokale aviser blandt andet bragt disse reportager.
"Det er løftebrud af Lars Løkke" - Frederikssund Avis 11. december
Frederikssund mobiliserer alle kræfter i kampen for motorvej (med web-tv) - Frederikssund Avis 12. december
Lars Løkke: "Motorvejen kommer" (med web-tv) - Frederikssund Avis 16. december
"Vi fortsætter kampen" - Fjordbyerne 12. december
Tilfredshed med Løkke-møde - Fjordbyerne 15. december
MF'ere åbne for hurtig motorvej - Fjordbyerne 16. december
Fælles kamp for motorvejen - Frederiksborg Amts Avis 12. december
Løkke til møde om motorvej - Frederiksborg Amts Avis 14. december
R: Se en samlet video-reportage fra pressemødet fredag den 12. december fra FjordTV Frederikssund.
Indslaget viser pressemødet i fuld længde, cirka 40 minutter.

2008 12 17 Dagpleje-institutionen Børnemix i Frederikssund lukkes
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har torsdag den 16. december fastholdt den besparelse på 2009-budgettet som opnås
ved at lukke institutionen Børnemix . Børnemix har hidtil været dagplejens reserve- og aflastningsinstitution i
Frederikssund-området.
Nedlæggelsen af Børnemix blev besluttet ved Byrådets vedtagelse i oktober af budgettet for 2009. Beslutningen betød
bortfald af en ekstra service som forældre med børn i dagplejen har haft i Frederikssund by. I stedet skulle dagplejebørn i
tilfælde af deres dagplejers fravær (sygdom m.v.) passes på ledige 4. eller. 5 pladser hos andre dagplejere.
Herefter har FOA, dagplejernes faglige organisation, stillet spørgsmål til de beregninger der ligger bag beslutningen.
Opvækst- og Uddannelsesforvaltningen har set på FOA's beregninger, og der har været afholdt møde med fagforeningen.
Kommunens beregninger viser efterfølgende stadig at Børnemix ikke er økonomisk rentabel, og at instionen ikke kan
drives inden for den afsatte økonomiske ramme.
For at Børnemix skal hænge økonomisk sammen, skal der passes mindst 5762 børn årligt. Den maksimale kapacitet i
institutionen Børnemix er 4958 pladser. I løbet af i år viser den aktuelle statistik at der højest bliver passet 3300 børn i
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Børnemix-institutionen.
På baggrund af redegørelse om de nævnte forhandlinger og beregninger har Opvækst- og Uddannelsesudvalget derfor
den 16. december besluttet at der ikke skal ændres noget ved det tidligere vedtagne budget for 2009.
2008 12 17 Ny regler for tildeling af merudgiftsydelse til voksne
efter Servicelovens § 100
Den 1. december er der kommet ny regler for tildeling af merudgiftsydelser.
Har man fået frakendt sin merudgiftsydelse, eller fået afslag på en ansøgning herom, har man nu mulighed for igen at
ansøge kommunen om ydelsen og hermed få vurderet sin sag.
Hvis man efter denne vurdering får bevilget en merudgiftsydelse, vil den dog kun blive ydet fremadrettet
Ønskes der yderligere information om ændringerne, eller ønsker man at få vurderet sin sag efter de ny regler, kontaktes
Voksenafdelingen på telefon 47 35 10 00
Læs en opsummering af regelændringerne for merudgiftsydelser
Se loven med bemærkninger på retsinformation.dk
2008 12 17 Knud B. Christoffersen om 1809-2009
Frederikssund Historiske Forening er først med om ikke et jubilæumsarrangement, så et arrangement om Frederiksunds
200-års købstadsjubilæum.
Knud B. Christoffersen, Frederikssund Bys historisker og forfatter til ikke mindst det store to-bindsværk Købstaden
Frederikssunds historie 1801-1970, fortæller ved et arrangement i den historiske forening om Frederikssund fra 1809 og
fremover.
Arrangementet er åbent for alle, entréen er 30 kroner for foreningens medlemmer, 40 kroner for andre.
Det foregår allerede en uge ind i 2009 – onsdag den 7. januar kl. 19.30 i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
2008 12 19

Beskæftigelsesplan 2009
Nu er Beskæftigelsesplan 2009 helt færdig og dermed offentlig tilgængelig. Helt færdig - med den modifikation at de
statslige bevillinger endnu ikke er helt på plads.
Med Beskæftigelsesplanen redegør Jobcenter Frederikssund for kommunens og statens fælles plan for hvordan jobcentret
vil arbejde med de beskæftigelsespolitiske udfordringer - både generelt, regionalt i Hovedstaden og på Sjælland og mere
lokalt i Frederikssund Kommune.
Centret har lavet beskæftigelsesplanen i dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), med kommunens Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalg og med jobcentrets medarbejdere. Prioriteringen af indsatsen har været drøftet på et strategimøde
mellem centrets ledelse, LBR og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beskæftigelsesindsatsens samlede formål
Jobcentret skal på den ene side sikre at virksomhederne både i og uden for kommunen får den arbejdskraft de har brug
for - og herunder medvirke til at forebygge og afhjælpe flaskehalsproblemer - og på den anden side støtte kommunens
borgere i at opnå eller bevare et fodfæste på arbejdsmarkedet.
Jobcentret arbejder med beskæftigelse i forhold til alle målgrupper, herunder forsikrede ledige, modtagere af starthjælp,
kontanthjælp og introduktionsydelser, revalidender, modtagere af sygedagpenge og folk i skånejob.
Jobcentret har specialviden i forhold til beskæftigelse for etniske minoriteter og handikappede, i ligestillingsspørgsmål og i
formidling af arbejdskraft inden for EU.
Tilsvarende varetager jobcentret alle beskæftigelsespolitiske opgaver i forhold til virksomhederne, herunder formidling af
arbejdskraft, arbejdsfastholdelse, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik, etablering af
voksenlærlingeaftaler mv.
Jobcenter Frederikssund forventer i 2009 at skulle betjene cirka 7000 borgere og 5000 virksomheder med en direkte
beskæftigelsesmæssig indsats i stort og småt. Hertil skal lægges en lang række borgere, fx jobskiftere, der på eget initiativ
henvender sig i jobcentret for at få hjælp til jobsøgning. Derudover er der en del borgere der henvender sig for at få
vejledning af forskellig slags, oplysninger om uddannelsesmuligheder mv.
Se Beskæftigelsesplan 2009.
2008 12 22 Kommunen overtager retsbygningerne
I forbindelse med at Retten i Frederikssund med den et år gamle retsreform er blevet en del af Retten i Hillerød – og
dermed er flyttet til Hillerød – har kommunen forhandlet med den statslige ejendomsforvalter Slots- og Ejendomsstyrelsen
om mulighederne for at overtage de hidtidige retsbygninger omkring Torvet.
Købet af ejendommene er nu faldet på plads med en endelig godkendelse af aftalen i Folketingets finansudvalg.
Den overtagne ejendom omfatter tre bygninger:

Torvet 5 – den lyserøde bygning på Torvet som har huset retten

Lundevej 7 – et lille hus indrettet med to små retslokaler

Lundevej 13 – en større, ganske flot bygning

Torvet 5, den lyserøde, tidligere retsbygning som kommunen nu overtager sammen med to andre retsbygninger.
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Kommunen overtager ejendommene per 1. januar 2009.
Overtagelsen giver på kort sigt muligheder for at samle en større del af den kommunale administration omkring Torvet i
Frederikssund.
På længere sigt bliver der mulighed for at samle hele administrationen i Frederikssund.
Det eksisterende rådhuskompleks giver sammen med Torvet 5 og husrækken nr. 7 til 13 på Lundevej kommunen en
sammenhængende ejendom som med ombygninger og udvidelser på sigt gør det muligt at samle hele den kommunale
administration på stedet.
2008 12 22 Kommunen får ny telefonomstilling fra årsskiftet
Frederikssund Kommunes telefonomstilling har i kommunens første to år befundet sig hos firmaet KMD i Aalborg, men
firmaet har opsagt kontrakten, og det er derfor besluttet at kommunen fremover løser opgaven selv.
Holdet der fra januar 2009 skal være kommunens stemme udadtil, er nu samlet og har etableret sig i lokaler på Rådhuset.
Det skete allerede fra begyndelsen af december.
Overgangen fra omstillingen i Aalborg kan nemlig ikke foregår fra den ene dag til den anden, og medarbejderne i den ny
omstilling har afprøvet teknikken og gradvis overtaget omstillingsarbejdet.
Allerede i uge 51 var man oppe på at tage sig af over halvdelen af opkaldene – med delvis bemanding. Omstillingen kører
først med fuld bemanding fra januar.

Holdet med telefonstemmerne
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Holdet der skal klare telefonomstillingen, består af fire medarbejdere plus daglig leder Helle Klysner. Som ses stående til
venstre. Helle Klysner er i forvejen leder af kommunens interne service (rengøring, kantine og rådhusbetjente) og nu også
leder af telefonomstillingen.
De fire medarbejdere er:

Berit Bachgaard Magnussen (stående nr. to fra venstre) har tidligere været ansat i Halsnæs Kommunes
borgerservice, telefonomstilling og information, men har senest været ansat i Jobcenter Frederikssund.

Lisbeth Løfberg Karlsen (stående nr. tre fra venstre) har arbejdet inden for kontorområdet som receptionist og
kontorassistent i det private erhvervsliv, senest en it-virksomhed.

Mette Ohlsson (stående til højre) har tidligere været ansat mange år i TDC blandt andet med reception,
telefonomstilling og administrative opgaver, men har senest været ansat i kommunens Lønsektion.

Mette Kristensen (siddende og arbejdende ved sin arbejdsplads) har været borgerrådgiver i familieteamet i Halsnæs
Kommune (+ back up på telefonomstilling), men har senest været ansat i Jobcenter Frederikssund.
Overvældende
Til de ny stillinger i kommunens telefonomstilling har der været ikke færre end 222 ansøgninger. – Det er overvældende og
fantastisk dejligt at så mange ansøgere har vist så stor interesse, siger Helle Klysner.
– Ansøgerfeltet var meget mangfoldigt med forskellige uddannelser og erfaringer fra kontor, sundhedsvæsen, bibliotek,
rengøring, salg, marketing og meget andet, fortæller Helle Klysner. – Og der har været rigtig mange kvalificerede
ansøgere.
– Så det har været en stor og udfordrende, men også meget positiv opgave at finde de fire vi vurderede bedst imødekom
vores krav og forventninger til kompetencer og menneskelige egenskaber for medarbejderne i telefonomstillingen.
2008 12 22 Ole Jacobsen konstitueret som kommunaldirektør
Byrådet mødtes mandag den 22. december kl. 17 ekstraordinært for at godkende en aftale om vilkårene for afskedigelse
af ordførende direktør Karsten Ole Knudsen.
Samtidig skulle Byrådet tage stilling til endnu en indstilling fra borgmesteren, nemlig om konstituering af direktør Ole
Jacobsen som kommunaldirektør.
Byrådet tiltrådte indstillingerne enstemmigt.
Afskedigelsen
Den 18. november besluttede Økonomiudvalget at fritage ordførende direktør Karsten Ole Knudsen for tjeneste, og den 9.
december besluttede udvalget at indlede sag mod Karsten
Ole Knudsen med henblik på afskedigelse fra stillingen på
grund af mistet tillid.
Konstitueringen
Efter afslutningen på afskedigelsessagen skulle der på
byrådsmødet ske en konstituering af en ny
kommunaldirektør. Byrådet tiltrådte her borgmesterens
indstilling om at direktør for Opvækst og Uddannelse, Ole
Jacobsen, per 1. januar 2009 konstitueres som
kommunaldirektør indtil den ledelsesmæssige situation er
afklaret.
Ole Jacobsen, der er 41 år, gift og har tre børn, blev i 1998
cand.tech.soc. fra Roskilde Universitetscenter.
Siden har han blandt andet gennemført KIOL-uddannelsen
(Kursus I Offentlig Ledelse) som er den førende danske
offentlige toplederuddannelse ved Forvaltningshøjskolen.
Ole Jacobsen begyndte efter studenterjobs i Kommunernes Landsforening sin faglige karriere som fuldmægtig samme
sted i 1996. I 1998 flyttede Ole Jacobsen til Helsinge Kommune også som fuldmægtig, og her avancerede han godt et
halvt år efter til en stilling som sekretariats- og it-chef i byrådssekretariatet.
I 2003 blev han forvaltningsdirektør i social-, skole- og kulturforvaltningen – stadig i Helsinge Kommune, og i begyndelse
af 2006 blev han konstitueret som kommunaldirektør.
Otte måneder efter (august 2006) kom Ole Jacobsen til Frederikssund Kommune som direktør for Opvækst og
Uddannelse. Fra 1. maj i år har han desuden været konstitueret direktør for social- og ældreområderne.
2008 12 23 Rundkørsel færdig
Rundkørslen i krydsningen mellem J.F.Willumsens Vej og Frederikssundsvej er nu bygget om til en ny stor og delvis
tosporet rundkørsel.
Vejdirektoratet blev i sidste uge færdig med arbejdet, og der resterer kun det endelige slidlag som altid skal vente et stykke
tid, og græssåning som må vente til foråret.
Arbejdet har stået på et halvt års tid, og den samlede udgift beløber sig til cirka 26 mio. kroner.
Rundkørslen er afslutningen på den planlagte Frederikssund-motorvej, men allerede for længst blevet nødvendig på grund
af store trafikmængder som den gamle rundkørsel ikke kunne klare uden store kødannelser i myldretiderne.
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Som det fremgår af denne oversigtsplan med afstribning og pile, er der ikke bare to vejbaner ind i rundkørslen fra alle fire
sider, til de to sider mod vest og syd er der også to baner ud.
Det meste af rundkørslen rundt er der desuden to spor, og det betyder tilsammen at de største trafikstrømme – om
morgenen mod Ballerup og København og om eftermiddagen mod Frederikssund – lettere skulle kunne afvikles.
Se PDF-planche med oversigtsplanen med afstribning og pile.
2008 12 29 Faglig konference om inklusion af børn med særlige behov
De sidste to år har man i kommunens daginstitutioner arbejdet målrettet med at inkludere (optage) børn med særlige
behov. Det vil sige børn som før har været henvist til specialinstitutioner.
Resultatet af de to års projektarbejde blev midt i december præsenteret for
en kreds af interne og eksterne fagfolk fra institutionsverdenen, ledelsen af
dagtilbudsområdet og politikere.
Det foregik på en konference på Metalskolen i Jørlunde hvor projektleder
Anja Kjær Sørensen og andre medarbejdere fra Opvækst og Uddannelse
fremlagde projektets idé og dets resultater med eksempler på hvordan
inklusionen af børn med særlige behov kan gribes an i praksis.
I alt cirka 12 institutioner har været med i projektet og arbejdet med den
viden, metode, kultur og pædagogik der skal til for at inkludere børn med
særlige behov. Målene var dels at opkvalificere institutionernes
medarbejdere og dels at gøre deres indsats 'synlig' ved hjælp af
beskrivelser af den
inkluderende
pædagogik.
Det endelige mål
var at udvikle
brugbare metoder
til fremover at
kunne inkludere børn med særlige behov i institutionerne.
I praksis har der været arbejdet med at indføre nogle metoder som
gør personalet i stand til for det første at iagttage og beskrive
børnene – og dernæst at udarbejde handleplaner og dokumentere
barnets udvikling.
I projektet har man taget konkret udgangspunkt i eksempler og det
praktiske arbejde i institutionerne. Projektlederen har givet
supervision til to-tre pædagoger i hver af de deltagende
institutioner og undervist det øvrige personale.
Anja Kjær Sørensen fremhæver som et meget vigtigt resultat at pædagogerne har fået ændret deres syn på børnene. De
har fået skærpet deres faglighed, og de har fået et pædagogisk værktøj til at håndtere børn med særlige behov i
hverdagen.
– Og børnene som projektet jo drejede sig om, har også fået et positivt udbytte i form af en forbedret hverdag i
institutionen, større deltagelse i fællesskabet og markant udvikling på en lang række områder, siger Anja Kjær Sørensen.
Målet var børnene, vejen gik gennem medarbejderne
Projektet var i sit udgangspunkt egentlig tilrettelagt med fokus på børnene. – Men det blev ret hurtigt tydeligt at en
væsentlig del af indsatsen skulle lægges hos medarbejderne, fortæller Anja Kjær Sørensen.
– Det blev meget klart at inklusionen starter hos de voksne fordi de er afgørende for hvordan børnegruppen forholder sig til
det barn der skal inkluderes.
– Det var meget tydeligt at i det øjeblik pædagogen ændrede sit syn på barnet, ændrede barnet sig og den øvrige
børnegruppe fulgte med. Det var vigtigt at se på gruppen og det enkelte barn i samspil. Så i løbet af projektet blev
synsvinklen ændret fra det enkelte barns problemer og fra at det var barnets eget ansvar at ændre sig, til at det var
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faktorer i barnets omgivelser der var medvirkende til at opretholde barnets problemer, siger Anja Kjær Sørensen.
– Vi har nået vores mål med projektet, fortæller Anja Kjær Sørensen, vi har haft meget positive resultater i forhold til både
medarbejdere og børn. Institutionerne har fået viden om og har udviklet kompetencer til at inkludere børn med særlige
behov, og vi har udviklet en metode til at kunne inkludere børn fremover.
Inklusionsprojektet i de kommunale daginstitutioner er beskrevet i en 24 sider lang afslutningsrapport af Anja Kjær
Sørensen.
Til konferencen var indbudt faglige kapaciteter udefra til at bidrage med særlige vinkler på
inklusionsopgaven:
Inklusion, rummelighed og forandring
Psykolog og forfatter Jens Andersen deltog med et indlæg om hvad det vil sige at arbejde med
inklusion, og hvilke forandringer det kræver i daginstitutionen.
Jens Andersens definition af begrebet rummelighed er 'at gøre bænken bred nok, så den der
sidder yderst kan føle sig sikker'. Når nogen skubbes ned, er det nemlig fordi der bliver skubbet
fra midten.
Når Jens Andersen talte om børn med særlige behov, talte han om børn i vanskeligheder og
ikke om børn med vanskeligheder. For ham er intet barn et problem i sig selv, og man kan ikke
nøjes med at med at observere et enkelt barn, der skal kigges på hele gruppen – og på
relationerne mellem børnene og mellem
barn og voksen.
Fra impossible til I'm possible
Filosof John Engelbrecht gav nærmest
konferencen et festfyrværkeri af et
foredrag, han legede med ordene og
spandt et potpourri over emnet inklusion:
Fra 'impossible' til 'I'm possible'. Han
havde deltagerne i sin hule hånd, og
latteren lød højlydt og længe.
John Engelbrecht talte om det legende
menneske og om hvorvidt man var styret
af forstanden eller fornuften. Han
snakkede om børnekarakter og om at de
mest besværlige børn
havde de bedste grunde til at være det.
Cand.mag. i psykologi og
pædagogik Jesper Gregersen fortalte
konferencen om den
såkaldt narrative metode og om hvordan
man bruger fortællinger i
pædagogisk arbejde.
Altså hvilken betydning
det har hvad voksne siger – deres fortællinger – i forhold til at kunne
inkludere børn med
særlige behov.
2008 12 29 Hjælp med at registrere vilde dyr
Den Store Safari hedder den OBSnatur-kampagne som Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund med opbakning fra
Miljøministeriet nu for ottende gang afholder. Den løber frem til den 31. maj 2009 og går ud på at registrere danske, vilde
dyr.
– Tag ud i den danske natur og find nogle af Danmarks fascinerende pattedyr, lyder opfordringen. Der er masser af
muligheder. En safari kan sågar foregå i egen have.
OBSnatur koncentrerer sig om ni dyrearter, nemlig krondyr, dådyr, rådyr, ræv,
egern, pindsvin, hare, mink og vildsvin.
Og så går det i øvrigt ud på at man på www.obsnatur.dk registrerer sine
iagttagelser på et interaktivt danmarkskort og fortæller andre om sine
oplevelser. En instruktionsvideo fortæller hvordan man gør.
Registreringerne giver nye informationer om dyrenes fordeling i landskabet.
Særligt nysgerrige er zoologerne
efter at få mere at vide om fx

Hvor er der sorte, og hvor
er der røde egern?

Er der mange ræve der
plages af skab (kløende hudsygdom forårsaget af en mide)

Er der vildsvin i Danmark?

Minken hører ikke til i dansk natur
– men hvor findes den?

Hvor er der krondyr?

Får du besøg af rådyr, hare, ræv, pindsvin eller egern i din have?
2008 12 29 Brev fra Byrådets partier til Folketingets trafikudvalg
Den 22. december har Byrådets seks partier skrevet til Folketingets trafikudvalg og redegjort for de lokale politiske
synspunkter i forhold til regeringens aktuelle udspil til en trafikinvesteringsplan.
Og det handler selvfølgelig om ønsket om at Frederikssund-motorvejen føres helt til Frederikssund, og om at der etableres
en ny vejforbindelse over Roskilde Fjord.
Læs brevet nedenfor eller følg dette link til en kopi af brevet:
Medlemmer af Trafikudvalget
Regeringens udspil til Trafikinvesteringsplan er nu fremlagt, og Byrådet i Frederikssund har drøftet udspillet og vil, inden
forhandlingerne om planen går i gang i det nye år, understrege vigtigheden af, at der findes løsninger på to store
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problemer for Frederikssund og Frederikssundfingeren: Frederikssundmotorvejens færdiggørelse og ny fjordforbindelse
ved Roskilde Fjord.
Det er Byrådets opfattelse, at der bredt har været forståelse for vigtigheden af disse trafikinvesteringer ligesom
Infrastrukturkommissionen har medtaget dem i deres anbefalinger. Dette fremgår dog ikke direkte af
Trafikinvesteringsplanen, og Byrådet i Frederikssund skal derfor opfordre til, at de indgår og vægtes i de kommende
forhandlinger.
En ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord bør lægges ind i investeringsoversigtens tidsfølge, således at der kan komme
gang i projekteringen, så snart den igangværende VVM-udredning har skabt grundlaget for at vælge linjeføring og
løsningsmodel. Dermed kan der blive taget hul på at løse de helt påtrængende flaskehalsproblemer, som næsten 22.000
biler dagligt skaber for trafikken over Kronprins Frederiks Bro og i hele området.
Det er nødvendigt i planens endelige udformning at indarbejde en motorvej (højklasset vej) fra Frederikssund (med den
kommende forbindelse over fjorden) til Jyllingevej – både af hensyn til den nuværende trafikafvikling, til muligheden for
udvikling af alle fingre i Fingerplanen, og for at understøtte en dynamisk erhvervsudvikling i hele hovedstadsregionen.
Frederikssund rummer det største samlede udviklingsområde i Hovedstadsregionen. 350 ha sydøst for Frederikssund
giver mulighed for at opføre boliger til 10-15.000 mennesker og etablere 5000 nye arbejdspladser i de kommende år. Med
de nødvendige investeringer i vejanlæg og kollektiv trafik vil området i høj grad understøtte intentionerne i Fingerplan
2007.
En udbygning med højklasset vej i Frederikssundfingeren vil dels give en fleksibilitet, som ud over at afhjælpe
køproblemer i selve fingeren, også har betydning for nabofingrene – f.eks. ved at den kan blive et realistisk alternativ for
mange trafikanter fra både Frederiksværkområdet og Frederikssundområdet, som i dag bruger Hillerødmotorvejen.
Desuden viser undersøgelser, at en højklasset vej, er en nødvendig forudsætning, hvis man skal kunne virkeliggøre
ønsket om at få store erhvervsvirksomheder til at lokalisere sig langs S-banen, og dermed understøtte udviklingsstrukturen
med stationsnære arbejdspladser. Det har naturligvis stor lokal udviklingsinteresse, men har desuden betydning for at
trække brugere til S-toget og for at underbygge den nationale interesse for, at Hovedstaden, ikke mindst i den nuværende
økonomiske situation, fremstår som international udviklingsmetropol.
Byrådet i Frederikssund vil afslutningsvis ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Ole Find Jensen, Borgmester (Socialdemokraterne)
Anne-Mette Worch, Venstre
Morten Skovgaard, Det konservative folkeparti
Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti
Mads Bondo Dydensborg, Radikale Venstre
Grethe Olsen, SF
2008 12 29 Kørsel til og fra dagaktivitet og træning
Per 1. januar har kommunen indgået kontrakt med to ny vognmænd om kørsel til og fra dagaktiviteter og træning.
I Frederikssund- og Slangerupområdet er det fremover Sims Turistbiler ApS der udfører kørslen. I Jægerspris- og
Skibbyområdet er det fremover BT Minibusser.
Begge firmaer har stor erfaring i løsning af denne type kørselsopgave. Kontrakterne løber i seks år.
Som hidtil skal man melde ændringer og aflysning af kørsel direkte til vognmanden:

Sims Turistbiler ApS på telefon 47 31 08 16

BT Minibusser på telefon 28 35 56 01
I tvivlspørgsmål kan der rettes henvendelse til det aktuelle trænings- eller aktivitetscenter.
2008 12 29 Jubilæumslogo på kommunalt brevpapir
Fra årsskiftet optræder Ole Kortzaus logo for 200-års købstadsjubilæet på kommunens brevpapir. Den ny brevskabelon er
gjort til standard for kommunens breve i 2009.
Det ny brevpapir er allerede taget i brug, fx da Byrådets partier sendte Folketingets trafikudvalg en julehilsen med
opfordring til at prioritere investeringerne i infrastruktur i Frederikssund-området.

2008 12 30 Succes med caféseminarer om psykiatri og handicap
I arbejdet med planerne for at sikre bedre forhold for psykisk syge og handicappede borgere har Social- og Ældreudvalget
i november-december afholdt to offentlige caféseminarer. Seminarerne forgik på Kulturhuset Elværket og må betragtes
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som rigtig gode succeser både hvad angår den brede deltagelse og de resultater der kom ud af dem.
Mennesker og muligheder
Seminarerne var det andet skridt på vejen frem mod formuleringen af kommunens psykiatri- og handicapplaner. Første
skridt var da Social- og Ældreudvalget tidligere på året i samarbejde med Handicaprådet formulerede en vision for
områderne.
Den vision der blev formuleret, og som alle kan støtte, ser sådan ud:
Frederikssund Kommune

Vi satser på mennesker og muligheder
Om formuleringen af denne vision siger formand for Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning at hun lægger stor
vægt på at der indgår et hjerte i den, og at hjertet er placeret lige over mennesker:
– Og så er det vigtigt at have øje for netop det enkelte menneskes muligheder. Uden øje for mulighederne bliver det hele
statisk og uden den nødvendige udvikling, siger udvalgsformanden.
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Fotos fra caféseminarerne som forløb ens med plenumoplæg og gruppearbejder.
Nederst har formand for Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning
påtaget sit arbejdet i en af grupperne med at føre alle forslag, idéer
og synspunkter til protokols – i første omgang på gule klisterlapper.
Psykiatri-og handicapplaner
Strukturreformen betød store omvæltninger for den sociale service og de sociale institutioner på mange fronter. Efter
kommunesammenlægningen har ny Frederikssund Kommune gennem hele 2007 arbejdet med den organisatoriske
tilpasning af de kommunale tilbud for psykisk syge og handicappede voksne.
Den ny struktur var endeligt indført den 1. januar 2008, og man har nu i løbet af året fået vendt fokus mod den
fremadrettede planlægning og på at sikre de pågældende borgere bedre vilkår og et godt liv. Det er i denne sammenhæng
at Social- og Ældreudvalget har besluttet at udarbejde en psykiatriplan og en handicapplan.
Planerne skal beskrive både de politiske visioner og de faglige og menneskelige værdier der arbejdes ud fra. Der er ikke
tale om tværgående politikker som dækker alle aspekter af området inden for de kommunale forvaltninger, men om
konkrete og fagspecifikke visioner og prioriteringer. Planerne skal angive udviklingsretningen og skabe overblik over
udbuddet af sociale tilbud.
Dialogproces
Det har været ønsket at dette fremadrettede arbejde skal foregår i en dialog mellem politikere, interesseorganisationer,
borgerne og ansatte på området. Derfor har Social- og Ældreudvalget indbudt alle interesserede til to caféseminarer,
ét med fokus på psykiatriområdet den 24. november og ét om handikapområdet den 11. december.
Seminarerne skulle dels bruges til at gøre status for dag- og døgnområdet nu og her og dels og ikke mindst til at få lagt en
linje for fremtiden: Hvordan får vi skabt det gode liv i Frederikssund på grundlag af de givne resurser og inden for de
givne økonomiske rammer.
Deltagermæssigt blev seminarerne en succes med tilsammen mere end 140 tilmeldte som fik mulighed for at give deres
bud inden for disse temaer:

Opsøgende og forebyggende indsats

Integration og rummelighed

Uddannelse og beskæftigelse

Medarbejdere

Aktivitets-, samværs- og støttetilbud

Boliger og fritidstilbud

Én indgang til kommunen
På begge seminarerne kom deltagerne med rigtig mange gode bud på forhold vedrørende disse temaer på henholdsvis
psykiatri- og handicapområderne. Input der skal arbejdes videre med.
Socialområdets administration skal nu (blandt andet) på baggrund af alle disse input lave udkast til en psykiatriplan og en
handicapplan, udkast som så vil blive behandlet i Social- og Ældreudvalget og efterfølgende sendt til høring hos alle
interessenter, herunder brugerorganisationerne og Handicaprådet.
Herefter skal planerne vedtages i Social- og Ældreudvalget og ikke mindst Byrådet. Det forventes at planerne kan være
endeligt vedtaget inden sommerferien 2009.
2008 12 30 Nytårsudtalelse fra borgmester Ole Find Jensen
Fridagene omkring jul og nytår har forhåbentlig givet anledning til godt samvær og selskabelighed med familie og venner
og også mulighed for den refleksion der hører til når nytåret nærmer sig.
Årets afslutning giver jo anledning til både at gøre status og se fremad – uanset om det gælder ens eget og familiens liv,
virksomhedens drift under finanskrisens og globaliseringens stadig foranderlige vilkår eller foreningslivets fremtid i en tid
hvor nye kulturer og samværsformer udfordrer de traditionelle.
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For Frederikssund Kommune gælder det særlige forhold at vi i 2009 går ind i det sidste år af Byrådets første periode efter
kommunalrefomen, og selv om der selvfølgelig vil blive føjet til i løbet af 2009, der jo slutter med valg til byrådet i
november, har vi efterhånden et godt billede af kommunens muligheder og udfordringer.
Kommunale udfordringer
Udfordringerne er stadig til at få øje på, og Frederikssund Kommune deler vilkår med hovedparten af landets kommuner
når det gælder den kommunale økonomi. Rammerne er stramme, og der er en stigende tendens til at der sker et
udgiftsskred fra normal- til specialområdet i den kommunale service.
Omsorgen for de svageste er en kerneopgave som vi naturligvis skal løse i kommunerne, og det bliver en landspolitisk
dagsorden at sikre at vi kan gøre det, men det ændrer ikke på at vi i første omgang skal løse opgaven i kommunerne –
også i Frederikssund.
Årsregnskabet for 2007 blev forelagt i 2008 og endte med et særdeles godt resultat og et stort overskud der var med til at
styrke kommunens kassebeholdning, men samtidig viste arbejdet med budget 2009 os at den økonomiske udfordring
fortsat er stor og kræver prioritering og nytænkning – også i de år der kommer.
Udviklingspotentiale
Til gengæld er kommunens muligheder også store, og vi skal forfølge dem i vores fremadrettede planlægning, sådan at
kommunens store udviklingspotentiale kan udnyttes når konjunkturerne igen vender.
Den kommunale planlægning skal sikre de nødvendige rammer, og i den forbindelse kommer kommuneplanarbejdet, der
vil foregå det meste af 2009, til at spille en afgørende rolle.
Planen skal sikre en balanceret udvikling med respekt både for kommunens udstrækning med landsbyer og åbent land og
samtidig understøtte de muligheder der ligger i Frederikssund by og i det store fremtidige bolig- og erhvervsområde ved
Store Rørbæk.
350 ha og dermed det største samlede udviklingsareal i Hovedstadsområdet, der kan udnyttes i de kommende 10-15 år – i
særdeleshed hvis de afgørende rammevilkår er i orden.
En ordentlig planlægning er et vigtigt vilkår – et andet og helt afgørende er infrastrukturen: Motorvej til Frederikssund, ny
fjordforbindelse og en forbedret kollektiv trafik.
Infrastruktur
Når vi argumenterer for motorvej og ny fjordforbindelse, er vi i overensstemmelse med Infrastrukturkommissionen der i
2008 kom med den – egentlig indlysende – anbefaling at de kommende års trafikinvesteringer skulle ske hvor trafiktallene
dokumenterede behovet – og medtog i deres indstilling både motorvej og fjordforbindelse!
Indstillingen er ganske vist ikke i første omgang medtaget i regeringens trafikudspil fra december, men alligevel tror jeg på
muligheden for at få dem med. Fra alle politiske partier bliver det påpeget at udspillet nu skal forhandles i Folketinget, så vi
vil starte 2009 som vi sluttede 2008, med yderligere at understøtte vore argumenter – ved at mobilisere fælles fodslag med
vore nabokommuner, kommunens erhvervsliv, græsrodsbevægelser og de mange borgere der som trafikanter dagligt
oplever generne.
Kommunen har desuden i FETC en stærk og initiativrig medspiller, og alle vil i starten af året slå de nødvendige slag for
forbedrede trafikforhold.
Attraktiv kommune
At kommunen allerede er attraktiv med sin smukke beliggenhed ved fjordene, fortæller besøgende os dagligt om, og
igangværende byggerier vidner om lyst til at etablere sig her.
I starten af januar kan Skattecenter Frederikssund samle deres aktiviteter i nyt og flot erhvervsbyggeri, og ved stationen
tager byggeriet af detailhandelscenteret form. I løbet af det kommende år vil et særdeles spændende byggeri fremstå –
klar til at blive indviet i starten af 2010.
Også et stort kommunalt anlægsarbejde igangsættes med byggeri af et nyt og længe savnet plejecenter med gode
rammer for de af vore ældre der har hjælp behov.
Frederikssund fejrer 200-års købstadsjubilæum i 2009, og historien bag er tilgængelig på en særlig jubilæumshjemmeside.
Der er planlagt en række initiativer over hele kommunen – kommunens aktive og initiativrige forenings- og kulturliv tager
også denne udfordring op, og det er rart at vide at markante aktører som vore museer, Vikingespillet, Snake City
Jazzfestival og de danske speedwaymestre fra Slangerup – sammen med en række andre kreative iværksættere også i
2009 vil medvirke til at gøre vores kommune ekstra spændende og festlig.
Jeg vil slutte med at ønske alle kommunens borgere, de kommunalt ansatte, erhvervs- og foreningslivet, samt øvrige
samarbejdspartnere i og uden for kommunen et rigtig glædeligt nytår.
2008 12 31 Nytårsparole for beredskabet
60-70 medarbejdere i brand- og redningsberedskabet og medlemmer af det frivillige beredskab var på årets sidste dag
samlet til nytårsparole i garagen på brandstationen i Frederikssund. Sprøjterne var parkeret udenfor, og de mange
mennesker var rykket indenfor til et lille glas og et stykke kransekage.
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Beredskabschef Kim Lintrup holdt paroletalen efter to år som chef for de sammenlagte beredskaber for de gamle
kommuner Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup. En sammenlægning der var et af talens temaer, og som nu
stort set er bragt til ende – så der med beredskabschefens ord også var blevet plads til at finde nye horisonter.
Ja, og samtidig kunne Kim Lintrup da også med sin tale markere starten på noget helt nyt. Fra og med den 1. januar 2009
indgår beredskabet i en ny konstruktion, Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab. Midt under etableringen af
den ene store fusion, var seriøse forhandlinger om den næste allerede gået i gang.
Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab
Sammenlægningen af brand- og redningsberedskaberne i Frederikssund og Halsnæs
kommuner er formelt set gennemført med beslutninger i de to byråd, nedsættelse af
en fælles beredskabskommission og med en bestyrelse som en ny, tværkommunal
ledelseskonstruktion. Dertil kommer selvfølgelig også de nødvendige budgetter med
driftsbevillinger m.v. fra de to kommuner.
– Og herefter kommer så det hårde arbejde med at få det hele til at fungere med seks
brandstationer, to frivillige supplerende beredskaber, i alt 45 udrykningskøretøjer og
cirka 200 mennesker med uddannelse inden for brand og redning, som Kim Lintrup
sagde det.
– Disse resurser skal vi nu til at lære at bruge på tværs af Frederikssund og Halsnæs
kommuner, sagde Kim Lintrup. – Og udnytte fordelene af at vi er mange og kan
specialisere os.
Årets gang
En paroletale gør grundigt rede for alle hjørner af beredskabet og årets gang
gennemgås både med statistik og fortællinger om noget af det skete. Også det man
ikke ønsker skal gentage sig. Som fx den voldsomme start på året 2008 med ni
opgaver på ni timer, herunder den store halmladebrand på Hjørlundegård i Jørlunde.
Alarmen fra Jørlunde indløb kl. 02.48, og da de sidste brandmænd forlod skadestedet
klokken 22.00 aftenen efter, havde der været indsat mandskab og materiel fra
stationerne i Slangerup, Frederikssund og Jægerspris, fra det supplerende frivillige
beredskab, fra støttepunktet i Fredensborg og fra beredskabscentret i Næstved.
Alene fra eget beredskab 31 personer og et stort antal køretøjer.
Den samlede udgift til bekæmpelsen af branden i Jørlunde er opgjort til 145.000 kroner, og årets første døgn betød samlet
et forbrug på en kvart mio. kroner. Det svarer til 3,5 procent af årsbudgettet. De fleste af udgifterne kunne ifølge
beredskabschef Kim Lintrup tilskrives fyrværkeri og kådhed.
Tak for Højagergård
Blandt de øvrige taler ved parolen var kredsformanden for det frivillige supplerende beredskab under
Beredskabsforbundet, Ronald Graabæk, som naturligt nok især fokuserede på årets hovedbegivenhed for de frivillige,
nemlig at kommunen havde fundet en ny, samlet og blivende placering til dem med plads til materiel og faciliteter på
Højagergård i Slangerup. Det var de frivillige endog meget glade for.
Og Ronald Graabæk kunne i øvrigt melde om fremgang både på antal medlemmer og antal tilhørende redningshunde.
Det frivillige supplerende beredskab løser flere slags opgaver for det kommunale beredskab og fungerer som
samarittervagt ved store begivenheder og deltager i redningsopgaver med hunde både hjemme og ude.
Respekt og tryghed
Borgmester Ole Find Jensen, formand for Beredskabskommissionen, hilste beredskabets medarbejdere og de frivillige
godt nytår. Fra sin omgang med mange af kommunens borgere kunne han berette om en stor og bred respekt for
beredskabets høje faglighed og brand- og redningsfolkenes professionalisme.
– Det er mit klare indtryk at folk føler sig trygge ved det brand- og redningsberedskab vi har, sagde borgmesteren.
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Efter parolen kunne de forsamlede brand-og redningsfolk ude bag brandstationen studere den ny sprøjte som
brandstationen i Slangerup netop har fået leveret. Så ny at den endnu ikke har fået logo og anden skiltning på.
Om en måneds tid får brand- og redningsberedskabet i øvrigt endnu et nyt køretøj, en topmoderne redningslift til
erstatning for en efterhånden noget gammeldags eftertrukken stige.
Læs om beredskabets nye materiel i en nyhedsartikel fra 2007 (der er lang leveringstid på den slags udstyr).
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