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Ny fartkampagne sætter fokus på bekymrede beboere langs landeveje
I Frederikssund Kommune bliver der, som i resten af landet, kørt for stærkt på landevejene. Mange bilister tror
fejlagtigt at der ikke er nogen mennesker i miles omkreds, og at de derfor bare kan give den gas og køre over
fartgrænsen.
Men der bor mange mennesker tæt ved landevejene, og en ny undersøgelse viser at hele seks ud af ti beboere er
bekymrede over bilisternes høje fart. Beboerne langs kommunens landeveje og i landsbyerne kan sikkert nikkende
genkende til dette billede.
Vej, Trafik og Affald har i løbet af de seneste to år foretaget hastighedsmålinger i stort set samtlige af kommunens
landsbyer, og kan bekræfte at mange bilister glemmer at lette foden på speederen når de passerer bytavlen i landsbyerne.
Kampagnen ’Mit Hjem – Din Fart?’ skal i uge 40-42 få bilisterne til at sænke farten, og tænke på at der er mennesker der
bor langs landevejene. Fra den 5. oktober kan man på sikkertrafik.dk læse meget mere om kampagnen, se
kampagnespottet, og sympatisere med Sikker Trafiks Facebook side. Politiet sætter desuden ind med landsdækkende
kontrol fra den 4.- 10. oktober.
Kampagnen er blevet til i et samarbejde mellem kommunerne i Danmark, Politiet, De Regionale
Færdselssikkerhedsudvalg og Rådet for sikker Trafik med støtte fra Q8.
Frederikssund Kommune deltager også i kampagnen, og har sat vejkantsplakater op i landsbyerne og langs udvalgte
strækninger i det åbne land. Plakaterne er oppe og hænge fra uge 39.

Vejkantstavle fra årets fartkampagne placeret ved henholdsvis indgangen til en landsby og åbent land
For mere information om, hvordan Frederikssund Kommune arbejder i det daglige med trafiksikkerhed og forsøger at
komme farten til livs, kontakt da venligst Trafikmedarbejder i Frederikssund Kommune Birte Norman
på bnorm@frederikssund.dk eller på 47 35 23 76.
2010 10 4

Ny sti langs den nordlige del af Græse Strandvej
Entreprenøren er netop nu ved at lægge sidst hånd på en ny cykel- og gangsti langs den nordlige del af Græse Strandvej.

Stien er en naturlig forlængelse af eksisterende stisystem, og betyder at gående, motionerende og cyklende nu kan
færdes sikkert fra Frederikssund til Græse Bakkeby, og samtidig nyde den smukke udsigt ud over Roskilde Fjord.
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Stiens afsluttende belægning er udført i lergrus, som er et miljøvenligt, stabilt og behageligt materiale at gå, løbe og cykle
på. Placeringen og materialet er desuden valgt fordi det passer ind i de eksisterende naturskønne omgivelser.
Spørgsmål og kommentarer vedrørende stien kan rettes til Vej, Trafik og Affald på 47 35 10 00 eller
på vejtrafikogaffald@frederikssund.dk
2010 10 5

Dato lokker brudepar
Flere har valgt søndag den 10.10.10 som bryllupsdag
Specielle dage har altid tiltrukket specielle begivenheder, og næste søndag er ingen undtagelse. Hvad er der med den, det
er jo bare den 10. oktober? Ja, men det er den 10.10.10.
Der er seks brudepar i Frederikssund Kommune som har valgt dagen til deres bryllupsdag:
Tre par bliver gift på Rådhuset af borgmester Ole Find Jensen, og byrådsmedlem Anne-Lise Kuhre vier et par på en privat
adresse.
Skoven Kirke ringer ind til kirkebryllup og det gør Ferslev Kirke også.
Normalt lukket
Det er helt ekstraordinært at en vielse finder sted på en søndag. Rådhuset er normalt kun åbent for vielser i den
almindelige åbningstid eller lørdag formiddag - men denne ene gang er altså undtagelsen. De fleste kirker plejer også at
holde søndagen fri for vielser, men også her spiller datoen ind.
- Faktisk er det ikke så mange vielser, som man kunne forvente, siger Mette Hvid Monin, sekretær og koordinator i
Byrådssekretariatet. Hun overvejer, om brudeparrene ikke har fået øje på datoen, og forklarer at sidste års specielle dag,
09.09.09, var utrolig travl med otte vielser alene på Rådhuset.
Tiden er desværre forpasset til at nå et lynbryllup - men kommende brude eller gomme kan i stedet overveje, om søndag
skal bruges til at fri med et eventuelt bryllup om 13 måneder:
11.11.11
Næste specielle dato er 11.11.11. Den er allerede opdaget af årvågne par; i hvert fald er Frederikssund Kirke optaget af
bryllup den dag med start - naturligvis - kl. 11. Den reservation kom allerede 18. maj i år.
Skibby Kirke kan også melde om et bryllup næste år - og her er det med start kl. 11.11, oplyser sognepræst Thomas
Gotthard med smil i stemmen.

2010 10 7

Aftale om budget 2011 indgået
Samtlige partier i Frederikssund byråd, har onsdag den 6. oktober indgået en aftale om budgettet for 2011samt
overslagsårene 2012 - 2014.
I forhold til budgetforslaget som har været udsendt til høring, indebærer aftalen bla. følgende ændringer:
Budgetforslagets besparelse vedrørende minimumstimetal fjernes
Justering af ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet fjernes
En udviklingspulje på 0,5 mio. kr. årligt til at understøtte udvikling af skoleområdet
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Besparelse for så vidt angår strukturarbejde med henblik på sammenlægning af institutioner på
dagtilbudsområdet er indarbejdet
I fortsættelse af ændringerne for de psykiatriske væresteder åbnes for en 2 årig periode lokale samlingssteder i
Skibby og Slangerup i kommunale bygninger
Der er ønske om at fastholde og udvikle Lundebjerggård som samlingssted for ældre med mangfoldige
aktiviteter og med Cafeen som naturligt omdrejningspunkt.
Den samlede budgetaftale for 2011, indeholder desuden en række supplerende budgetbemærkninger.
Budgettet forventes endeligt godkendt på byrådsmødet den 13. oktober 2010.

2010 10 12 Folkeskolen og den kinesiske drage?
Vi er netop vendt hjem fra et uddannelsesbesøg i Kina, og vi vil gerne indvi en større kreds i de input, de gode oplevelser
og de værdifulde erfaringer vi fik med hjem. Erfaringer vi umiddelbart kan bruge i vores eget pædagogiske og faglige
arbejde i den danske folkeskole.
Et moderne dynamisk Kina
Mange af vores fordomme om Kina blev punkteret. Vi oplevede et moderne, imødekommende og dynamisk land, der
allerede nu er at regne blandt verdens stormagter. Der er for os heller ingen tvivl om at en del af Danmarks fremtid er
knyttet sammen med Kina, der fremover vil udvikle sig til et kæmpe marked, ikke bare for varer, men også for idéer og
innovation. Herunder innovation inden for
undervisningsverdenen.
Vores samarbejdsby i Kina - Wuxi, en "lille" by med 5 mio.
indbyggere lidt uden for Shanghai - er en meget dynamisk
by. Byen er inde i en rivende udvikling, både økonomisk,
kulturelt og socialt; her er alle moderne forretninger,
velfungerende infrastruktur og alt hvad en storby ellers kan
byde på. Det betyder også, at kineserne i Wuxi er
orienteret om den globale udvikling og den betydning en
sådan udvikling har; et billede der unægtelig er anderledes
i Kinas mere afsides regioner.
Learning Expo 2010
Vi var i Wuxi i forbindelse med en konference - Learning
Expo 2010 - om vores uddannelsessystem i Danmark.
Ungdomsuddannelserne fra Bycirklens tre kommuner,
Frederikssund, Egedal og Ballerup, samt
Ingeniørhøjskolen deltog også. Ud over konferencen var
der tid til skolebesøg ligesom vi besøgte vores egne
samarbejdsskoler.
Billeder af tusindvis af kinesere, der råber i kor og vifter med Maos Lille Røde er fortid. Kineserne var meget deltagende og
også klar over udfordringerne i deres eget undervisningssystem, især manglen på mundtlige kompetencer. Samtidig måtte
vi også erkende, at kineserne på nogle områder har noget, vi
kan tage ved lære af.
Kinesiske skoledage
Kineserne er dygtige til at organisere, de er dygtige til at
opstille mål for undervisningen og til at realisere disse mål.
Endvidere samarbejder lærerne på skolerne om den enkelte
lektion, og det er meget almindeligt at man superviserer
hinanden. Lærerne arbejder på skolen til sent om
eftermiddagen, da de bruger eftermiddagen på planlægning af
timerne i fællesskab.
Tiden om eftermiddagen brugte de også på de elever, som har
svært ved at følge med i timerne. Disse elever kunne efter endt
undervisning opsøge deres lærer på kontoret og få en mere
deltaljeret forklaring, så undervisningstiden bliver mere
sammenhængende og effektiv.
Skolerne i Kina er opdelt i en primary og en secondary school
som samlet svarer til vores folkeskole, hvorefter de søger ind
på forskellige high schools, som svarer til vores gymnasier. I folkeskolen er realiteterne 48 elever i klasserne, små borde
og stole, men ofte er lokalerne udstyret med smartboard og computere, som lærerne benytter i undervisningen.
Tiltaleformen er meget høflig, og eleverne rejser sig op, hvis de fx skal svare på et spørgsmål.
Mange lektioner begynder med meditation/massage, hvor eleverne fordyber sig og får en indre ro, hvorefter de klør på
med timens faglige stof, hvor det faglige stof er i højsædet. Frikvartererne bruges ofte på fælles træning i fx Tai Chi eller
kampsport eller på faglig forberedelse. På vores besøg oplevede vi kun engagerede og glade elever samt uhyre
omsorgsfulde og ambitiøse lærere.
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Kinesisk samarbejde
Generelt oplevede vi kineserne som meget venlige, samarbejdsvillige, flittige og diskussionslystne, hvilket også har gjort
det nemmere at stable et samarbejde på benene; et samarbejde der bl.a. har givet sig udslag i, at flere danske elever
brevveksler (emailer) med kinesiske elever.
Uddannelse er højt prioriteret i Kina, og der sættes ikke spørgsmålstegn ved lærerens faglighed og autoritet i
klasseværelset. Måske har vi i Danmark i vores stræben efter at selvstændiggøre og udvikle kritiske elever afgivet noget af
den autoritet og accepteret, at alt nu er til diskussion. Vi ønsker at udvikle kreative demokratiske deltagende individer, men
måske drukner idealerne somme tider i ligegyldige diskussioner og larm i klasseværelset?
Kineserne har visse udfordringer i deres uddannelsessystem hvis de ønsker innovative og kreative elever, men måske kan
vi lære af det samarbejde der er indbyrdes mellem faglærerne i fx matematik. Klasseledelse og autoritet bør kunne forenes
med idealerne om kreative, innovative og diskussionslystne elever - især hvis ambitionerne er at vores folkeskole også
skal ligge i verdensklassen.
Vi ville ønske at alle vores kolleger kunne deltage i en tur, som vi lige har deltaget i, da ens virkelighedsbillede af
folkeskolen som en af verdens bedste virkelig bliver udfordret. Der er ingen tvivl om at samarbejdet med kineserne er
udbytterigt for begge parter, og vi håber at vi kan sprede ringene i vandet, så vores idealer bevares.
Lis Schrøder
Claus Andersen
Merete Hersløv Brodersen
Lærere ansat i henholdsvis Frederikssund, Ballerup og Egedal kommuner
2010 10 13

Sæsonens bog: Det 13. spil af Morten Sabroe
Fire gange om året vælger Frederikssund Bibliotekerne sæsonens bog.
Det er en bog som bibliotekerne synes fortjener ekstra opmærksomhed.
Frederikssund Bibliotekerne har for den aktuelle sæson (oktober kvartal) valgt
spændingsromanen "Det 13. spil" af Morten Sabroe som efterårets bog.
Lån og læs bogen - og mød Morten Sabroe tirsdag den 26. oktober på Elværket i
Frederikssund.
Anbefaling af bogen fra Litterartursiden:
"Tag med på en dæmonisk og mørk rejse gennem sindets yderste afkroge, i
Morten Sabroes nyeste spændingsroman Det 13. spil.
Vi møder første gang den 42-årige Arthur Hellman i en fjern Cambodiansk afkrog. Her lever han
et dystert og grotesk liv en mere eller mindre forvirret sindstilstand.
Snart bringes vi dog tilbage til Arthurs tidligere liv i Danmark, og nu begynder forklaringen på,
hvorfor vores hovedperson har valgt at gemme sig et sted i det fjerneste Sydøstasien.
Arthur Hellmans overklasseliv er ved at krakelere. Firmaet er ved at gå fallit, konen Charlotte
lever sit eget liv, hvor karrieren kommer i første række, og forholdet til teenagedatteren Sofia er
helt forkvaklet. Da Arthur finder en pung, trækkes han ind i et mystisk, dæmonisk spil på liv og død, hvori det viser sig at
hans datter har hovedrollen. Det 13. spil er i gang!
Journalist og forfatter Morten Sabroe beskrives som oftest, som fandenivoldsk og utilpasset. I sine skønlitterære værker
bruger han også ofte løs af sig selv og sit eget liv.
I 2007 vakte han stor opmærksomhed med den selvbiografiske roman 'Du som er i himlen',
som tager udgangspunkt i Morten Sabroes eget liv.
'Det 13. spil' er en både fandenivoldsk og utilpasset roman, hvor man som læser konstant er
i tvivl om hovedpersonens sindstilstand, om hvad der er virkelighed og fantasi, hvad der er
op og ned.
Læs bogen hvis du ønsker at komme på en rejse ud i sindets dæmoniske udkantshjørner der er garanteret spænding og uhygge når Morten Sabroe lukker op for Det 13. spil".
En aften med Morten Sabroe
Den 26. oktober besøger Morten Sabroe Frederikssund, hvor man kan møde ham i
forbindelse med et arrangement, for de mange læsekredse der er i kommunen, arrangeret af
Frederikssund Bibliotekerne.
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Alle andre er dog også velkomne til at møde forfatteren kl. 20.00 i Elværket.
Foto: Robin Skjoldborg
2010 10 13 Chopinfestival fortsætter
I weekenden den 12. og 3. oktober tog Frederikssund Koncerter hul på deres
Chopinfestival i Frederikssund Kommune. Musikfestivalens formål at udbrede den
klassiske musik og at udvikle Frederikssund som kulturby i Region Hovedstaden.
I den kommende weekend er det blevet til at præsenterer den anden
stjernekoncert i rækken på i alt fire koncerter.
Koncert på Jægerspris Slot
Koncerten holdes på søndag den 17. oktober kl. 15.00 i Rebekkasalen på
Jægerspris Slot, og er med pianisten Julie Andkjær Olsen. På programmet står en
række af Chopins etyder, nocturner, mazurkaer og balladen i As-dur.
Julie Andkjær Olsen
Julie Andkjær Olsen er en af de unge fremadstormende og spændende pianister.
Hun er diplomuddannet pianist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2002,
og har studeret hos blandt andre Bohumila Jedlickova, Tove Lønskov og Niklas
Sivelöv. Siden har hun specialiseret sig i at akkompagnere sangere, og har
arbejdet med mødet mellem musik, dans, teater og lyrik.
Julie Andkjær Olsen er desuden uddannet danser på Copenhagen Contemporary
Dance School i 2006, og flamencodanser med flere studieophold i Spanien.
Billetter
Billetter til koncerten koster 95 kroner plus eventuelt gebyr. Billetter kan købes på BilletNet.dk eller i Kulturhuset Elværket,
Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Overskydende billetter kan købes ved indgangen fra kl. 14.30.
2010 10 14 Rejsegilde på Vangedevej
Den 3. maj i år blev det første spadestik taget til det nye botilbud for
psykisk handicappede på Vangedevej i Frederikssund, og i dag er
byggeriet så langt fremskredent at der kunne holdes rejsegilde.
Botilbuddet, der kommer til at rumme otte nye boliger, betyder dels en
kapacitetsudvidelse, dels skal det erstatte fire utidssvarende boliger på
den nærliggende Marbækvej, hvorfra de nuværende fire beboere flytter til
de nye boliger på Vangedevej.
Se mere om projektet.
En måned forsinket
Oprindeligt havde de otte nye beboere håbet at deres nye bolig på
Vangedevej blev en julegave - de regnede nemlig med at kunne flytte
ind omkring juletid i år. Det kommer imidlertid til at knibe lidt, da
byggeriet lige nu er cirka en måned forsinket. Så det bliver nok først i
januar der bliver indflytning.
Rejsegilde og røde pølser
Det fik dog ikke smilende til at stivne i dag, hvor der blev holdt rejsegilde i
flot solskin under blå efterårshimmel.
Både de otte beboere, og alle de øvrige fremmødte, var nemlig i højt
humør da de sammen med håndværkerne fejrede rejsegildet på rette vis:
med øl, sodavand og røde pølser.
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Forventningsfulde talere
Af talerne ved dagens rejsegilde kunne man også tydeligt hører at det ikke kun er de otte kommende beboere
der meget forventningsfuldt venter på projektet er klar til indflytning.

Både udvalgsformand Tina Tving Stauning (herover), formand for boligseleksbet Domea, Lars Nielsen, og arkitekt Torben
Nagel (herunder) gav nemlig også udtryk for at de glæder sig til byggeriet er færdigt, og beboerne kan flytte ind.

Lars Nielsen fra Domea udtrykte også glæde over at Domea som boligselskab har fået mulighed for at indgå i et projekt
som dette, da det er forholdsvis nyt for dem at prøve kræfter med at lægge lokaler til et kommunalt botilbud for psykisk
handicappede.
Både før og efter talerne studerede de mange gæster da også tegningerne og bygningerne flittigt for ved selvsyn at se
hvordan det nye botilbud ender med at komme til at tage sig ud når det står helt færdigt.
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Foto: Kenneth Jensen
2010 10 14 Nyt kommuneplantillæg og lokalplan for et område ved Haugemøllevej
Den 29. september vedtog Frederikssund Byråd kommuneplantillæg nr. 003 og lokalplan nr. 039 for et institutionsområde
ved Hauge Møllevej i Slangerup endeligt.
Tidligere har området ligget ubebygget hen, og har kun kunnet anvendes til daginstitution. Med vedtagelse af det nye
plangrundlag kan området nu også anvendes til døgninstitution.
Bestemmelserne i lokalplanen sikrer at ny bebyggelse vil være forenelig med de omkringliggende boligkvarterer og de
store rekreative arealer.
Se kommuneplantillæg
Se lokalplanen
Se udskrift af Byrådets beslutningsprotokol samt den hvidbog, der er lavet med indsigelser og bemærkninger til
lokalplanen fra borgere og interesseorganisationer.
Grunden har været udbudt offentligt, og Frederikssund Kommune forhandler i øjeblikket med en mulig køber.
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2010 10 15 Fredagsklubbens efterårssæson godt i gang
Fredagsklubben, der har eksisteret siden 1967, er et kulturtilbud for kommunens ældre som Frederikssund Kommune har
overdraget ansvaret for til det brugerstyrede dagcenter Lundebjerggård.
At Lundebjerggård er brugerstyret betyder at brugerne selv har ansvaret for husets aktiviteter og undervisning, der ledes af
frivillige.
Det er også frivillige, der sørger for at centret og centrets cafeteria er åbent alle ugens syv dage (hverdage fra kl. 10 til 17,
lørdage og søndage fra 10 til 14).
Omfattende program
En af aktiviteterne er altså fredagsklubben, der i perioden fra september til og med april tilbyder et arrangement af enten
oplysende eller underholdende karakter hver anden fredag eftermiddag i lige uger .
Sæsonen for efteråret 2010 er således således også godt i gang, men langt fra forbi endnu.
De tre første arrangementer med Keld og Hilda, Helge Adam Møller og besøg fra Frelsens Hær har alle været yderst
velbesøgte.
Resten af året byder frem mod juletid på yderligere fire arrangementer:
22. oktober 2010
Henrik Monved, bladtegner
Den politiske satiriske tegning har altid haft gode kår i Danmark. De årlige
julehæfter og den daglige avistegning
vidner om interessen for denne specielle kunstform.
Henrik Monved (tegningen til højre) er aktiv bladtegner, og han vil fortælle
om udviklingen og præsentere nogle af de kendte navne i denne specielle
genre.
5. november 2010
Jytte Dreyer, journalist
Jytte Dreyer har gennem næsten 40 år arbejdet i Danmarks Radio og har
for både radio og fjernsyn produceret programmer af vidt forskellig karakter.
Jytte Dreyers foredrag handler altid om det alment menneskelige, og
dagens foredrag har titlen: Farmors sidste rejse.
19. november 2010
Dario Campeotto fortæller
Vi kender alle Dario Campeotto, som startede sin karriere i Danmark for 50
år siden. Dario vil fortælle om et spændende liv i sangens og musikkens
verden.
3. december 2010
Thomas Gotthart, præst i Skibby
Julen nærmer sig og vi skal bringes i den rette julestemning.
Thomas, med rødder i Frederikssund og nu præst i Skibby, har sin guitar
med, så der bliver sikkert lejlighed til i fællesskab at synge julen ind.
Tilmelding
Tilmelding til Fredagsklubbens arrangementer kan ske ved henvendelse til
Kurt Mikkelsen på 47 31 38 01 kurtslagter@privat.dk. Det koster 40 kroner
pr. arrangement at deltage.
Illustration: Henrik Monved

2010 10 15 Frederikssund Landsbyråd
Frederikssund Landsbyråd holder åbent års- og debatmøde med generalforsamling mandag den 25. oktober 2010
kl. 19.00 i Skuldelev-hallen.
Formålet med Landsbyrådet er at fremme samarbejdet og dialogen mellem Frederikssund Kommune og landsbyerne i
kommunen, og Landsbyrådet skal søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører landsbyerne.
På mødet fremlægges bestyrelsesformandens årsberetning
- og der vil være debat om bestyrelsen Idekatalog til landdistriktspolitik for Frederikssund Kommune
Dagsorden og andre oplysninger kan ses på landsbyrådets hjemmeside www.FrederikssundLandsbyraad.dk
2010 10 15 NemID med det samme
Du kan få en NemID der virker straks, hvis du
henvender dig i kommunens Borgerservice. Så
behøver du ikke vente på, at banken sender den til
dig.
Hver eneste dag bliver der udstedt NemID som virker
med det samme - der er altså ikke noget med at vente
på, at posten først kommer med kodebrevet og nogle
dage efter med nøglekortet. Straks-udstedelsen
kræver blot at personen, som ønsker det, husker rigtig
billedlegitimation i form af et pas eller kørekort.
- Det er den hurtige måde. Der er rigtig mange unge,
der kommer efter en NemID, fordi de skal bruge den,
når de vil søge SU. Uden NemID kan de ikke søge, siger Marianne Schelle, faglig koordinator i Borgerservice i
Frederikssund Kommune.
Der er også mange som ønsker at få lavet en NemID, så de kan følge med i deres tinglysning.
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Ellers bliver den sendt
Hvis du ikke har billedlegitimation, tager det lidt længere tid at få NemID, fordi den så skal sendes på samme måde, som
hvis du bestiller den på internettet: Borgerservice forlanger stadig dokumentation for, hvem du er - uden kørekort eller pas
kræves f.eks. sundhedskort plus en årsopgørelse - altså to dokumenter, hvoraf det ene skal have CPR-nummer.
- Når borgerne får at vide, at den vil blive sendt, går de fleste hjem efter billeddokumentationen, smiler Marianne Schelle.
Spændende nye sider
Når borgeren først har en NemID åbnes mange nye døre i den digitale verden, og dem viser Borgerservice gerne vej til.
- Borger.dk, Postkassen, Min side og f.eks. Sundhed.dk er gode sider at kende, og så får man meget mere ud af NemID
end bare at kunne gå på sin netbank. Kommunens selvbetjeningsløsninger er også meget nemmere med en NemID f.eks. lancerer vi snart et nyt flyttesystem, som gør det rigtig meget nemmere at meddele flytning. Vi regner med at det
kører fra november, siger Marianne Schelle.
Underholdsbidrag på den lette måde
Rigtig mange forældre skal hver måned søge om underholdsbidrag - det gælder f.eks. hvis barnet er over 15 år, og det
kan gøres meget lettere på nettet, hvis man har en NemID.
- At søge via nettet med en NemID er absolut den aller letteste vej, både for borgerne og os, siger Marianne Schelle, der
glæder sig over, at alle nu kan spare det tunge papirarbejde måned efter måned.
Fordele
NemID har allerede fået ry for at være lidt bøvlet. Du skal bruge et brugernavn, en kode og nøglekortet, men Marianne
Schelle mener, at ryet er helt forkert.
NemID er mobilt - det vil sige, at du kan logge ind via alle computere, bare du har dit nøglekort med. Med de
gamle typer af digital signatur kunne du kun logge på fra den computer, der havde nøglen lagret.
NemID har også en langt højere sikkerhed - netop fordi nøglekortet er adskilt fra computeren. Dermed kan
hackere og andre med skumle hensigter kan ikke finde alle de oplysninger, de skal bruge for at skaffe sig adgang til dine
private sider.
Alle kan lære det
- Den er så nemt at bruge. Første gang, hvor man skal skifte koder kan være besværlig - men min far på 67 lærte
lynhurtigt at bruge NemID, da jeg viste ham, hvordan han skulle gøre. Og vi hjælper jo gerne, smiler Marianne Schelle fra
Borgerservice.

2010 10 19 Handicappris
Kender du en person eller en virksomhed i Frederikssund Kommune som har gjort sig fortjent til at modtage Frederikssund
Kommunes Handicappris 2010?
Kriterier
For at komme i betragtning til prisen, skal personen/virksomheden opfylde et eller flere af følgende kriterier:

Have gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet medlem.

Have gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.

Have gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv.

Have det en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed.

være en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
Et skulderklap
Du kan være med til at give denne person/virksomhed et klap på skulderen ved at indstille personen/virksomheden til
Frederikssund Kommunes Handicappris 2010.
Alle borgere, organisationer eller foreninger i Frederikssund Kommune kan indstille til denne pris.
Indstillingen sendes inden den 8. november 2010 til Frederikssund Handicapråd, Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600
Frederikssund.
Prisuddeling
Prisen uddeles af borgmester Ole Find Jensen på den internationale handicapdag fredagden 3. december 2010 kl. 15.00
i Byrådssalen på Frederikssund Rådhus.
Læs mere om prisen og kriterierne for den.
2010 10 21 KOL-dag i Frederikssund
Onsdag den 17. november er International KOL- dag. KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungefunktion. KOL
kaldes også rygerlunger fordi den oftest skyldes rygning.
I de senere år har sygdommen ramt et stadigt større antal danskere, og man regner med at der i dag er op i mod 400.000
danskere der lide af sygdommen - heraf er det dog kun cirka halvdelen der selv er klar over de har sygdommen.
At kun halvdelen er klar over det skyldes ifølge forebyggelseskonsulent Rikke Juel Hansen blandt andet at mange blot
tilskriver deres tiltagende åndenød og besvær med vejrtrækning deres alder, og nedsætter deres fysiske aktivitetsniveau til
det de kan klare.
Få målt din lungefunktion
Rigtig mange lider altså af sygdommen uden af vide det. Derfor er det en god idé at få målt sin lungefunktion hvis man har
tendens til åndenød, og er ryger.
Af samme årsag markerer Frederikssund Kommune for tredje år i træk den internationale KOL-dag med netop et tilbud om
at få målt lungefunktionen.
Sundhedsbussen
Den kommunale sundhedsbus holder på KOL- dagen ved Føtex i Frederikssund,
og sundhedspersonalet er trukket indenfor i selve Føtex. Her vil de fra kl. 9.30 16.00 tilbyde sundhedstjek og lungefunktionstest samt rådgivning, fortæller Rikke
Juel Hansen.
Næste stop: Rygestop
Hvis man har KOL er det alfa og omega at man hurtigt stopper med at ryge. Af
samme årsag tilbyder kommunen hyppigt gratis rygestopkurser til borgerne. Dem
kan du løbende se opslået her på hjemmesiden.
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2010 10 21 Personlige hjælpemidler
Frederikssund Kommune har i samarbejde med en række nordsjællandske kommuner gennemført EU-udbud på køb og
levering af Personlige hjælpemidler.
Udbuddet omfatter en række rammeaftaler om levering af personlige hjælpemidler og tilknyttede ydelser, til brug for
borgere (børn og voksne) der får bevilliget hjælpemidler efter bestemmelserne i Lov om social service (Serviceloven),
jævnfør lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009.
Der er tale om rammeaftaler hvor kommunen har en ret, men ikke en pligt, til at aftage produkterne som er omfattet af
rammeaftalerne. Kommunen er forpligtet til at informere borgeren om aftale-leverandørerne og deres produkter. Aftalerne
løber i fire år fra 1. september 2010.
Hjælpemidlerne er omfattet af valgfrihed, jf. servicelovens §112, stk. 3. Det betyder at borgerne kan vælge en anden
leverandør.
Der er indgået en rammeaftale for produktområderne:
Kompressionsstrømper og fodindlæg
Bandagist Jan Nielsen A/S
Frederiksborggade 23
1360 København K
Tlf. 33 11 85 57
Ortopædisk fodtøj
Sahva A/S
Sahva A/S
Borgervænget 5

Huginsvej 1

2100 København Ø 3400 Hillerød
Tlf. 70 11 07 11

Tlf. 70 11 07 11

Brystproteser
Svaneklinik ApS
Lyngby Hovedgade 27
2800 Lyngby
Tlf. 45 87 01 10
Åbningstid: kl. 10-16. Træffes efter aftale.
Læs mere om mulighederne for at få personlige hjælpemidler.
2010 10 26 Idrætsdelegation fra Bycirklen slog hul i den kinesiske mur

En delegation på 25 unge i alderen 13 - 19 år fra BMS, Ballerup, Ølstykke-Slangerup Bordtennis, Egedal, og BK Viking,
Frederikssund, har brugt efterårsferien på at besøge Bycirklens partnerskabsby, Wuxi, i Kina.
Programmet for delegationen har bl.a. budt på besøg på skoler, hvor sport, dans og kultur spiller en særlig rolle og dyrkes
intensivt og på et højt niveau. At besøgene har været på skoler, hænger sammen med, at sport dyrkes på skolerne og ikke
i foreninger, som vi kender fra Danmark.
Det har været en oplevelsesrig tur, og blandt andet besøgene på skolerne har gjort et stort indtryk på Bycirklens unge
mennesker.
Som en af de unge udtaler:
- Den kinesiske tradition for "ordnung muss sein" er virkeligt godt integreret i skoledagen, pauserne er få og korte så
undervisningstimernes længde ville give den almene folkeskoleelev i Danmark mere end grå hår på hovedet! De skoler
som vi har nået at besøge, har givet udtryk for, at eleverne ved en tidlig alder allerede er opdelt efter hvad de er gode til,
hvad enten det er forældrenes pengepung eller karaktertræk (evt. talenter) som er determinerende for unge kineseres
fremtid. Vores samlede indtryk af skolesystemet er præget af ihærdighed, disciplin og arbejdsomhed.
Derudover har programmet budt på en række træningskampe mellem hold fra Bycirklen og hold fra Wuxi og netop dette
element - sport som kulturel brobygger - er formålet med turen til Kina. - Hele formålet med denne tur, har været at skabe
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forbindelser og relationer til Wuxi med henblik på at lære af hinanden på træningsbanen og udveksle metode og læring
inden for sport, lyder det fra delegationen.
Det var dog ikke alt der lykkedes for delegationen. Blandt andet blev ønsket om at udveksle træningsmetoder ikke indfriet
fuldt ud.
Alligevel er det delegationens vurdering at turen var en succes. - Der er tale om opstarten af et samarbejde - et lang sejt
træk - og vi er overbevist om at vi med besøget fik slået et lille hul i den kinesiske mur. Nu gælder det så om at få skabt
rammerne om et genbesøg i 2011, hvor vi får mulighed for at vise kineserne, hvordan vi gør i Danmark.
Delegationen er den første idrætsdelegation på besøg i Wuxi.

Foto: Conni Haugbølle
2010 10 28 Kommunen skifter bank og revisor
I forbindelse med kommunesammenlægningen blev kommunens bankforretninger, finansielle rådgivning og revision sendt
i udbud, og der blev indgået aftaler med hhv. Nordea og KPMG for en 4-årig periode.
Disse aftaler udløber med udgangen af 2010, og opgaverne har derfor været bragt i udbud igen.
Kommunen har modtaget fire tilbud på daglige bankforretninger, fire tilbud på finansiel rådgivning og fire tilbud på revision.
Byrådet har den 27. oktober behandlet de indkomne tilbud med følgende resultat:
Hvad angår såvel daglige bankforretninger som finansiel rådgivning, så agter kommunen at indgå aftale med Danske
Bank.
Hvad angår revision, så agter kommunen at indgå aftale med BDO Revision. I BDO indgår det tidligere Kommunernes
Revision, og der er således tale om en revisionsvirksomhed med indgående kendskab til kommunale forhold.
Frederikssund Kommune har været yderst tilfreds med det hidtidige samarbejde med Nordea og KPMG, og ser nu frem til
et godt fremtidigt samarbejde med Danske Bank og BDO.
2010 10 30 Museet Færgegården har fået ny magasinbygning
Smilene var ikke til at skjule hos hverken museumsfolkene, politikerne eller nogen af de andre næsten hundrede
lokalhistorisk interesserede der var mødt op ved den officielle indvielse af Museet Færgegårdens nye magasinbygning i
Skoven ved Kulhuse.
Museet Færgegården
Færgegården er Frederikssund Kommunes lokalhistoriske museum, der til daglig har til huse i Jægerspris Gods' gamle
færgegård fra 1839 - deraf navnet.
Færgegården blev istandsat i starten af 1980'erne, så den stod klar til at Egnsmuseet Færgegården kunne slå dørene op i
juni 1984 - altså for mere end 25 år siden. Musset var dengang et egnsmuseum, da det var ejet af kommunerne på
egnen i fællesskab. Først i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 fik museet sit nuværende navn, og
Frederikssund Kommune som eneste ejer.
Museet er ifølge Grethe Olsen, formand for Kultur-, fritids- og idrætsudvalget, i dag et smukt og indbydende museum,
både ude og inde. Det kan vi takke en bred og dygtig gruppe af både ansatte, bestyrelsen, historiske foreninger, og ikke
mindst alle de frivillige, som støtter om om dagligdagen på museet for,
sagde hun blandt andet i sin tale ved indvielsen af det nye magasin
fredag eftermiddag.
Mangel på magasinplads
Allerede ved indvielsen i 1984 vidste man, at der hurtigt ville komme til at
mangle plads til opmagasinering af alle de effekter museet var i
besiddelse af, og senere hen fik flere og flere af. Således råder museet i
dag over mere end 29.000 genstande fra den nyere lokalhistorie.
I sin tale ved indvielsen kunne tidligere borgmester i Frederikssund, og
næstformand for Museet Færgegårdens bestyrelsen, Knud B.
Christoffersen, da også berette om at man allerede ved indvielsen af
museet måtte opmagasinere en lang række effekter på loftet i den ene
længe af museet, samt på lofter og i lader rundt omkring på egnen.
Senest har laderne på Jægerspris Hovedgård og på Christiansminde
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været benyttet til opmagasinering for at skaffe plads nok.
Det har dels betydet at de historiske effekter har måttet flyttes flere gange, men også at de ikke blev opbevaret på
forsvarlig og betryggende vis, så de var sikret mod at gå til grunde.
Tommeskruerne skruet på
I 2009 gik det heller ikke længere. Kulturarvsstyrelsen skruede
tommeskruerne på, og meddelte Frederikssund Byråd, at hvis man ville
bevare statsanerkendelsen, og dermed Statens tilskud til Museet,
så skulle der ske en forbedring af forholdene.
Kritikken var hård, sagde Grethe Olsen fredag:
- På mange punkter! Vi havde ikke tilstrækkeligt gode
opbevaringssteder, så der skulle findes et ordentligt, tørt og sikkert sted.
Valget faldt på Skoven Savværk ved Kulhuse i Hornherred. Og i
samarbejde med Kong Frederik den Syvendes Stiftelse blev der lagt en
plan for renovering og indretning af savværket til magasinbygning.
Herefter gik det stærkt. Den 27. januar i år bevilgede Frederikssund
Byråd på Kultur-, fritids- og idrætsudvalgets indstilling 5,5 millioner kroner
til renovering af savværket, og indretning af Magasiner i to plan. Og
fredag stod de altså klar til ibrugtagning.
Ja, faktisk blev de taget i brug allerede i maj måned, for siden da har personalet på museet arbejdet på højtryk med at
flytte effekter ind i det nye magasin. Alle genstande er blevet omhyggeligt registreret, og dubletter og ikkebevaringsværdige genstande blevet kasseret. Så ved indvielsen var alle genstande på plads i magasinerne, som alle
gæsterne fik mulighed for at få et sjældent kig indenfor i. Normalt er magasinerne nemlig lukket for offentligheden.

For tid og evighed
Ifølge museumsinspektør Søren A. Sørensen, så er den nye magasinbygning af en kvalitet så museet i praksis kan
opbevare alle de lokalhistoriske effekter for tid og evighed. Ligesom både Grethe Olsen og Knud B. Christoffersen udtrykte
han også stor glæde over de nye bygninger, og rettede en varm tak til såvel Frederikssund Byråd som Kong Frederik den
Syvendes Stiftelse for at de nye magasiner er blevet til virkelighed.
Han kunne til sidst fortælle at det er planen at magasinerne én gang årligt åbnes for publikum, så man kan komme ind og
se sig lidt omkring - så længe man ikke piller ved noget.
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Foto: Kenneth Jensen
2010 11 1

Bycirklens hjemmeside
Kommunerne Frederikssund, Ballerup og Egedal har optimeret deres fælles hjemmeside - bycirklen.com
Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem de tre kommuner, der har til formål at fremme denne del af
hovedstadsregionen som et dynamisk erhvervs- og byudviklingsområde.
Se mere om bycirklen på www.bycirklen.com

2010 11 2

Nem adgang til det offentlige på nettet
Regeringen, KL og Danske regioner har aftalt at afholde eDag3
den 1. november 2010, og dermed blev der taget endnu et
skridt mod målsætningen om at al relevant kommunikation med
det offentlige skal kunne foregå digitalt.
eDage
Der er tidligere været to eDage:

eDag1 den 1. september 2003 gav alle myndigheder ret til at sende breve og dokumenter pr. mail til andre
myndigheder samt ret til at kræve at andre myndigheder sender digitalt til dem.

eDag2 den 1. februar 2005 udvidede denne ret til breve og dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger.
Samtidig fik borgere og virksomheder ret til at sende sikker e-post til det offentlige.
eDag3 handler om
1. at gøre selvbetjeningsløsninger tilgængelige på den fællesoffentlig borgerportal
2. kun at skulle bruge ét login (NemID)
3. at kunne kommunikere med borgerne via deres digitale postkasse på borger.dk
Hvad betyder eDag3 for dig?
Selvbetjeningsløsninger
Du kan få adgang til alle væsentlige selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Borger.dk er den samlede indgang til det
offentlige på nettet - uanset om den service du efterspørger er kommunal, regional
eller statslig.
NemLogin og NemID
Du kan logge nemt og sikkert på alle digitale selvbetjeningsløsninger med din nye
digitale signatur, NemID. Det er slut med at have forskellige logins og pinkoder - ét
login giver adgang til det hele, uanset om det er til det offentlige på nettet, din
netbank eller f.eks. netapoteket. Læs om den hurtige vej til NemID.
Digital post - din egen postkasse
Der er automatisk oprettet en sikker digital postkasse til dig på borger.dk, hvor du kan modtage og sende post fra og til de
offentlige myndigheder. Her kan du ikke bare modtage post, men også skrive direkte til myndigheden uden på forhånd at
kende myndighedens adresse.
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Du slipper således også for at skulle henvende dig personligt eller telefonisk indenfor en given åbningstid.
e-boks kan integreres i Digital post
Har du i forvejen e-boks, bliver du første gang du logger på din digitale postkasse spurgt om du ønsker at slå din e-boks
og din digitale postkasse sammen til én.
Du kan nemlig også bruge din digitale postkasse til at modtage post fra private virksomheder som banker,
pensionsselskaber, fagforeninger, teleselskaber og forsikringsselskaber.
2010 11 5

Europa kalder på lokale idrætsfolk
Den 11.- 15. november holder Special Olympics Europe en stor international
floorballturnering for udviklingshæmmede i Bludenz, Østrig. Her er
Frederikssund Kommunes idrætskonsulent for handicap- og psykiatriområdet,
Jonas Hviid, inviteret med.
Hovedopgaven ved den forestående turnering bliver som supervisor på
divisioneringsdelen. Ved alle Special Olympics stævner divisioneres holdene
ud fra deres færdigheder, så man sikrer en fair og lige konkurrence. Atleterne
bedømmes både individuelt og som hold, og den samlede bedømmelse afgør i
hvilken række holdet placeres.
- Jeg har selv en idrætsmæssig baggrund som floorballspiller, og har igennem mit arbejde som idrætskonsulent været
med til at udvikle og implementere floorballspillet til brug i Special Olympics regi. Det bliver derfor interessant at se
hvordan de divisioneringssystemer vi har været med til at udvikle fungerer i praksis, siger Jonas Hviid.
En anden opgave ved turneringen bliver at vejlede og rådgive dommere og officials om hvordan de bedst muligt varetager
deres opgave.
Jonas Hviid er ikke ene om at skulle af sted. Turneringen får nemlig også et andet lokalt islæt i skikkelse af Carsten
Hansen der til daglig er medlem af den lokale idrætsforening for
udviklingshæmmede, TEAM2010. Han er udtaget til det ene af de to hold som
Danmark stiller med.
Udover de officielle pligter er turneringen selvfølgelig også en oplagt mulighed
for at skabe nogle gode relationer/netværk, både til Special Olympics
organisation, men også til de enkelte delegationer fra de øvrige lande.
- Det ville være helt perfekt, hvis det lykkes at skabe nogle internationale
relationer i forhold til TEAM2010. Det er en stor del af det at være
idrætsudøver, at man har mulighed for at komme ud og repræsentere sin
forening, også uden for Danmark, siger Jonas Hviid.
Ved turneringen i Bludenz deltager ti hold fra syv lande med i alt 80 atleter.
Special Olympics
Organisationen blev stiftet af Kennedy familien i 1968. I dag har Special
Olympics organisationer i over 180 lande, og mere end tre millioner
udviklingshæmmede deltager i Special Olympics' aktiviteter.
Special Olympics afholder hvert fjerde år World games, næste gang er i Athen
2011 (sommerlege) som pendant til de olympiske lege, og er de eneste
udover IOC der må bruge den olympiske flamme ved deres arrangementer.
I 2008 blev de første initiativer taget for at få Floorball optaget på programmet
til vinterlegene i 2013 i Sydkorea. Som led i den optagelsesproces skal der
jævnligt afholdes floorballstævner, og stævnet i Bludenz er det første af disse.
Se mere om Special Olympics. Siden er på engelsk.
Hvad er floorball?
Floorball er en stavsport med oprindelse i Sverige i 1970'erne. Sportsgrenen kan populært beskrives som ishockey uden
is, og spilles normalt som kampe med fem mod fem spillere plus målmand, i Special Olympics regi dog primært tre mod
tre.
De første danske klubber blev etableret sidst i 1980'erne
Floorball dyrkes internationalt af 280.000 spillere, heraf 5.500 i Danmark (ikke-handicappede).
Læs mere om floorball.

2010 11 5

Kommunens daginstitutioner stemmer nej til frokostmåltid
Forældrebestyrelserne i alle kommunens daginstitutioner skal beslutte om de vil stemme ja eller nej til et frokostmåltid for
institutionens børnehavebørn.
Der er nu kun en lille måneds tid til fristen for at afgive stemme udløber, og Frederikssund Kommune har allerede
modtaget svar fra 20 ud 33 mulige institutioner. Alle disse 20 institutioner ønsker ikke ordningen.
Sidste frist for at indsende tilbagemelding fra afstemningen i den enkelte institution er 30. november 2010.
Byrådet har besluttet at vuggestuemaden gøres obligatorisk som en del af dagtilbudsydelsen. Byrådet har til dette formål
ydet et tilskud på 5,1 millioner kroner årligt.

2010 11 8

Fem daginstitutioner indstilles til lukning
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 1. november 2010 besluttet at anbefale lukning af en række institutioner pr. 1.
maj 2011. Indstillingen sker som følge af et faldende børnetal i kommunens daginstitutioner.
De berørte institutioner er:
Øparkens Børnehave i Slangerup
Daginstitutionen Møllevej i Frederikssund
Afdelinger på Børnebjerget i Frederikssund
Daginstitutionen Krabbedam i Jægerspris
Skuldelev Børnehus (Børnehavedelen - ikke SFO'en)
Indstillingen sendt i høring i de berørte institutioner fra 8. november til 22. november 2010.
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Den endelige beslutning træffes af Byrådet 15. december 2010.
Indstillingen om lukning af en række daginstitutioner bygger på en analyse fra Afdelingen for Dagtilbud som viser at
antallet af børn i dagtilbud 0-6 år i 2011 vil falde markant - Frederikssund Kommune vil i 2011 have ca. 80
vuggestuepladser og ca. 130 børnehavepladser for meget i forhold til den udbudte kapacitet i 2010.
Denne dystre analyse understøttes af Frederikssund Kommunes befolkningsprognose, der viser at der fra 2010 til 2011 vil
være et fald i antallet af 0-5 årige i kommunen på 141 børn. I 2012 falder det yderligere 88 og i 2013 og 2014 ca. 40 pr. år.
Alder

2010

2011

2012

2013

2014

0

408

438

426

419

416

1

487

429

459

451

446

2

518

500

448

478

471

3

524

528

513

465

495

4

582

533

539

527

483

5

636

587

541

550

539

I alt

3.155 3.014 2.927 2.890 2.850

Difference
2010 11 8

-141

-88

-37

-40

Vil du være nævning eller domsmand?
Vi opfordrer interesserede borgere i kommunen - herunder også borgere med anden etnisk baggrund end dansk - til at
søge optagelse på kommunens grundliste, hvorfra domstolene udtager nævninge og domsmænd. Listen skal så vidt
muligt afspejle de borgere, der bor i kommunen.
Uddrag af bekendtgørelse om grundlister:
§ 3. Til grundlisten udtages 1 person for hvert fulde antal af 300 indbyggere. Antallet af indbyggere opgøres efter det
tabelværk om befolkningen i kommunerne, som Danmarks Statistik senest har offentliggjort forud for udtagelsen.
For Frederikssund Kommune betyder det, at der skal udtages 147 personer til grundlisten.
Hvad indebærer opgaven?
Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand kan du forvente at blive kaldt i retten tre til fire gange om året. Hvis
du er domsmand skal du dømme i samråd med jurister. Hvis du er nævning skal du dømme sammen med andre
nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet der straffes med fire års fængsel eller mere.
Nævninge og domsmænd bliver valgt for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015, og hvis du bliver udtaget er du med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.
Hvad skal der til for at blive udtaget?
For at kunne være nævning eller domsmand skal du have valgret til Folketinget. Det vil sige at du skal være minimum 18
år, og have dansk statsborgerskab. Derudover må du ikke være fyldt 70 år den 31. december 2015. Du skal desuden
beherske det danske sprog tilstrækkeligt til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. endelig skal du have
en ren straffeattest, og grundlisteudvalget skal vurdere at du er egnet til opgaven.
Ansøgning
Du ansøger om at komme på grundlisten ved at udfylde ansøgningsformularen. Bemærk at ansøgningsfristen er
overskredet.
Du kan bruge denne ansøgningsblanket, hvis du er bosat i Frederikssund Kommune. Bor du i en anden kommune, skal du
ansøge der.
Ansøgningsfrist er 15. december 2010. Når fristen er udløbet, vil grundlisteudvalget vælge blandt de indkomne ansøgere.
Spørgsmål og yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte Karin Petersen på 47 35 11 72 eller karpe@frederikssund.dk hvis du har behov for mere
information om opgaven som nævning eller domsmand.
Du kan også læse mere om optagelse på grundlisten, og opgaven som nævning eller domsmand, på domstolens
hjemmeside eller på retsinformation.
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2010 11 9

Chopinkoncert på J. F. Willumsens Museum
På søndag den 14. november kl. 15.00 præsenterer Frederikssund Koncerter
den tredje koncert i Chopinfestivalen.
Jens Elvekjær
Pianisten Jens Elvekjær er dagens stjernesolist. Jens Elvekjær har i de senere
år etableret sig som en af Danmarks mest efterspurgte pianister.
Han optræder med stor succes i førende koncertsale i Danmark, Europa, USA
og Asien, og har desuden spillet som solist med snart sagt alle symfoniorkestre
i Danmark. I 2005 blev han yderligere den første danske pianist der blev
udnævnt til Steinway Artist.
Jens Elvekjær vil på søndag bl.a. spille det store værk 24 Præludier opus 28.
Her er tale om 24 karakterstykker hvor Chopin er kommet rundt i rigtig mange
stemninger og følelser.
Billetter
Den nye forening som arrangerer sin første musikfestival har god vind i sejlene.
Der er således allerede godt gang i forsalget af billetter til koncerten på
søndag.
Billetter kan dog stadig købes på BilletNet.dk eller i Kulturhuset Elværket, Ved
Kirken 6 i Frederikssund.
Billetterne koster 95 kroner plus eventuelt gebyr.
Den sidste koncert
Den sidste koncert spilles søndag den 28. november kl. 15. Her spiller pianist
Christina Bjørkøe i Præstegården, Kirkegade 7 i Frederikssund.
Du kan også læse vores omtale af den første og den anden koncert i
festivalen.

2010 11 14 Søndag den 28. november skydes julemåneden i gang i det hyggelige Jægerspris. Dagen bærer præg af mange års
traditioner, og byens mange indbyggere plejer trofast at valfarte til Kulturhuset Rejsestalden når juletræet tændes.
Men der sker meget andet end tænding af juletræet. Fra kl. 11-17 er Caféen i Kulturhuset Rejsestalden og det store
Danner julemarked i Slotskroens sal åben. Det arrangeres igen i år af foreningen Husets venner, og der er rig mulighed
for at nyde en god frokost eller gløgg med lækre æbleskiver, ligesom du kan gå på jagt efter flotte julegaver.
Hvis du eller din forening ønsker at få jeres egen bod at sælge fra på markedet, så koster det kun 50 kroner. Tilmelding
sker til Ove Skipper på oveanni@hotmail.com. Overskuddet fra Caféen og markedet går ubeskåret til drift og aktiviteter i
Husets Venner på Lejrvej.
Juletræet tændes kl. 16
Det store juletræ kommer takket være venlige kræfter fra byen igen i år til at pryde Kulturhuset Rejsestaldens gårdsplads,
og Jægerspris Amatør Scene sørger for festlig underholdning med smagsprøver fra teatrets populære juleforestilling, Folk
og røvere i Kardemommeby, på den udendørs scene kl. 15.30.

I år er det Tobias fra Tårnet, alias skuespiller Valter Simonsen, som tænder juletræet.
Nissepiger til hest
Hornsherred Rideklub kommer til byen med deres søde nissepiger til hest, og rygtet går at julemanden kommer forbi med
slik til byens børn. Poserne er igen i år sponsoreret af den gamle Jægerspris Erhvervsforening, og pakket af Kulturhuset
Rejsestaldens frivillige, Staldfolket. Der er 500 slikposer der uddeles efter først til mølle-princippet.
Byens butikker holder i øvrigt søndagsåbent, og frister med spændende varer.
2010 11 16 Blandt de Bedste på Nettet
Frederikssund Kommunes hjemmeside får igen i år fem netkroner i Bedst på Nettets vurdering af offentlige hjemmesider og ligger dermed helt i toppen, når alle offentlige hjemmesider vurderes samlet.

Bedst på Nettet vurderer hvert år de offentlige myndigheders hjemmesider for brugervenlighed, åbenhed, tilgængelighed
m.v.
Med et samlet score på 81 procent rakte det til en placering i Top 10 blandt offentlige hjemmesider.
Vurderingen består af en screening, en brugervurdering og en selvevaluering.
Screeningen omhandler hjemmesidens navigation, brugervenlighed og nytteværdi.
Brugervurderingen er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse. Giver siden et positivt indtryk? Er den til at finde rundt
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på? Er sproget til at forstå? m.v.
Selvevalueringen er besvarelsen af 30 spørgsmål om styring af arbejdet med hjemmesiden og digital borgerbetjening i
det hele taget.
- At brugervenlighed og nytteværdi er helt i top er en løbende prioritering, men det er også væsentligt at borgerne generelt
er tilfredse med kommunens hjemmeside, siger kommunens webmaster.
Og det må man konkludere på den undersøgelse som de besøgende har deltaget i hen over sommeren.
De fleste har nemt ved at finde de ønskede informationer, og sproget er klart og til at forstå.
Langt hovedparten mener også at kvaliteten af hjemmesidens indhold er høj, og at den indeholder det der er behov for.
Læs mere om Bedst på nettets vurdering.
2010 11 16 Digital Café på Frederikssund Bibliotekerne
På Frederikssund Bibliotekerne vil vi gerne vise borgerne hvor nemt det er at benytte de digitale muligheder for at betjene
sig selv på nettet.
I uge 47 sætter vi derfor fokus på hvordan man bruger de forskellige selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk, og
dermed slipper for køer ved skranken eller ventetoner i telefonen.
Vi indbyder til "en digital kop kaffe" hvor bibliotekets digitale ambassadører vil vise nogle smarte genveje til at bruge det
offentlige på nettet.
Deltagerne får også selv lejlighed til at afprøve mulighederne - og naturligvis byder vi på en kop kaffe.
Disse café-arrangementer finder sted:
Jægerspris Bibliotek tirsdag den 23. november kl. 10 - 12
Slangerup Bibliotek tirsdag den 23. november kl. 10 - 12
Frederikssund Bibliotek onsdag den 24. november kl. 17 - 19
Skibby Bibliotek torsdag den 25. november kl. 10 - 12
Tilmelding senest to dage før på bibliotekerne@frederikssund.dk, på biblioteket eller på 4731 2525.
2010 11 17 Juletræ med julepakker
Børnebibliotekets juletræ i Frederikssund tændes den 1. december.
Træet bliver i år pyntet af en gruppe børn fra Sct. Georgsgårdens
Børnehave, og det bliver med julepynt de selv har lavet.
Bogpakker
Under træet ligger splinternye bøger pakket ind som boggaver. Er du
mellem 3 og 16 år kan du låne en julebogpakke med hjem.
Pakkernes farvede bånd viser hvilken aldersgruppe indholdet passer
til. Hvilke bøger pakkerne indeholder er selvfølgelig en overraskelse.
Til gengæld skal du ikke vente med at åbne pakken til juleaften, men
kan åbne den så snart du kommer hjem.
Få inspiration til din egen julepynt
På biblioteket er alle julebøgerne taget frem fra magasinerne. Her er
masser af muligheder for at få ideer til at klippe julepynt, lave
borddekorationer, hjemmelavede julegaver, dejlig konfekt og meget
andet.
Der er også dejlige julehistorier til højtlæsning i en stille stund for
børn og voksne i alle aldre og julemusik til at skabe stemning under julebagningen.
På julegensyn på Børnebiblioteket, Jernbanegade 24 i Frederikssund.
2010 11 18 Indvielse af kunstgræsbanen i Frederikssund
Torsdag den 25. november 2010 kl. 18.00 bliver en historisk dag i Frederikssund Kommune. Det sker når borgmester Ole
Find Jensen foretager det indledende spark, og dermed indvier den nye kunstgræsbane på Kalvøen i Frederikssund.
Sparket starter en træningskamp mellem FIK's 2. divisionshold og FC Roskilde fra 1. division.
Det er i Frederikssund Kommunes fodboldhistorie de to hidtil højst rangerende hold der mødes på Kalvøen og byder på
fodboldunderholdning på et niveau lige under Superligaen!
Alle borgere er velkomne til at overvære slaget, og ikke mindst ved selvsyn iagttage det sommergrønne kunstgræstæppe
på en af Nordsjællands største samlede kunstgræsanlæg - en fuld 11-mandsbane forlænget med en 7-mandsbane.
Der er gratis entre, men arrangørerne understreger at tobaksrygning skal ske uden for græstæppet.
Arrangementet gennemføres i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og FIK.
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2010 11 19 God indsats af danskere ved Special Olympics
Omgivet af maleriske hvide alpetoppe blev den anden internationale floorballturnering under Special Olympics afviklet i
den østrigske by Bludenz.
Se mere om Special Olympics.
Ti hold fra syv nationer har i fire dage kæmpet om medaljerne, og de danske hold har klaret sig rigtig flot.
Danmark var repræsenteret af Vi-Ka fra Thisted, og Helsingør Floorball Team (HFT) forstærket med Carsten Hansen fra
Frederikssunds TEAM2010. De to danske hold var oppe imod hold fra Rusland, Schweiz, Tyskland, Irland, Liechtenstein
og værterne fra Østrig.
Lokal fanebærer
Carsten Hansen fik det ærefulde hverv at repræsentere Danmark ved
indmarchen, hvor fanen blev hejst, og den olympiske ild tændt.
Som i øvrige idrætsgrene under Special Olympics blev turneringen indledt med
divisioneringskampe, efterfulgt af indledende runde hvor de ti hold blev opdelt i
to rækker. HFT blev i denne forbindelse placeret i en A-række mens Vi-Ka blev
seedet som B-rækkehold.
Efter de fire indledende kampe, konkluderede divisioneringskomitéen at HFT
og det russiske hold var i en klasse for sig. De vandt deres kampe meget
sikkert, og russerne vandt det indbyrdes opgør 4-2 i en meget velspillet og
spændende kamp hvor afgørelsen faldt i slutminuttet.
På basis af kampenes forløb blev det besluttet at HFT og Rusland skulle
mødes i søndagens afgørende finale, mens de resterende otte hold blev opdelt
i en B-række og en ny C-række, for at sikre gode og jævnbyrdige kampe.
Intens finale
Finalen blev hård, intens, spændende og ikke specielt velspillet. Russerne fik
desværre bragt sig foran 2-0 i de første minutter, men derefter begyndte HFT
for alvor at lægge pres på russerne. Andreas Battad reducerede på et
pragtmål, men trods et ihærdigt pres, og en russisk udvisning i sidste minut, så
lykkedes det ikke at snuppe guldmedaljen fra russerne som vandt 2-1.
Vi-Ka blev topseedet i en ny B-række sammen med Irland, Liechtenstein og
Schweiz A og de mødtes i en slutrunde søndag. Vi-Ka lagde ud mod
Liechtenstein som de dagen inden havde tabt 2-1 til, men i slutrunde var de anderledes koncentreret og målsøgende og
vandt opgøret 6-1.
Dansk sejr
Sejren blev fulgt op af endnu en sejr over Schweiz A med 5-1, hvilket betød at den sidste kamp mod Irland blev afgørende
for medaljefordelingen. Irerne chokstartede med en 1-0 føring på kampens første skud men så var det også slut med
deres muligheder. Vi-Ka-holdet ført an af førstekæden med Jimmy Larsen som toneangivende spiller fik hurtigt styr på
begivenhederne, og de kunne stille og roligt køre en sikker 4-1 sejr i hus og dermed også sejren i B-rækken.

Slutstillinger:
A-række
B-række
C-række

Guld: Rusland
Guld: Vi-Ka /Danmark
Guld: Schweiz B

Sølv: HFT / Danmark
Sølv: Schweiz A
Sølv: Østrig

Bronze: Irland
Bronze: Tyskland A

2010 11 22 Chopinnfestival runder af
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Igennem de sidste knapt to måneder har Frederikssund Koncerter stået for vel nok Frederikssunds første egentlige
klassiske musikfestival. Temaet har været Chopin, der i år ville være fyldt 200 år.
De første koncerter har budt på stjernepianisterne Katrine Gislinge, Julie Andkjær Olsen og Jens Elvekjær. Og i samme
flotte stil sluttes festivalen nu af på søndag den 28. november kl. 15.00 i Præstegården, Kirkegade 7 i Frederikssund. Her
spiller nemlig Christina Bjørkøe.
De tre foregående koncerterne har været godt besøgte, de seneste to endda udsolgte, og derfor har foreningen da også
fået mod på måske at at lave en tilsvarende festival med førende
danske musikere til næste år.
Christina Bjørkøe
Pianisten denne dag kan man roligt kalde en af Danmarks førende.
Christina Bjørkøe har en stor karriere som solist og kammermusiker
både i ind- og udland, og huun har tillige en del CD‐udgivelser bag
sig. For eksempel har hun indspillet værket Chopins 24 præludier på
CD. Samme værk som hun opfører ved koncerten på søndag.
Christina Bjørkøe har studeret hos Seymour Lipkin på Juilliard
School of Music i New York, og på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium hos Anne Øland. Nu er hun docent på
musikkonservatoriet i Odense, og har netop afsluttet en turné i Kina.
Billetter
Billetter kan købes på BilletNet.dk eller i Kulturhuset Elværket, Ved
Kirken 6 i Frederikssund. De koster 95 kroner plus eventuelt gebyr.

2010 11 23 Nyt regulativ om områdeklassificering træder i kraft
Siden 1. januar 2008 har al jord i byzone som udgangspunkt været betragtet som lettere forurenet (områdeklassificeret).
Reglerne betyder at hver gang du flytter jord væk fra en ejendom i et områdeklassificeret område, har du pligt til at
anmelde jordflytningen til kommunen, så vi undgår at få forureningen spredt mere.
I Frederikssund Kommune er der vedtaget en nuancering af områdeklassificeringen i form af et regulativ, og derfor er det
ikke alle områder i byzonen der er områdeklassificerede.
Der er desuden enkelte områder uden for byzonen som er inddraget. Regulativet træder i kraft 23. november 2010.
2010 11 24 Juletræer og julegodter
Julen nærmer sig med hastige skridt - der er præcis en måned til i dag. Og ikke alene er vejret rigtig juleagtigt. Fra den
kommende weekend spreder julestemningen sig for alvor i ud i gader og stræder i både Slangerup, Jægerspris, Skibby og
Frederikssund.
Juletræerne tændes
En fast tradition i alle byer er at tænde det store juletræ i byens midte. I år kommer det formodentlig til at at ske indhyllet i
et tæt snedække, hvilket næppe skader stemningen og følelsen af at nu er julen her.
Skibby
De første der kan nyde det tændte juletræ i bymidten er borgerne i Skibby. Her vil en masse nissebørn og julemanden på
fredag ride og køre i hestevogn gennem byen, og slutte turen i Bymidten. På torvet står det store træ, hvor julemanden
hejses til toppen i en lift og tænder det kl. 16.
Den lokale spejdergruppe, Ræven, sørger for Gløgg og æbleskiver, og der er godteposer til alle børn.
Frederikssund
I Frederikssund er der på lørdag fællessang på Torvet foran Rådhuset fra kl. 15.15. Det er Frederikssund Sangforening,
Fjordkoret, Seniorsanggruppen og Musikskolens børnekor under ledelse af overforsanger Ole Leander der synger for,
akkompagneret af Musikskolens orkester.
Juletræet tændes kl. 15.30 af borgmester Ole Find Jensen.

Juletræet på Torvet i Frederikssund i 2009.
Jægerspris
I Jægerspris står juletræet foran Kulturhuset Rejsestalden, og det tændes søndag eftermiddag kl. 16 af Valter Simonsen
fra Jægerspris Amatør Scene (JAS).
Før da optræder JAS på scenen ved Rejsestalden. Læs mere om arrangementet i Jægerspris.
Slangerup
Også i Slangerup sætter man alle sejl til med stort julemarked med boder, varme æbleskiver og gløgg på søndag fra kl.
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14-18. Underholdningen består i gospel- og kor-optræden, og selvfølgelig at se juletræet blive tændt. Det sker kl. 17.
Træet er kommet
Juletræet på Torvet i Frederikssund ankom først på eftermiddagen i dag - flot dækket af sne, så det så helt Disney agtigt
ud, som en af medarbejderne fra kommunens Vej & Park-afdeling udtrykte det.
Transporten havde heller ikke været uden problemer, da det det flere steder i Nordsjælland har sneet noget kraftigere
end i Frederikssund. Så operation træfældning kom til at tage noget længere tid end planlagt, da det kneb med at komme
igennem skoven og sneen med den store lastbil.
Men frem kom træet altså - og er klar til at blive tændt på lørdag.

Juletræet på Torvet er ved at blive rejst.
Julerier på Café Danner
Også i kommunens egen café, Café Danner i Jægerspris, trænger julen sig på.
Her sælges gløgg og hjemmebagte julekager i hele december, og i butikken
sælges udvalgte specialiteter fra Claus Meyer, Søbogaard, Mølle Skovly og
mange andre.
Caféen har også et stort udvalg af brugskunst, kurvevarer, porcelæn, glas,
pynteting, lanterner, tasker og lysestager, og der er små gaveposer, perfekt til
værtindegaven.
Frem til den 19. december serverer caféen på hverdage fra kl. 12-15 hyggelige
frokostretter, og en dejlig juletallerken til kr. 138,- pr. person. Der er
også weekendåbent de tre første weekends i december med fantastisk
julebuffet til kr. 188,- pr. person.
Al mad er hjemmelavet og fortrinsvis økologisk.
Om Café Danner
Café Danner er økologisk café og revalidering i royale rammer. Caféen bruges
til revalidering, arbejdsprøvning og som beskæftigelsestilbud. Igen i år har vi
salg af juletræer fra skovene omkring Jægerspris Slot.
Læs mere om caféen på www.cafedanner.frederikssund.dk.
Foto: Kenneth Jensen og Café Danner
2010 11 24 Kinesiske uddannelsesfolk på besøg i Bycirklen
Skoler og uddannelsesinstitutioner i Ballerup, Egedal og Frederikssund har den 22. og 23. november haft besøg
af kinesiske samarbejdspartnere, der vil vide mere om dansk undervisning og skolegang.
Delegationen besøger Bycirklen som et led i samarbejdet mellem Bycirklen og den kinesiske samarbejdskommune, Wuxi.
Målet med besøget er at få et større indblik i samarbejdet på uddannelsessiden samt udvikle dette yderligere. Bycirklen
har siden indgåelsen af samarbejdsaftalen med den kinesiske millionby Wuxi haft et meget dynamisk og udbytterigt
samarbejde om uddannelse.
Bycirklens skoler og uddannelsesinstitutioner har mange udvekslingsaktiviteter kørende med samarbejdsskolerne i Wuxi,
og delegationen medbragte forslag til nye samarbejdsprojekter.
Delegationen har besøgt følgende samarbejdsskoler

Egebjergskolen Ballerup, hvor delegationen bl.a. hørte om First LEGO League aktiviteter

Egedal Gymnasium, hvor delegationen deltog i undervisningen

Ingeniørhøjskolen, hvor delegationen bl.a. hørte om kurser for kinesiske udvekslingsstuderende

Byvangsskolen, Åbjergskolen og Jægerspris skole i Frederikssund, hvor delegationen mødte elever, der har
kinesiske pennevenner, samt hørte om danske aktiviteter efter skoletid.
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Se delegationens program.
Fotos fra besøgene i Frederikssund Kommune

På Åbjergskolen i en 8. klasse, der undervises efter en metode kaldet Coorporative Learning.

Fin kinesisk gave til skoleleder Flemming West Clausen
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På Byvangskolen tager 5.a og 5.b imod gæsterne. Eleverne har sendt breve til Wuxi, og får nu breve tilbage overrakt af
Madame Ding.

Elever opfører historie om små grise på engelsk.
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På SFO og Ungdomsskolens afdeling på Jægerspris Skole.
Fotos: Majbrit Bengtson
2010 11 25 Frivillighedssted for sociale foreninger i Frederikssund Kommune
Åbningen af det ny midlertidige frivillighedssted på Østergade 3 C i Frederikssund er snart på trapperne.
Det brugerråd der blev nedsat ved dialogmødet den 7. oktober skal stå for den daglige drift af stedet, som forventes åbnet
i løbet af januar 2011.
Brugerrådet for Frivillighedsstedet indkalder alle interesserede frivillige sociale foreninger til et orienterings- og
planlægningsmøde onsdag den 1. december 2010 kl. 19-21 i Langes Magasin i Frederikssund.
Brugerrådet vil på mødet orientere om hvilke tanker der er gjort omkring stedet og dets virke.
Inden åbningen af frivillighedsstedet skal der gennemføres en regidtreriing af hvilke foreninger der vil benytte stedet, og i
hvilket omfang. Desuden skal der laves en plan for hvordan foreningerne kan fordele vagter (åbningstider) imellem sig.
Er du interesseret i at høre mere om stedet eller orienterings- og planlægningsmødet, så tag kontakt til brugerrådets
medlemmer.
Brugerrådets sammensætning og kontaktoplysninger:
Post i rådet: Navn:
Forening:
Valgt: E-mailadresse:
Formand

Erling Løfberg

Kræftens Bekæmpelse

2 år

ruthogerlingloefberg@msn.com

Næstformand

Thomas Wester

Lokal SIND

2å

t_wester@mail.tele.dk

Kasserer

Pia Omdal

Ældresagen, Frederikssund 2 år

p.omdal@cool.dk

Medlem

Svend Larsen

Diabetesforeningen

1 år

@ ukendt

Medlem

Tekel Maack

Hjerneskadeforeningen

1 år

terkel.maack@gmail.com

Suppleant

Henny Bøgh

Hjerteforeningen

hboegh@post2.tele.dk

2010 11 26 Psykiatrien i Frederikssund på vej jorden rundt
Mandag den 29. november starter Gå-lympiaden i Frederikssund. 100 personer med tilknytning til psykiatrien i
Frederikssund har tilmeldt sig konkurrencen der strækker sig frem til til 28. februar næste år.

Gå længst på tre måneder
Deltagerne er inddelt på ni forskellige hold der dyster om at gå længst på de tre måneder. Gå-lympiaden er et samarbejde
mellem idrætsforeningen Vikingerne, som tilbyder idræt for sindslidende, og Undervisningscenter Frederikssund.
Udover Vikingernes eget hold er der tilmeldt hold fra de forskellige være- og bosteder i kommunen, samt fra de regionale
tilbud, Klintegården og Skibbyhøj.
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- Jeg synes det er en rigtig god måde at lave noget på tværs af psykiatrien. Det er en konkurrence hvor alle kan være
med, og jeg er derfor sikker på at personale og brugere får det rigtig sjovt sammen i forsøget på at nå længst,
siger idrætskonsulent Jonas Hviid fra Undervisningscenteret.
10.000 skridt per deltager
Hvis der opnås et gennemsnit på 10.000 skridt per deltager svarer det til en distance på cirka 54.000 km på de tre
måneder. Der er cirka 40.000 km rundt om jorden, så målet er at deltagerne samlet set skal godt og vel en gang rundt om
jorden.
Et andet mål med Gå-lympiaden er at øge deltagelsen til Vikingernes idrætsaktiviteter, som for eksempel Ekkoløbet på
billedet herunder.

Ifølge Jonas Hviid handler Gå-lympiaden da også om at man håber deltagerne får øjnene op for hvor meget en times
badminton eller floorball giver. Vi har også gå-hold i Vikingerne tirsdag og onsdag hvor vi håber at se endnu flere, siger
Jonas Hviid.
Gå-lympiaden er støttet af Dansk Arbejder Idræt som har stillet skridttællere og infomateriale til rådighed.
2010 11 27 Hvid start på julen
Kor og orkester, borgmesteren, brandvæsnet og omkring 200 borgere trodsede snestormen, og mødte op for at tænde
juletræet på Torvet i Frederikssund lørdag.
Selv om det kneb med at holde instrumenterne varme, og blæseinstrumenterne fri for den sne der væltede ned fra himlen,
så lykkedes det på fornemmeste vis for Musikskolens orkesteret, og for Fjordkoret, Frederikssund Sangforening og
Seniorsanggruppen at spille og synge byen og alle tilskuerne op, alt i mens julemanden delte godter ud til både store og
små. Men han er jo også vandt til sne og frost der hvor han kommer fra.

Julemanden deler godter ud.
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Nissepiger fra Håndboldklubben HK73 synger.

Musikskolen spiller til korsangen.

Korene synger, og Musikskolen spiller.
Klimavenlig julebelysning
For andet år i træk var også Frederikssund- Halsnæs Brand- og redningsberedskab på pletten, for at hejse borgmester
Ole Find Jensen op over tilskuerne da han skulle holde sin tale, og tænde for juletræet.
I sin tale takkede han både elektriker H. Helbo Hansen, og AKUcenter Højagergård, der har stået for juletræ og
belysning. Og helt i tråd med at Frederikssund Kommune i foråret blev klimakommune, så er både juleudsmykningen over
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byens gader, og lyset på juletræet i år blevet udskiftet med nye, meget strømsvage LED-lamper.
Lysene blev i øvrigt sat på torsdag formiddag af elektrikere iført julemandskostumer.
Han takkede også de mange mennesker som var mødt frem, vejret til trods, og opfordrede til at alle støtter op om det
lokale erhvervsliv her i disse krisetider - ikke mindst i julemåneden hvor mange butikker henter en stor del af deres årlige
omsætning.
Og så var det ellers tid til at få sat lys på juletræet.
Tilbage er kun at håbe de gode sne-takter fortsætter, så også den rigtige jul den 24. december bliver lige så hvid som
denne weekend.

Borgmester Ole Find Jensen tænder træet fra Brandvæsnets lift.

Omkring 200 mennesker var mødt frem for at se træet blive tændt.
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Og sådan så det ud lørdag aften, da mørket havde sænket sig over byen, alt imens sneen stadig dalede stille ned.
Foto: Preben Gøttsche og Kenneth Jensen.
2010 11 29 Plan for nyt cleantech erhvervsområde sendes i offentlig høring
Byrådet vedtog den 24. november 2010 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 042 i offentlig høring i 8 uger.
Lokalplanen åbner mulighed for første etape af Copenhagen Cleantech Park, hvilket er et nyt cleantech erhvervsområde i
Frederikssund Kommune.
Området ligger i den nordlige del af byudviklingsområdet Ny By ved Store Rørbæk sydøst for Frederikssund by. Ny By ved
Store Rørbæk er Frederikssund Kommunes største byudviklingsområde med et areal på cirka 350 ha.

Lokalplanområdets afgrænsning er markeret med gult.
Området ligger sydøst for Frederikssund by, syd for
Strandvangen og øst for Gl. Slangerupvej
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Lokalplanen er første etape af erhvervsområdet i den nye by, der
skal bygges mellem Frederikssund og Ølstykke
Det er kommunens ønske at erhvervsområdet kan udvikle sig til en erhvervspark med en bæredygtig og grøn profil og
med optimale rammer for fremtidens cleantech virksomheder.
Cleantech er sammensat af de engelske ord "clean" og "tech", som betyder "ren teknologi". Der findes ikke en entydig
definition af begrebet. Cleantech beskrives ofte som produkter, service eller processer designet til at øge brugen af
vedvarende energi, mindske brugen af naturressourcerne og bremse udledninger af skadelige stoffer til miljøet.
Cleantech virksomheder kan derfor dække en bred vifte af virksomhedstyper, eksempelvis inden for energi-, miljø- og
produktionsbranchen.
Lokalplanområdet er på cirka 5 ha. Lokalplanen overfører området til byzone og skaber rammerne for etablering af større
erhvervsvirksomheder samt de nødvendige infrastrukturanlæg, herunder en nord- sydgående stamvej gennem
lokalplanområdet.
Lokalplanen sikrer at bebyggelse og beplantning etableres efter nogle overordnede principper for området, der kan skabe
et varieret og arkitektonisk spændende erhvervsområde, og som tager hensyn til de omkringliggende landskabsværdier.

Visualisering: Lokalplanområdet set fra Strandvangen syd for Sundbylille
Lokalplanen indeholder en såkaldt miljørapport, der også er i 8 ugers høring sammen med lokalplanen. Miljørapporten er
en vurdering af lokalplanens indvirkning på de trafikale forhold samt de visuelle/landskabelige forhold.
I miljørapporten vurderes det samlet set at lokalplanen vil medføre en væsentlig ændring af det eksisterende miljø, både
hvad angår trafikale forhold og visuelle/landskabelige forhold. Lokalplanen indeholder dog flere tiltag der sikrer at disse
forhold kan løses på en fornuftig måde.
Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 004.
Lokalplanen, miljørapporten samt kommuneplantillæg er i offentlig høring frem til den 25. januar 2011.
Se lokalplanen inkl. miljørapport
Se kommuneplantillægget
Se den offentlige bekendtgørelse
2010 11 30 Har du betalt for meget i ejendomsskat?
Er du i tvivl, og har du spørgsmål til de sidste dages omtale i pressen, om at der er gode chancer for at husejerne har
penge til gode hos SKAT/Kommunen, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.
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Ifølge presseomtalen har flere eksperter udtalt at tusindvis af danskere kan have betalt for meget i ejendomsskatter, fordi
de ikke har fået de fradrag de har krav på.
Vurderingslovens § 17 siger at der skal gives fradrag i grundværdien for forbedringer der bevirker en stigning i
grundværdien. Disse forbedringer er blandt andet. de udgifter der afholdes til veje, kloak, belysning m.m. i forbindelse med
byggemodning af et område.
Det er SKAT der beregner fradraget ved den første vurdering efter arbejdet er udført. Fradraget gælder i 30 år efter
forbedringen er fuldført, og det pristalsreguleres ikke.
Så er din grund udstykket for mere end 30 år siden, er fradraget bortfaldet.
Det er således kun ejendomme fra nyere udstykninger der muligvis kan være omfattet af ændringerne.
Typisk behandler SKAT sager for et helt udstykningsområde på en gang og når de har afgjort sagerne og der evt. skal ske
tilbagebetaling, får Kommunen besked om at foretage udbetalingerne.
Der tilbagebetales for op til tre år med renter, jfr. lov om ejendomsskat og lov om forældelse.
Der skal påregnes en del sagsbehandlingstid hos SKAT fra de modtager henvendelsen til sagen evt. er afgjort og ligger
klar til udbetaling hos Kommunen.
Frederikssund Kommune
Ejendomsbeskatningen
2010 12 2

Børnehaven i Skuldelev Børnehus og afdelinger på Børnebjerget lukkes
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 29. november 2010 besluttet at lukke børnehaven i Skuldelev Børnehus og
afdelinger på Børnebjerget per 1. maj 2011.
På Børnebjerget lukkes vuggestuen på Stenhøjgård. Børnene i Naturbørnehaven flytter til Stenhøjgård og
Naturbørnehavens lokaler overgår til Dagplejen.
Beslutningen træffes som følge af et faldende børnetal i kommunens daginstitutioner.
Forud for den endelige beslutning om at lukke institutionerne er gået en 14 dage lang høringsperiode, hvor der i alt er
indkommet 95 høringssvar.
Som konsekvens af de indkomne høringssvar har Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttet at udskyde planerne om
øvrige institutionslukninger.

2010 12 4

Musikskolen giver julekoncerter
Frederikssund Musikskole afholder i den kommende tid to julekoncerter. Den første finder sted lørdag den 11. december
kl. 15 på Frederikssund Gymnasium, og den anden holdes onsdag den 15. december kl. 19 i Islebjerg Kirke.
Koncert på Gymnasiet
Ved koncerten på Frederikssund Gymnasium kan du høre Musikskolens ensembler og orkestre, strygere, slagtøj og
blæsere, og der er i dagens anledning også lavet et stort fællesorkester som spiller et par julenumre arrangeret af
Musikskolens guitarlærer, Jan Sommer.
Der er gratis adgang, og Støtteforeningen sælger sandwich, kaffe og julelækkerier.
Luciaoptog i Islebjerg Kirke
Ved den anden koncert, i Islebjerg Kirke, kan et af årets absolut smukkeste Luciaoptog opleves, når de næsten 50
korsangere fra Musikskolens juniorkor, og ungdomskoret T-drops, oplyser kirkerummet med stearinlys og pigestemmer,
som indledning på en koncert der ud over sang også byder på strygerensembler, guitarensemble, tværfløjteensemble og
orgelmusik. Her er også gratis adgang.

Musikskolen spillede og sang også da juletræet på Torvet i Frederikssund blev tændt den 27. november.
Mange andre muligheder
Har du ikke tid eller mulighed for at opleve musikskolens elever ved en af de to koncerter, så er der masser af andre
chancer for det kan lykkes i løbet af julemåneden, eller i starten af det nye år.
Musikskolens elever og lærere medvirker nemlig ved en lang række andre jule- og nytårsarrangementer. Ud over at have
sørget for musikalsk stemning ved Torvets juletræstænding i lørdags er Musikskolen repræsenteret ved adskillige små og
store arrangementer bl.a. i Sillebroen Shopping, på kommunens ældre- og omsorgscentre, og ved kirkekoncerter i Skibby
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Kirke og Gerlev Kirke den 9. december, i Frederikssund Kirke den 19. december, og ved en stor nytårskoncert
i Præstegården i Frederikssund den 9. januar 2011.
Foto: Preben Gøttsche..
2010 12 9

J.F. Willumsens Museum søger børnefamilier
Museet er ved at udvikle "Værkboksen" - en slags tredimensionel, sansebaseret og interaktiv førstehjælpskasse til
kunsten med forskellige redskaber og aktiviteter.
Boksen skal på en underholdende og inspirerende måde lægge op til fællesoplevelser med kunsten for børn og voksne.
For at kunne målrette "Værkboksens" form og indhold til brugernes ønsker og behov, søger museet familier med børn i
aldersgruppen 4 - 8 år til at teste produktet.
Museet afholder testdag på tirsdag den 21. december kl. 12 og kl. 14.
Brugertesten tager ca. 1½ time.
Så har du og din familie lyst og tid i den travle juletid til at afprøve J.F. Willumsens Museums nye familieaktivitet, må I
gerne kontakte museumsinspektør Lisbeth Lund på 47310773 eller alund2@frederikssund.dk.
Museet byder på en lille juleforfriskning undervejs.

2010 12 14 Åbent hus på Omsorgscenteret Pedershave
Kom og nyd et glas gløgg med lune æbleskiver og se kommunens nye omsorgscenter fredag den 17. december kl. 14.00 16.00.

Pedershave står klar til at modtage de første beboere i januar 2011.
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget og personalet glæder sig til at byde velkommen til de - forhåbentlig - mange
interesserede, der lægger vejen forbi.

Her finder du Pedershave.
Foto: Kenneth Jensen.
2010 12 16 Ny video om kommunen
Siden forsommeren har kommunens Kommunikationsafdeling arbejdet på en ny kort video-præsentation af Frederikssund
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Kommune.
Filmen er lavet i samarbejde med De Gule Sider, så den kan også findes på kommunens profil på degulesider.dk.
Tre temaer
Filmen er bygget op om temaerne natur, byliv og bæredygtighed. Det er ikke en turistfilm.
I følge kommunikationskonsulent Kenneth Jensen er formålet med filmen derimod at sætte fokus på de tre områder der
skal sælge Frederikssund til investorer og fremtidige borgere.
- En stor del af vores by- og naturliv er kultur- og idrætsudfoldelse, og det er langt hen ad vejen dét der skal gøre byen
attraktiv at bo i, og skabe netværk og sammenhold for borgerne.
- Men først og fremmest skal filmen fortælle historien om at der i kommunen er gode handelsmuligheder med S-togs
forbindelse, at kommunen har en lang række uddannelsesmuligheder, og at kommunen rummer et af landets største
udviklingscentre når det kommer til cleantech erhverv og byudvikling.
En film der må bruges
- Ud over at filmen kommer til at ligge på kommunens hjemmeside og på De Gule Sider, håber vi fra kommunens side at
flere af vores samarbejdspartnere vil tage filmen til sig, og at de vil bruge den på deres hjemmeside som en fortælling om
hvilken kommune de kommer fra og er en del af, slutter Kenneth Jensen.
Filmen er lagt ud på YouTube, hvor den kan hentes.
2010 12 17 Stor interesse for at se nyt omsorgscenter
Fredag inviterede personalet sammen med Social-, ældre- og sundhedsudvalget alle interesserede borgere indenfor på
kommunens helt nye omsorgscenter, Pedershave, som ligger i Oppe Sundby i den sydlige del af Frederikssund.
Det tilbud tog godt 250 personer imod.

Udvalgsformand Tina Tving Stauning tog imod gæsterne ved indgangen.
Ikke et traditionelt arrangement
Kort efter kl. 14 samledes de fleste mennesker i den store spisesal på det nye omsorgscenter, da mange forventede at der
her skulle ske noget formelt, og at nogen ville holde en tale. Men sådan et arrangement var det ikke.
Derimod blev folk tilbudt rundvisning på det nye omsorgscenter i mindre grupper, så man ved selvsyn stille og roligt kunne
komme rundt i alle krogene og se det hele, samtidig med folk kunne få svar på alle deres spørgsmål. Og som flere
udtrykte det: "Så kan jeg sætte kryds på døren til det værelse jeg gerne vil have".
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Gruppeleder Morten Mouritzen i gang med en rundvisning.
Masser af plads
Det nye omsorgscenter er meget lyst og venligt indrettet, og med god plads alle vegne. Ja, og ledige lejligheder er der i
første omgang også en del af. I alt rummer centrets første etape 60 boliger, men ifølge centrets leder, Charlotte
Andreasen, er det indtil videre kun de 22 af dem der er udlejet.
Skal man dømme på reaktionerne blandt dagens gæster ændrer det sig dog hurtigt. Begejstringen var i hvert fald ikke til at
skjule.

Et kig ind i en af dagligstuerne.
Ud over de 60 boliger har omsorgscentret også egen idræts- og aktivitetssal, hvert boafsnit har sin egen hyggelige
opholdsstue og spisestue, og hele byggeriet er omkranset af grønne arealer, terrasser og gårdhaver, så der også er rig
mulighed for et udeliv - dog nok mest om sommeren, for lige nu er det hele dækket af et tykt tæppe af sne.
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Idræts- og aktivitetssalen.
Efter endt rundvisning endte folk i den store spisesal igen. Men i stedet for taler blev der budt på varm gløgg og
æbleskiver, og der var også her mulighed for at stille yderligere spørgsmål, og få en snak med lederen af det nye
omsorgscenter, Charlotte Andreasen.

Der var gløgg og æbleskiver til alle gæsterne.

Områdeleder Charlotte Andreasen taler med gæsterne.
Læs mere om det nye omsorgscenter, og se blandt andet tegningerne af byggeriet.
Foto: Kenneth Jensen.
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2010 12 18 Vintersolhverv i kulde og sne
Lørdag holdte vikingerne det årlige vintermarked, og fejrede lysfest i anledning af at det nu igen går mod lysere tider - eller
i hvert fald længere dage.
Og lysere tider kaldte lørdagens grå og kolde vejr da også på. Modsat lysfesten i 2009, der også blev holdt i høj sne, så
var der i år ingen skyfri himmel, så det var det gode humør, faklerne og al sneen der sikrede lys, varme og god stemning.
Et velbesøgt marked
I år sneg temperaturen sig kun ned på cirka fem minusgrader, og måske derfor var der flot fremmøde til både
vikingemarkedet og lysfesten, med festtale i Langhuset på Vikingebopladsen, der traditionen tro blev holdt af bopladsens
formand, Niels Elberling.
Markedet åbnede kl. 13.00, og bød på alt fra ny-skudte fasaner til varm øl-mjød, varme pandekager og æbleskiver bagt
over åben ild, til juledekorationer og meget vellignende julemænd.

Pandekagerne blev bagt over åben ild.

To julemæd. Ligheden er slående.
Politisk båltale - i mere end én forstand
Lige så fast en tradition det er at lysfest-talen holdes af Niels Elberling, lige så sikkert er det at hans tale byder på et
muntert, satirisk, og til tider skarpt politisk tilbageblik på det år der er ved at rinde ud. Og 2010 var ingen undtagelse.

34

Niels Elberling i gang med sin lysfest-tale i Langhuset.
Der var da i følge Niels Elberling også nok af lokale godter at lægge i solhvervstalens kræmmerhus. Men heri blev han
brat afbrudt, da lokal- runeristeren triumferende berettede om lækkede lækkerier og ristede rune-rygter som var kommet
på SneakyPeaks.from. Flere tusinde indiskrete, risikable runer, som kompromitterer komplotter, kanøfler kendisser og
kulegraver kandestøberier. Sådanne saftige slibrigheder kunne han ikke forbigå.
I løbet af sin små 15 minutter lange tale nåede han således omkring emner som krigen i Afghanistan, COP15
klimatopmødet i december sidste år, rigets økonomi, og ikke mindst de meget omdiskutterede PISA-undersøgelser af
folkeskolen, hvorom han sagde at det står slet til med skjoldungernes runelæsning.
- Alt for mange magter ikke de svære tegn, anføres det i en hemmelig krønike fra byen med det skæve tårn. Nationalgoden for skjoldunge-opdragelse vil straks skride ind med årlige prøver af podernes færdigheder samt femårig kontrol af
de dovne degne, som underviser dem. Og ved at øge gruppestørrelsen fra 28 til et par hundrede, kan skjoldungerne selv
lukke kæften på hinanden. Også vikingehøvdingen fik overrakt krøniken af runetesteren fra Pisa, som bad om høvdingens
reaktion. Han svarede blot: Pis a!"
Efter talen var der fællessang, med vikingernes Vølvekor i front, og til sidst blev der serveret varm suppe.

Talen blev efterfulgt af Vølvekorets sang, akkompagneret af Niels Elberling.
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Efter tale, musik og varm suppe begyndte mørket for alvor at sænke sig over vikingeområdet på Kalvøen.

Børn der leger med ilden, og måske også forsøger at få lidt varme i kroppen?
Foto: Kenneth Jensen.
2010 12 20 Vedtaget lokalplan nr. 037 for Hjemmegård i Lyngerup
Nu er der grønt lys for nyt boligområde i Lyngerup
En ny lokalplan der åbner mulighed for at der kan opføres en ny boligbebyggelse vest for Lyngerupvej mellem Gammel
Dalbyvej og Dysagervej i Lyngerup, er nu vedtaget endeligt af Byrådet.
Lokalplanen åbner mulighed for at opføre ti nye boliger som tæt lav bebyggelse og to nye boliger som parcelhuse.
Lokalplanen indeholder også udlæg til fællesarealer med parkering, stisystem, grønt område og mulighed for legeplads i
bebyggelsen. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser der sikrer et vist samlet arkitektonisk udtryk internt i
bebyggelsen og imod naboområder og det åbne land.
Se lokalplanen
Se bekendtgørelsen
Se udskrift af Byrådets beslutningsprotokol samt den Hvidbog der er udarbejdet med indsigelser og bemærkninger til
lokalplanen fra borgere og interesseorganisationer.
2010 12 21 Udbuds- og indkøbsstrategi
Byrådet godkendte i sit møde den 15. december kommunens Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 1. januar 2011 til
31. december 2013.
I henhold til kommunestyrelovens § 62 skal Byrådet inden udgangen af 2010 udarbejde en udbudsstrategi som indeholder
en vurdering af, på hvilke driftsområder udbud påtænkes anvendt, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges.
Strategien skal oplyse borgere, medarbejdere og potentielle private leverandører om hvilke udbud kommunen forventer at
gennemføre i byrådsperioden.
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Omhandler kun driftsområder
Udbudsstrategien skal alene omhandle driftsområderne. Det betyder, at vareindkøb og bygge- og anlægsområder ikke
skal være omfattet af strategien. Områder kan både være hele driftsområder og specifikke opgaver. Udbudsstrategien
gælder for alle former for markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse. Detaljeringsgraden er fri, og der bør også overvejes
andre former for markedsafprøvning end udbud.
Udbudsstrategien skal offentliggøres, og er knyttet til Byrådets funktionsperiode, men kan til enhver tid revideres. Inden
udgangen af det år, hvor der er valg til Byrådet, skal der godkendes en opfølgnings-redegørelse for udbudsstrategien, som
skal offentliggøres.
Da udbud af konkurrenceudsættelse af driftsopgaver typisk også involverer indkøb af vare og services, er det valgt
at udarbejde en kombineret Udbuds- og indkøbsstrategi, som dermed afløser de nuværende udbuds- og indkøbspolitikker
tilbage fra kommunesammenlægningen. Det betyder at udbud af varer- og servicekøb også er medtaget i strategien.
Vision og handlingsplan
Strategien består af en vision der sætter rammerne samt en handlingsplan, der efterfølgende udmønter visionen samtidig
med, at den sikrer forankring i de respektive direktørområder på både leder- og medarbejderniveau.
Etableringen af visionen har taget udgangspunkt 6 forskellige indsatsområder/ temaer, der har væsentlig indflydelse på
udbuds- og indkøbseffekt realisering.
Udbud / konkurrenceudsættelse af egne aktiviteter
Loyalitet (compliance) mod fælles indkøbsaftaler
Indkøbsorganisering
Vidensdeling og kompetenceudvikling
Målstyring og opfølgning
IT- og procesunderstøttelse
Resultatet af dette arbejde er de 11 bud: visionen for udbud og indkøb i den resterende del af byrådsperioden. Med
fodfæste i visionen er der gennemført workshops med de respektive direktørområder for at forankre visionen samt
identificere mulige indsatsområder. Resultat af dette er handlingsplanen.
Etableringen af handlingsplanen har også haft til formål at:
Sikre et solidt fundament for den skærpede indsats på den øvrige del af udbuds- og indkøbsområdet.
Identificere og etablere flere og bedre aftaler.
Identificere og realisere besparelsespotentialet og dermed frigør det økonomiske råderum til kerne aktiviteter.
For at sikre gennemsigtighed i forhold til de to formål er handlingsplanen opdelt i tre afsnit: Udbud af egne driftsområder,
interne indsatsområder samt udbud af varer- og serviceindkøb.
Se den samlede udbuds- og indkøbsstrategi.

2010 12 22 Undervisningstilbud til psykisk sårbare borgere
Dag- og døgnafdelingens Undervisningscenter Frederikssund tilbyder kurser og
aktiviteter med hensynstagende undervisning målrettet psykisk sårbare borgere i
Frederikssund kommune.
I det nye undervisningsprogram for foråret 2011 bydes på forskellige kurser og
aktiviteter inden for billedkunst, glaskunst, ernæring og idræt. Sæsonens nye
aktivitet er Madglad, der sigter på at give kursisterne en bevidsthed om sund
ernæring.
Sæsonstart med succes
Siden Undervisningscenterets spæde start i begyndelsen af året har flere end 50
borgere deltaget i centerets kurser og aktiviteter. De konkrete udsagn har været
mange og som Thomas, en idrætsaktiv borger siger:
- Nu dyrker jeg idræt, fordi jeg ikke kan
lade være. Det er rart at nå det punkt,
hvor man har ydet sit optimale - og lidt til.
Efter jeg har dyrket idræt kan jeg mærke,
at jeg har gjort noget godt for min krop.
bekendte gennem idrætten og jeg

Jeg har også fundet nye venner og
fortsætter i den nye sæson.
Om den mere kreative del udtrykker

Sussi det med:
- Jeg kan godt lide at sidde i fred og ro og
male nogle billeder, hvor jeg leger
med farverne. Det skal ikke ligne særlig
meget og det må ikke være
anstrengende for mig. Jeg har lavet
mange flotte billeder og glæder mig til
næste sæson. Det betyder meget for mig, at rive en dag ud af ugen og bare forsvinde ind i fantasien.
Undervisningscenterets kurser har det fælles mål, at styrke deltagernes faglige, sociale og personlige kompetencer.
- Alle er gode til noget og undervisningen medvirker til at styrke den enkeltes selvtillid, selvværd og tro på egne evner,
siger afdelingsleder Mogens Damgaard i Dag- og døgnafdelingen.
Handlingsaktiviteter relateret til Psykiatriplanen
Undervisningscenteret er et af de tiltag, som er resultatet af kommunens konkrete handlingsaktiviteter i handicap- og
psykiatriplanerne for 2009-2013. Planerne sigter på det gode liv, hvor den hensyntagende undervisning med præcise
målsætninger kan indgå i processen om at komme sig helt eller delvist efter en psykisk lidelse.
- Målsætningerne bør være individuelle og tage afsæt i det enkelte menneskes behov. Derfor kan aktiviteter med motion
og kost være relevant for nogen, mens andre får det bedre gennem kreativitet og fordybelse, fastslår Mogens Damgaard.
Åbent hus i januar
Som et godt initiativ og med ønsket om at udbrede Undervisningscenterets muligheder til borgerkredsen og andre
interesserede, åbner Undervisningscenteret dørene til et Åbent Hus arrangement den 20. januar 2011 - du kan opleve
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huset, deltage og fornemme de aktiviteter, som centeret byder på.
Foto: Kenneth Jensen.
2010 12 31 Borgmesterens nytårsudtalelse
Dagene op til nytår, hvor nytårsfortsætter og nytårsønsker formuleres, giver
naturligt anledning til refleksion, hvor der kigges tilbage på året der gik, og man
forsøger at sætte ord på forventninger og udfordringer for det kommende.
I skrivende stund fremstår vinterlandskabet smukt med sol, sne og frost, og jeg
håber, at kommunens borgere i juledagene - trods de store vanskeligheder
vintervejret også har beredt os - har fundet tid til godt samvær med familie og
venner. For mange - også kommunale medarbejdere - har vinteren betydet hårdt
ekstra arbejde - en indsats, der påkalder sig stor anerkendelse.
Denne indsats sidst på året er ganske karakteristisk for 2010, hvor udfordringerne
har været store, men hvor også udviklingsmulighederne i kommunen er blevet
understøttet af vigtige centrale beslutninger.
Økonomiske udfordringer i centrum
For landets kommuner er de økonomiske udfordringer i centrum i disse år. Den
dramatiske ændring i landets økonomi, hvor Danmark over et par år er gået fra et
overskud på 70 milliarder årligt til et underskud af samme størrelsesorden, kan ikke
undgå at påvirke den offentlige økonomi over en årrække. Kommunerne bliver en
væsentlig faktor i genopretningsinitiativerne, uanset hvordan udfaldet bliver af
næste års folketingsvalg, og landets kommuner må i de kommende år indstille sig
på meget begrænsede vækstmuligheder og betragtelige omstruktureringer for at
skaffe økonomisk balance.
Dette gælder også Frederikssund. Budgettet for 2011 er præget af denne situation,
og både den nationale dagsorden og egne strukturelle udfordringer gør, at der også hos os i de kommende år vil ske
rationaliseringer og omlægninger i den kommunale service. Disse vil naturligvis ske med ny udvikling for øje og med
igangsættelse af initiativer, hvor effekten først opnås i løbet af nogle år.
Den demografiske udvikling, hvor antallet af 0-6 årige i disse år falder og antallet af ældre stiger, er et eksempel på, at vi
må omlægge ressourcer, og det bliver til stadighed nødvendigt at se på, hvordan vi får bedst mulig kvalitet for vore penge.
Udbud af opgaver, der hidtil er løst kommunalt, kan give ny rummelighed. På rengøringsområdet kunne et udbud af den
samlede rengøring reducere udgifterne med op til 30% . Jeg erkender, at dette ikke er sket uden problemer i en
overgangsperiode, men også, at vi må udnytte sådanne potentialer. En ny udbuds- og indkøbspolitik vedtaget inden
årsskiftet vil understøtte disse muligheder.
Den kommunale transport har været en særlig udfordring siden kommunalreformen. I dele af skole-, handicap- og
sygetransporten samt den kollektive trafik, der bestilles hos Movia, har vi oplevet udgiftsstigninger op til 50 %. Besparelser
har derfor været nødvendige, men det må erkendes, at ikke alle gennemførte ændringer har været uden problemer.
Den seneste ændring af køreplanerne i Hornsherred har medført store gener for mange, og der vil være behov for at disse
planer snarest bliver gennemgået, ligesom nogle af ændringerne øst for fjorden trænger til revurdering.
Skole og uddannelse
Skole og uddannelse har præget dagsordenen på Christiansborg i 2010, og er også i Frederikssund et emne der kalder på
engagement hos elever, forældre og lærere.
I budgetoplægget til 2011 indgik muligheden for at gå fra det vejledende timetal til minimumstimetallet, og
skoleengagementet kom bl.a. til udtryk i stor modstand mod dette forslag, som alle partier da også var enige om at udtage
af budgetforslaget. Skoledebatterne i Byrådet har samtidig vist, at selv om der fortsat er forskellige synspunkter omkring
skolestrukturen, er der enighed om i 2011 at sætte fokus på indhold og udvikling af vores folkeskole.
For ungdomsuddannelserne har vi i 2010 oplevet en lykkelig vækst i antallet af unge, der søger gymnasiet og
handelsskolen, ligesom der er etableret lokale tilbud i erhvervsuddannelserne.
Det kommende kommunale 10. klassecenter vil kunne indgå som et ekstra initiativ, der skal sikre, at vi her yder vores
bidrag til ambitionen om at 95 % af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse -trods fremgangen er der endnu et
stykke vej til at målet er nået.
Regionsrådet har, på baggrund af regeringens beslutning om at der skal bygges et supersygehus syd for Hillerød,
besluttet at Frederikssund Sygehus skal lukkes fra 2020 - en beslutning som er meget beklagelig og efter min opfattelse
også unødvendig.
Supersygehuset er en realitet, som vi ikke kan ændre, men det kunne være etableret i et samarbejde med sygehusene i
Nordsjælland.
Vores udfordring er nu at sikre bedst mulig sygehusbehandling for kommunens borgere og indgå i dialog med
Regionsrådet om sygehusets fremtidige anvendelse.
Sillebroens åbning i foråret føjede en ny dimension til Frederikssund, som giver byen en række muligheder i konkurrencen
med øvrige handelsbyer i Nordsjælland, men samtidig er der behov for nye initiativer, bl.a. af planmæssig karakter, for at
genskabe forretningsmiljøet i gågadesystemet.
Også når det gælder landsbyerne i kommunen er der brug for planmæssige initiativer, og skal man sikre, at der også
fremover skal være mulighed for reelt liv i landsbyerne med plads til boliger, virksomheder og foreningsliv, bliver det
nødvendigt politisk at udfordre de planbegrænsninger, som udvikling i landsbyerne p.t er underlagt.
Stort anlægsniveau
Vi har kunnet glæde os over et stort anlægsniveau i 2010, hvor en række arbejder er gennemført eller igangsat, så de
afsluttes i det kommende år.
I december kunne der holdes et meget velbesøgt åbent hus på det nye plejecenter Pedershave, og straks efter nytår
åbnes den første afdeling, og en række nye borgere flytter ind.
Det omfattende renoverings- og ombygningsprogram på skolerne er fortsat i gang og nødvendige renoveringsopgaver er
gennemført i idræts- og svømmehallerne, ligesom en ny hal ved SIK i Slangerup og kunstgræsbaner i Skibby og
Frederikssund er anlagt. Kommunens mange idrætsudøvere og engagerede ledere får dermed forbedrede muligheder for
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deres virke.
Også de frivillige organisationer indenfor social og sundhedsområdet får nye muligheder, når et frivillighedssted for disse
åbner i starten af det nye år.
Ny By og infrastruktur
Med vedtagelse af lokalplan og byggemodningsprojekter for nyt erhvervsområde tager kommunen for alvor fat på
udviklingen af Ny By, og ambitionen om at etablere et grønt erhvervsområde efter Cleantech principperne tager konkret
form, og de første virksomheder kan forhåbentlig sætte spaden i jorden i foråret 2011. Frederikssund Kommunes
beslutning om i 2010 at blive klimakommune harmonerer godt med denne ambition
Dertil skal lægges, at byrådet har besluttet at der i første halvår af 2011 skal være dannet et udviklingsselskab, der skal
drive udviklingen af den centrale del af Ny By. Samarbejdet med Frederikssund Erhverv har i den sammenhæng været af
stor værdi og har været med til at sikre faglig tyngde og inspiration i arbejdet.
Dette arbejde blev ligeledes understøttet i det seneste brede trafikforlig i Folketinget, hvor etablering af ny s-togsstation i
Ny By omtales. Afgørende i samme trafikforlig er naturligvis, at også en ny fjordforbindelse indgår - endda så markant at
Transportministeren fremhævede netop den og sagde, at den opgave burde være løst for længst!
Vi kan ikke være mere enig i Frederikssund!
I forligsteksten står, at der skal etableres en sydlig forbindelse, men forligspartierne har endnu ikke taget stilling til om det
skal være en højbro eller en tunnel. Et enigt byråd pegede i høringssvaret på en sydlig tunnelforbindelse, men vi ved
naturligvis, at det er Folketinget, der træffer den endelige beslutning - og at økonomien er en afgørende faktor.
Et andet element i trafikaftalen er, at vilkår for betalingsforbindelse skal undersøges. Det er vores principielle opfattelse, at
trafiktallene på 20.000 biler i døgnet så rigeligt berettiger til en statsfinansieret løsning, men at vi naturligvis bifalder, at
tingene nu undersøges.
At der også har været tale om betaling for at køre over den gamle bro, må dog vi fuldstændig afvise.
Sammen med beslutningen fra et tidligere trafikforlig om anlæg af motorvej til Frederikssund er det nyeste trafikforlig med
til at understøtte det store udviklingspotentiale og en spændende fremtid for Frederikssund Kommune.
Jeg vil runde af med at ønske kommunens borgere, virksomheder, kultur- og foreningsliv samt kommunens ansatte og
samarbejdspartnere i og uden for kommunen et rigtig godt nytår.
Ole Find Jensen
borgmester
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