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Musikskolegruppe deltager i Copenhagen Jazz Festival
Ensemblet Just Brass fra Frederikssund og Jægerspris Musikskole giver mandag den 9. juli koncert på Copenhagen Jazz
Festival. Koncerten finder sted i Kongens Have og begynder kl. 10.30.

Just Brass er et lille ensemble bestående af musikskolens bedste messingblæsere suppleret med bas og
trommer. Gruppen ledes af musikskolens faste messinglærer gennem mange år, Ian Price.
Det forholdsvis lille ensemble (få elever) kombineret med et ret højt niveau gør ifølge musikskoleleder Connie Wilhjelm
Just Brass særdeles egnet som 'ambassadør' for såvel musikskolen som Frederikssund, og gruppen er ofte ude rundt
omkring og spille til arrangementer. Lokalt har messingblæserne fx optrådt på Frederikssund Rådhus i forbindelse med
borgmester Ole Find Jensens 60 års fødselsdag i marts.
JustBrass er her fotograferet af deres lærer Ian Price i anledning af engagementet på Copenhagen Jazz Festival. Fra
venstre ses Kristian Kaltoft Lolck, Anders Torrild, Kasper Rasmussen, Simon Laursen, Mikkel Hyllested Pedersen, Jens
Jeppe Pedersen, Peter Price, Anders Malta Nielsen, Christian Price og Asger Nielsen.
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FrederiksSUND
Sundhedspolitik for Frederikssund Kommune
Et enstemmigt byråd vedtog på rådets sidste, lange møde inden sommerferien en sundhedspolitik for Frederikssund
Kommune. Politikken har været behandlet af Byrådet i flere omgange med både temadage og indledende,
grundlæggende beslutninger om visioner og værdier. I forløbet har også indgået en åben høring af alle interessenter, og
midt i maj blev der afholdt et borgermøde.
Målsætningerne
Frederikssund Kommune vil skabe rammer der skal give borgerne lyst til at leve sundere – det skal være den
overordnede vision for alle de tiltag kommunen involveres i. Det betyder fx at Frederikssund Kommune skal opsætte
sunde ramme for kommunens udbygning og vækst. At sikre og forbedre sundhed og helbred forudsætter at alle – den
enkelte, familien, daginstitution, skole, arbejdsplads, foreninger og det offentlige – tager ansvar herfor. Frederikssund
Kommune skal tage sin del af ansvaret ved at sikre rammer så borgerne lettere kan tage ansvar for eget liv og egen
sundhed.
Sundheden skal tænkes ind i alle handlinger, og alle byrådsbeslutninger skal vurderes ud fra et sundhedsfremmende
perspektiv. Det betyder at man på alle fagområder skal tage det sundhedspolitiske aspekt med ind i områdets drift og
udvikling.
Sundhedsindsatsen skal bygge på den nyeste dokumenterede viden om metoder og effekter – også økonomisk – af
sundhedsfremmende tiltag. De politiske prioriteringer skal altså foregå på et dokumenteret grundlag.
Kommunen skal samarbejde bredt med forskellige interessenter om at styrke sundhedsfremme og forebyggelse. De
vigtige eksterne samarbejdspartnere er de frivillige og interesseorganisationer inden for kultur, idræt, borgerforeninger,
patientforeninger m.fl. De interne interessenter er kommunens afdelinger og institutioner samt MED-organisationen.
Inddragelsen af alle disse interessenter er vigtigt for udbredelsen og forankringen af sundheds- og forebyggelsesarbejdet.
Frederikssund Kommune ønsker at mindske den sociale ulighed i sundheden. Borgernes resurser er forskellige og kan
variere igennem livet. Borgere med behov for særlig hjælp af fysiske, psykiske, sociale eller kulturelle årsager skal have
hjælp på en måde der styrker deres handlekraft og muligheder med hensyn til egen sundhed.
Som virksomhed skal Frederikssund Kommune prioritere et sundt arbejdsmiljø. Frederikssund Kommune er kommunens
største arbejdsplads, og de mange medarbejdere er en oplagt gruppe at tage fat i for at fremme den voksne befolknings
sundhed. Kommunen har et arbejdsgiveransvar med både mulighed for og forpligtigelse til at fremme medarbejdernes
sundhed og hindre deres udstødelse af arbejdsmarkedet. Et sundt arbejdsmiljø er også et vigtigt forhold når de gælder
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
KRAM
De sundhedspolitiske mål kan også rubriceres på en anden måde – efter de efterhånden velkendte KRAM-faktorer hvor
KRAM står for fænomenerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion.
Frederikssund Kommune skal derfor være med til at motivere borgerne til at spise sundere, herunder sætte initiativer i
gang for at stoppe stigningen i antallet af overvægtige børn og voksne.
Frederikssund Kommune skal give let adgang til forskellig hjælp til rygeophør og sætte særligt ind for at forebygge at
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unge begynder at ryge – blandt andet ved at sikre røgfri miljøer blandt børn og unge.
Frederikssund Kommune skal arbejde forebyggende over for børn og unge for at udskyde de unges alkoholdebut og
blandt voksne borgere arbejde for at begrænse alkoholforbruget.
Frederikssund Kommune skal tværfagligt og i samarbejde med fritids- og foreningslivet arbejde for at fremme lysten til at
motionere blandt børn og unge og i det hele taget medvirke til at borgerne bliver mere fysisk aktive.
Målgrupper
Frederikssund Kommune ønsker aktivt at understøtte en sundhedsfremmende indsats for sine egne medarbejdere, og
det vil man gøre gennem MED-samarbejdssystemet og i sammenhæng med de personalepolitikker der fastlægges i
samarbejde med personalets repræsentanter.
Kommunen ønsker et aktivt samarbejde med de lokale virksomheder og arbejdsmarkedets partner om initiativer der kan
fremme sundhed og forebygge sygdom.
Der skal derudover sættes særligt fokus på de store grupper af kronisk syge, og kommunen skal sikre borgerne den
nødvendige rehabilitering og funktionsbevarende træning i forbindelse med sygdom og ulykke.
Konkretisering
Der skal ske en yderligere konkretisering af de enkelte mål i form af en række konkrete og detaljerede mål. Prioriteringen
af indsatsen hænger sammen med fastlæggelsen af budgetterne for de kommende år. Byrådspolitikerne skal derfor hvert
år ved budgetforhandlingerne forholde sig til hvilke sundhedsmål der skal arbejdes med i det/de kommende år.
Læs Sundhedspolitikken og Opsummering af høringssvar
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Første ny institutionshjemmeside 'i luften'
Kommunens hjemmeside-system indeholder ud over hovedhjemmesiden www.frederikssund.dk også muligheden for at
kommunens institutioner kan få deres egne hjemmesider med informationer til brugere og samarbejdspartnere.
De enkelte institutionshjemmesider får egne redaktører, og der er planlagt et uddannelsesforløb som skal gøre de mange
redaktører i stand til at arbejde med deres nye hjemmesider.
Det første kursus blev afholdt mandag den 2. juli, og den første hjemmeside er nu 'i luften'. Det drejer sig om en fælles
hjemmeside for klubberne i Frederikssund på adressen www.klub.frederikssund.dk.
Adressen på den ny, fælles klub-hjemmeside ligner meget adressen for den gamle Frederikssund-klub-hjemmeside –
som stadig er aktiv og i disse dage aktuel på grund af de daglige dagbogsrapporter fra klubbernes cykelhold som er på
vej mod Paris. Den ny hjemmeside indeholder selvfølgelig link til den gamle sides spændende dagbogsrapporter.
De enkelte klubber og cirka 80 af de øvrige kommunale institutioner forventes hen over sommeren og efteråret at gå i
luften med deres egne, nye hjemmesider.
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Aftale om vækst og udvikling i Hovedstaden
Regeringen og Vækstforum Hovedstaden har indgået en partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Aftalen blev
underskrevet 27. juni af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen og formand for Vækstforum Hovedstaden,
regionsrådsmedlem og tidligere amtsborgmester Jørgen Christensen. Der er tidligere indgået tilsvarende aftaler med
landets øvrige regioner.
Aftalen for hovedstadsregionen tager udgangspunkt i regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi og
Vækstforums strategi for erhvervsudvikling i hovedstadsregionen (metropol-regionen) og udvikling af kompetenceklynger.
Ifølge ministeren er ikke mindst udviklingen af hovedstaden vigtig for at regeringen kan nå sit mål om at Danmark i 2015
er verdens mest konkurrencedygtige samfund.
Vækstforums formand Jørgen Christensen noterer sig at aftalen med staten fokuserer på vækstvilkårene i
hovedstadsregionen og udviklingen af København som en stærk nordeuropæisk metropol. – Aftalen er grundlaget for
samarbejdet med staten om iværksættere, innovation, forskning, arbejdskraftudbud og markedsføring, alt sammen vigtigt
for regionens internationale konkurrenceevne, siger Jørgen Christensen.
Vækstforum Hovedstaden – der samler repræsentanter for erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner,
arbejdsmarkedets parter, kommuner og region – har som primære opgaver at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi,
at holde øje med de regionale og lokale vækstvilkår og at forberede erhvervsudviklingsaktiviteter til behandling i
Regionsrådet.
Vækstforum Hovedstaden arbejder efter en erhvervsudviklingsstrategi Partnerskaber for viden, vækst og velfærd (med
bilaget Handling bag ordene) som tager afsæt i regionens erhvervsstruktur og særlige styrker og udfordringer.
Partnerskabsaftalen
Partnerskabsaftaler om regional erhvervsudvikling indgås mellem regeringen og de regionale vækstfora. Aftalerne skal
sikre et godt samspil mellem lokale, regionale og nationale initiativer og styrke vækst og erhvervsudvikling med
hensyntagen til de regionale forhold og udfordringer.
Aftalen for hovedstadsregionen støtter Vækstforum Hovedstadens vision om at Region Hovedstaden skal være en
attraktiv metropol at bo, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed i – og besøge.
Aftalen rummer forslag til en række initiativer på områderne uddannelse og arbejdskraftudbud, bedre vækstvilkår for nye
og mindre virksomheder, innovation, forskning og vidensspredning, markedsføring af Danmark med tiltrækning af
investeringer og turisme, energi samt Øresund og det internationale udsyn.
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Havhingstens togt set af en der selv sejler med vikingeskib
Hans Peter Jelshøj Nielsen Holm, medlem af vikingeskibslauget Sif Ege, har på Havhingstens hjemmeside den 4. juli lagt
en artikel ud om hvordan man som gast på et mindre vikingeskib ser på den store Havhingsten og dens imponerende
togt fra Roskilde til Dublin.
– Min interesse for Havhingsten fra Glendaloughs sejlads er
at
jeg selv er med i Vikingeskibslauget Sif Ege. Her har jeg
været med siden 1981 hvor vi startede på en rekonstruktion
af
vrag 3 fra Skuldelev. Det at sejle med et rekonstrueret
vikingeskib er en utrolig oplevelse, at sidde i et skib der har
sejlet i det samme farvand for 950 år siden.
Det spændende med Havhingstens sejlads er efter min
mening den opfattelse man har haft af tid og afstand. For
eksempel må det have været nødvendigt med levende dyr
med
om bord for at få frisk mad når der skulle sejles til England.
Forestil dig et blodbad ombord på skibet ved en slagtning, og
hvilken panik der vil blive ombord.
At sejle med et vikingeskib er at åbne en side i den uendelige historie, hver gang du vender
en side, kommer du til en tom side, som du selv skal være med til at udfylde. Det fine ved
Havhingstens sejlads er den kompromisløse holdning, der er til sejladsen...
Læs videre på Havhingstens hjemmeside.
Et andet sted at følge Havhingstens sejlads er på en mobillog på en særlig temaside som DR fører sammen med tre
besætningsmedlemmer fra Havhingsten.
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Vinderne af Byger Bro-fotokonkurrencen
Frederikssund Fotoklub har afsluttet sin særlige fotokonkurrence til markering af kommunesammenlægningen.
Konkurrencens titel var Bygger Bro. Konkurrencen har fået støtte fra Frederikssund Kommune og Nordea.
Der indkom 30 billeder, fortæller folteklubbens formand Erik V. Jensen. Dommerkomiteen bestod af formand Flemming
Kirstein, Ølstykke Foroklub, og fotograf Patrick Holbek fra ugeavisen Fjordbyerne.
Førstepræmien gik til et billede med titlen
Sammenhold af Claus Herbert, Mølledammen
59, Slangerup. Motivet er fundet på torvet i
Frederikssund.

Nummer to blev Jonna Mauger, Dalskrænten
106, Frederikssund med et billede uden titel,
men forestillende fisketursforberedelser ved
fjorden.

Konkurrencens nummer tre blev Jørgen Adsersen, Heimdalsvej 9, Frederikssund med billedet Forårsdag med en typisk
scene fra Hovedgaden i Jægerspris.
Præmierne til vinderne var gavekort på fotoudstyr, fotobøger og gratis medlemsskab af fotoklubben for en periode.
Samtlige konkurrencens fotos udstilles – først på Slangerup Bibliotek i uge 36, på Frederikssund Bibliotek i uge 39, i
Rejsestalden i Jægerspris i uge 41 og på Skibby Bibliotek i uge 43.
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10 Råstofplan – regionen indkalder idéer og kommentarer
Regionen Hovedstaden har nu indbudt til den første offentlige høring på vej mod en ny råstofplan for
hovedstadsregionen. Der indkaldes idéer og kommentarer forud for fremlæggelse af et egentligt forslag til den råstofplan.
Regionen er i gang med arbejdet med den plan for indvinding af råstoffer der skal gælde frem til 2019 og være det
formelle grundlag for at kommunerne kan udstede gravetilladelser til indvinding af råstoffer som sten, grus, sand, ler og
kalk.
For at få så mange synspunkter og interesser som muligt med i forberedelserne opfordrer regionen borgere, foreninger,
kommuner, firmaer og andre interesserede til at indsende idéer og kommentarer til Koncern Miljø i Region Hovedstaden
inden den 10. september.
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Der er forbindelse med denne første høring udarbejdet et
debatoplæg til den ny råstofplan. I tilknytning hertil er der kort
over de mulige graveområder.
De to kort over potentielle graveområder i Frederikssund
– Frederikssund og Kyndby – er gengivet her ved siden af. De
pågældende graveområder er allerede med i den gældende
regionplan – og har været med siden det daværende
Hovedstadsrådet udarbejdede Råstofplan 1985.
Graveområderne har figureret i efterfølgende regionplaner.
Gennem årene er der dog udtaget delområder.
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Ny 'drejebog' fra Skov- og Naturstyrelsen om
råstofindvinding
apropos har Skov- og Naturstyrelsen netop udsendt en
publikation ”Råstofindvinding på land - Drejebog for
Drejebogen er rettet sig mod kommuner til brug ved
vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i forbindelse
råstofindvinding på land. Men drejebogen kan også
som håndbog af råstofbranchen i forbindelse med
overvejelser om råstofgravning i et konkret område.
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11 Tre endeligt vedtagne lokalplaner og et enkelt forslag
Den 26. juni har Byrådet endeligt vedtaget en række lokalplaner, heraf nogle med tilhørende tillæg til gældende
kommuneplaner. Samtidig vedtog Byrådet at sende endnu en lokalplan i høring. Disse beslutninger bekendtgøres i denne
uge. To andre endeligt vedtagne lokalplaner for Sydbyen i Frederikssund bekendtgøres i næste uge.
A.C.Hansensvej / Lærkevej i Frederikssund
Lokalplan nr. 4 for et område mellem A.C. Hansensvej og Lærkevej i Frederikssund er nu endeligt vedtaget sammen med
tillæg nr. 2 til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009. Planerne har været fremlagt otte uger i offentlig høring, og der
indkom en række bemærkninger der har medført mindre justeringer af lokalplanen. Der var Ingen bemærkninger til
kommuneplantillægget.
Lokalplanen fastlægger Lærkevejs fremtidige tracé (forløb) og indeholder retningslinjer for byggeri til bolig-, detailhandelsog erhvervsformål. Området har tidligere været reguleret af lokalplanerne nr. 98 og 94 som nu aflyses.
Kommuneplantillæg nr. 2 bringer overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan med hensyn til principper for
vejtilslutninger til A.C. Hansensvej og placering af randbebyggelse langs vejen til blandt andet butiksformål.
Blandet erhvervsområde ved Kocksvej i Frederikssund
Også lokalplan nr. 105 for et blandet erhvervs- og serviceområde ved Kocksvej, Falkenborgvej og Lundebjergvej er nu
endeligt vedtaget. I forbindelse med den offentlige høring kom der en række bemærkninger, men Byrådet besluttede at
vedtage lokalplanen uændret – samtidig med en beslutning om at arbejde videre hen imod endnu en revision af
lokalplanen.
Lokalplanen bringer bestemmelserne for områdets anvendelse i overensstemmelse med hvad der er fastlagt for
detailhandel og miljøzoner i tillæg nr. 16a til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009. Lokalplanen bestemmer at der
fremover ikke må etableres detailhandel i området. Lokalplanen er en rammeplan, og det betyder at der skal udarbejdes
en mere detaljeret lokalplan forud for større bygge- og anlægsarbejder.
Lokalplan nr. 71, som hidtil har dækket samme område, aflyses i sin helhed.
A.C.Hansensvej 7 i Frederikssund
Det tredje plankompleks Byrådet vedtog inden sommerferien er lokalplan nr. 106 for et område ved A.C. Hansensvej nr. 7
i Frederikssund samt tillæg nr. 25 til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 (indeholdt i lokalplanen). Lokalplanen er
justeret på baggrund af bemærkninger der er kommet i forbindelse med den offentlige høring. Der er ikke kommet
bemærkninger til kommuneplantillægget.
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Lokalplanen fastlægger retningslinjer for opførelse af en ny etagebebyggelse til bolig- og erhvervsformål i området.
Kommuneplantillægget overfører en del af kommuneplanens rammeområde C1.11 til rammeområde C1.16.
Klagemulighed
Retlige forhold vedrørende Byrådets endelige vedtagelse af de tre lokalplaner kan påklages til Naturklagenævnet inden
fire uger fra offentlig bekendtgørelse – læs nærmere i infoannoncen.
Forslag til lokalplan på Græse Strandvej, Frederikssund
Samtidig bekendtgøres et lokalplanforslag som Byrådet den 26. juni vedtog at lægge frem i offentlig høring. Det
drejer sig om forslag til lokalplan nr. 11 for et mindre boligområde ved Græse Strandvej.
Planen omfatter to ejendomme på Græse Strandvej som tidligere har rummet smedeværksted med tilhørende bolig.
Lokalplanen gør det muligt at de eksisterende erhvervsbygninger nedrives og erstattes af tre dobbelthuse.
Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af lokalplan nr.15 for den tidligere Frederikssund Kommune hvor området var
udlagt til både bolig og erhverv. Med vedtagelsen af lokalplan 11 skal den gamle lokalplan 15 aflyses.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i ti uger fra den 11. juli – læs yderligere i infoannoncen.
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13 Nyt på læse- og sprogområdet
Byrådet har vedtaget en struktur på læseområdet, der skal danne grundlag for en helhedspræget indsats for
sprogudvikling og læsning, der rækker fra daginstitution til skolen slutter, og ungdomsuddannelsen begynder.
Beslutningen dækker over en dynamisk og helhedsorienteret indsats, hvor Videnscenter for Sprog og Læsning og PPR
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er de to grundenheder, hvis medarbejdere skal danne og udvikle den ønskede
helhed. Sammen med DEU (afdelingen for Dokumentation, Evaluering og Udvikling) vil der fra starten blive lagt op til, at
man kan følge udviklingen og hurtigere tilrette efter de behov, der viser sig.
Videnscenter for Sprog og Læsning dækker over flere funktioner, der alle er dækket af medarbejdere, der er højt
uddannede på sprog, tale og læseområdet. Flere af medarbejderne har bl.a. diplomuddannelser indenfor deres felt.
Nogle funktioner er bl.a. :

Fortsættelse af det tidligere amtslige tale- og læseklasser for elever med et vidtgående behov, dvs. elever med
massive dyslektiske problemer (tidligere kaldet "ordblinde")

Supervision af og deltagelse i lokale klasser i grundskolen med deres lærere omkring strukturering og udvikling
af læseundervisning

Uddannelse af lærere, elever og forældre i brugen af IT som skriveudviklende og læsekompenserende redskab

Sammen med PPR's tale-hørelærere og tale-hørekonsulent ved supervision og uddannelse af sprogansvarlige at
hjælpe til udvikling af indsatsen på tale- og sprogområdet i daginstitutioner og dagplejen.

Sammen med PPR's læsekonsulent, tale-hørekonsulent og psykolog på sprogområdet være med til at hjælpe
grundskolerne til at udvikle læseundervisningen ved kurser, oplæg og uddannelse.
Alle disse tiltag indebærer et væsentligt samarbejde imellem Videnscenter for Sprog og Læsning, der har de væsentlige
erfaringer fra det daglige arbejde med børn med svære læse- og talemæssige problemer, og PPR, hvis medarbejdere har
de væsentligste erfaringer fra arbejdet ude i normalskole og daginstitution.
PPR dækker således bredden og kan med sin viden om det generelle skole- og institutionssystem danne grundlaget for
indsamling af behov, mens Videnscenter for Sprog og Læsning kan dække en række af disse indsatsbehov. Sammen vil
denne kombination, når den er udbygget, være en stærk faktor i at hjælpe grundskoler og institutioner bedst muligt,
hurtigst muligt. Samtidig vil der med denne kombination være de bedste muligheder for at anvende de ressourcer, der
foreligger på læseområdet, på en måde, så de kommer hen, hvor der er størst behov.
Det er væsentligt at påpege, at ovennævnte afdelinger ganske vist er centrale i den struktur, der skal dannes, men det er
utroligt vigtigt, at man samtidig er opmærksomme på, at formålet med disse afdelingers indsats er at hjælpe til at skabe
skoler og institutioner, der i deres daglige arbejde med kommunens børn, er de eneste steder, hvor man kan udvikle
børnenes sprog-, tale- og læsemæssige færdigheder til et niveau, der kan bruges i den videregående uddannelse og det
videre daglige liv.
Med beslutningen viser man fra det politiske niveau, at man fortsat er interesseret i at støtte og har fokus på en udvikling
af tale-, sprog- og læseområdet, og at man ønsker at forene de forskellige tiltag, der har været i de tidligere kommuner, til
en samlet indsats for hele Frederikssund Kommune med særlig fokus på den forebyggende indsats.
Det vil nu være Videnscenter for Sprog og Læsning og PPR's fornemmeste opgave sammen med skoler, daginstitutioner
og dagpleje at skabe synlige resultater i løbet af de kommende år.
18 Parkeringsbegrænsninger
Frederikssund Byråd har den 29. maj besluttet at indføre parkeringsbegrænsninger inden for alle
tættere bebyggede områder i kommunen, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.
Parkeringsbegrænsningerne træder i kraft den 1. august. Parkeringsbegrænsningerne svarer
stort set til hvad der tidligere har været gældende i gamle Frederikssund Kommune.
Hovedbestemmelserne er:

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede P-båse, må parkering ikke ske uden for disse. Samtidig
forbydes al standsning og parkering på fortov.

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i
bymæssig bebyggelse i perioden kl. 19-07. Der er udvalgt seks steder i kommunen hvor
store køretøjer kan parkeres (se kort nedenfor).
De præcise bestemmelser i de ny parkeringsbegrænsninger kan læses i en folder som er på
vej til distribution via borgerservice, politistation, turistbureau m.v.
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Parkering af tunge køretøjer kan ske følgende steder:
Frederikssund - Centervej og Smedetoften i særlige holdebaner
Slangerup - Fabriksvangen og Banegraven
Skibby - Hanghøjvej
Over Dråby - Håndværkervej
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20 De cyklende klubbørn nåede fredag middag Paris
Fredag den 20. juli nåede de cyklende klubbørn til Jablines cirka 15 kilometer uden for Paris. Det var cykelturens mål, og
her har klubholdet lejr de næste tre dage hvor de hviler ud og ser Paris, Disneyland m.v.
Vi citerer fra den til det sidste spændende dagbog:
10 km fra mål kunne vi se nogen danske flag stå i vejkanten. Da vi kom helt frem, så vi at der var sat et skilt op med
teksten ”10 km til mål”. Det gav gåsehud. Snakken gik mellem os alle, tænk engang vi har cyklet til Paris! Ååhhrr, hvor er
det sejt! Glæden blev udtrykt med jubelhyl. Fem km fra mål så vi flere flag. Denne gang så vi også at der var skrevet på
vejen. Vores navne var skrevet over det hele, ligesom når man ser Tour de France i tv. Det blev ved. De næste kilometer
så vi mange bannere med tekst som ønskede os tillykke og velkommen...

Sådan så de ud da de startede på torvet i Frederikssund, se dagens dagbog og se hvordan de tog sig ud ved ankomsten
til Paris.
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24 Fingerplan 2007
Fingerplan 2007 er vedtaget som et landsplandirektiv, der træder i kraft den 1. august 2007
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"Fingerplan 2007" vil sammen med Regionplan 2005 og "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009", være det overordnede planlægningsgrundlag ved arbejdet med Kommuneplan 2009 for Frederikssund Kommune.
Bestemmelserne i Fingerplan 2007 erstatter 63 af regionplanens retningslinier, heri er ikke medregnet retningslinier i de
gældende tillæg til regionplanen.
Før strukturreformen skulle de statslige interesser tilgodeses i regionplanen, hvorefter regionplanens retningslinier var
bindende for kommuneplanlægningen. De statslige interesser blev udtrykt i f.eks. anlægslove, landsplandirektiver og de
tilbagevendende "statslige udmeldinger til regionplanrevisioner".
Efter strukturreformen udarbejdes der ikke flere regionplaner. Regionplanens retningslinier skal dog indarbejdes i de
kommende kommuneplaner. I overgangsperioden, indtil dette er sket, er Regionplan 2005 ophøjet til landsplandirektiv.
Dette landsplandirektiv vil udgå efterhånden som de kommende kommuneplaner bliver godkendt.
De statslige interesser, som tidligere var planlægningsgrundlag for regionplanmyndigheden (Amter og HUR), er i den nye
struktur afløst af "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009", der henvender sig til alle
kommuner i landet, samt "Fingerplan 2007" som henvender sig specielt til kommunerne i hovedstadsregionen.
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Frederikssund Ungdomsråd har fået ny formand
"Frederikssund Ungdomsråd blev på deres sidste møde inden sommerferien nødt til at tage afsked med deres
daværende formand, Mikkel Lyster. Men til at overtage hans hverv stod den 14-årige Rebecca Hoffmann, som skal i gang
med det sidste år i folkeskolen.
Den nye Ungdomsrådsformand har de sidste to år siddet i ledelsen af elevrådet på Åbjergskolen i Frederikssund, og har
siden marts 2007 været med i Ungdomsrådet.
Der ligger masser af visioner for Ungdomsrådet i den nyvalgte formand. Hun ønsker at gøre Frederikssund Ungdomsråd
til stedet hvor de unge søger hen, hvis har idéer til ting de synes skal ske i Frederikssund Kommune.
Ungdomsrådet dækker hele Frederikssund kommune, og det er meget vigtigt for Ungdomsrådsarbejdet at der er unge fra
alle dele af kommunen med.
I øjeblikket arbejder Ungdomsrådet på kampagnen: Nul mobning i Frederikssund, der er rettet mod Frederikssunds
grundskoler. Ungdomsrådet er dog ikke kun for folkeskoleelever, men for alle kommunens unge op til 20 års alderen.
Den nye formand opfordrer stærkt alle unge i hele kommunen, som ville har lyst til at give en hånd med i
Ungdomsrådsarbejdet til at melde sig til på: www.fusweb.dk, under punktet Ungdomsråd. For jo flere der er til at arbejde
for en bedre hverdag for Frederikssunds unge, jo mere kan det blive til.
Pressemeddelelse fremsendt den 1. august 2007 af den nyvalgte formand Rebecca Hoffmann.
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Erhvervsskole i Frederikssund
Erhvervsskolen Nordsjælland – den tidligere Erhvervsskolen Hamlet - åbner den 6. august 2007 en ny afdeling i
Frederikssund på adressen Elsenbakken 33.
Skolen tilbyder i første omgang tømreruddannelsen, men senere vil flere uddannelser fra bygge og anlægsområdet, for
eksempel murere eller elektrikere komme til.
Den 6. august starter der to klasser med i alt 40 elever i den nye afdeling.
Erhvervsskolen Nordsjælland planlægger også at starte HTX-uddannelsen i Frederikssund i 2008.
Nyheder om Erhverv
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Børns rettigheder
Amnesty Internationals lokalafdeling i Frederikssund udstiller på Skibby Bibliotek
Hvilke rettigheder har børn? - og hvilke rettigheder har flygtningebørn?
Amnesty International sætter med udstillingen fokus på børns liv og de
forhold børn lever under med særligt fokus på forholdene for
flygtningebørn.
Udover plancher og fakta kan børn fra ca. 10 år deltage i en
konkurrence "Test dine rettigheder". Her skal de svare på 13
spørgsmål om danske børns rettigheder fra de er 0 år til de er 18 år.
Det drejer sig f.eks. om deres ret til at bestemme over de penge de
tjener, deres ret til at blive hørt i sager der vedrører dem og hvilken
slags film de må se i biografen.
Der bliver trukket lod blandt de rigtige besvarelser om et gavekort til
Skibby Vaffelhus.
Herudover vil udstillingen indeholde information omkring Amnesty
Internationals arbejde for at sikre børns rettigheder, samt en samling
bøger der omhandler børns rettigheder og livsvilkår.
Udstillingen er rettet både mod børn, skoleklasser og voksne, og man
kan se udstillingen på Skibby Bibliotek, Nyvej 7 C, fra tirsdag d. 7.
august til og med fredag d. 16. august.
Biblioteket har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 14.00
til 19.00, samt onsdag og lørdag fra kl. 10.00 til 12.00.
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Byrådet fremlægger Plan- og Agenda 21-strategi til debat
Startskuddet er gået til den første samlede kommuneplan i Frederikssund Kommune. I dag - den 8. august 2007 offentliggør Byrådet sin Plan- og Agenda 21-strategi og debatperioden starter. Strategien beskriver Byrådets visioner for
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Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommune er et af de stærkeste vækstcentre i
Danmark, og kommunen rummer samtidig smukke landskaber
beliggende ved Roskilde Fjord og Isefjorden. Det giver
Frederikssund Kommune en god udgangsposition for
kommuneplanlægningen.
Byrådet ønsker at Frederikssund Kommune skal være en stærk,
bæredygtig og udviklingsorienteret enhed. Frederikssund og den
ny by ved Store Rørbæk skal udvikles som regionalt center for
handel, uddannelse, sundhed, bosætning og erhverv.
Jægerspris, Skibby og Slangerup skal være attraktive
bosætnings- og erhvervsbyer, og der skal sikres gode rammer
for at landsbyernes kvaliteter kan udvikles.
Samtidig skal den unikke natur - fjordlandet - være
Frederikssund Kommunes kendemærke. Naturværdierne og de
kulturhistoriske værdier skal beskyttes og gøres mere
tilgængelige, så mulighederne for oplevelser kan bruges både af
kommunens borgere og af turister.
Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi er til offentlig høring frem
til den 8. oktober 2007. Efter høringsperioden vil Byrådet
fastlægge den endelige strategi for arbejdet med revision af
kommuneplanen. Frederikssund Kommune forventer at kunne
offentliggøre et forslag til kommuneplan omkring årsskiftet 2008 /
2009 og - efter endnu en offentlig debat i starten af 2009 - at
kunne vedtage sin første kommuneplan inden sommerferien i
2009.
Se Plan- og Agenda 21 -strategien.
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13 Åben udgravning på Kignæsbakken
De igangværende arkæologiske udgravninger på Kignæsbakken i Jægerspris er blevet fulgt med stor interesse. Nu er
undersøgelserne ved at være afsluttede, og Museet Færgegården inviterer derfor alle interesserede til en orientering om
resultaterne.
Arrangementet foregår ved udgravningerne på
toppen af Kignæsbakken, lørdag den 18. august
kl. 11-12.
Siden april har arkæologer fra museet gravet på
toppen af Kignæsbakken inden der skal opføres
boliger i området. Arkæologerne har her gjort et
overraskende og spektakulært fund i form af
lange rækker af stolpehuller. Stolpehullerne er
rester efter store palisaderækker af flere meter
høje træstammer der har dannet en ellipseformet
indhegning af bakketoppen. Visse steder har
indhegningen bestået af otte rækker palisader
uden på hinanden. Det samlede anlæg har en
diameter på over 150 meter og er således
ganske betydeligt.
I en senere periode er palisaderne blevet nedlagt
og afløst af en op til en meter dyb grav der på de
bredeste steder er fire meter.
Samtidig med pyramiderne
Der er uklart hvilken funktion det store anlæg har
haft. Der er ingen nævneværdige spor i området
efter hverdagsliv og heller ikke efter beboelse
eller militær aktivitet. Fundet af nogle enkelte
flintøkser og potteskår indlejret i anlægget viser
at det er omkring 4.500 år gammelt. Uden
sammenligning i øvrigt er det stort set samme
alder som pyramiderne i Ægypten. Fundene
daterer anlægget til bondestenalder, men giver
ikke noget billede af hvad anlægget har været
brugt til. Dateringen til stenalder udelukker
enhver sammenhæng med områdets andet
kendte oldtidsfund Kittnæsskatten der stammer fra jernalderen.
Ved at sammenligne med anlæg fra Sverige og et tilsvarende anlæg ved Sarup på Fyn tolker fagfolk anlægget på
Kignæsbakken til at have haft en overvejende religiøs funktion. Der findes ikke andre anlæg i Danmark der fuldstændig
svarer til.
Med sin placering på toppen af områdets højeste punkt har anlægget været synligt for alle, og ved rydning af skoven på
bakkens top har der været udsyn og overblik over fjorden og det meste af Hornsherred.
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For datidens samfund et kæmpeanlæg
Anlæggets betydning forstås vel bedst når man tænker på det enorme arbejde, tidsforbrug og den grad af organisation
der har været nødvendig for at skabe det. Vi har at gøre med et bondesamfund teknologisk baseret på træ- og
stenredskaber, og befolkningen levede endnu i små spredte samfund. Det har derfor været en ganske usædvanlig bedrift
at samle sig om så stort et anlæg.
Udgravningen afsluttes i disse dage – med mindre der gøres yderligere fund – og området frigives til de nutidige
boligformål. Der vil således ikke blive tale om at frede anlægget på Kignæsbakken. Anlægget vil herefter være
dokumenteret med opmålinger, tegninger og fotos samt en fyldig udgravningsberetning som for eftertiden opbevares på
Museet Færgegården med en kopi hos Kulturarvsstyrelsen i København.
Parkeling bag Kignæsgården
At dømme efter den hidtidige interesse for udgravningerne forventer Museet Færgegården mange mennesker når
udgravningen på lørdag åbnes for offentligheden. Det kan let give trafikkaos på Kignæsbakken, og museet henviser til
parkering på arealet bag Kignæsgården (Hovedgaden 150) hvis ejer venligst har stillet et areal til rådighed.
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13 Høring om forslag til ny skolestruktur
Byrådet har den 6. august vedtaget at sende et forslag om ny skolestruktur i høring hos skolebestyrelserne frem til den 8.
oktober.
Baggrund for forslaget er blandt andet at de økonomiske forhold har gjort det nødvendigt for kommunen at finde
besparelser på alle områder, herunder også skoleområdet. For at nå disse besparelser samtidig med at kvaliteten på
skoleområdet fastholdes og udvikles, er der sat fokus på skolestrukturen. Målet er bæredygtige skoler med fornuftige
driftsøkonomier og størrelser der giver mulighed for attraktive rammer og en tilrettelæggelse af undervisningen tilpasset
den tid vi lever i.
Udgangspunktet er mange forholdsvis små skoler med små klassekvotienter. Jo mindre skoler, jo større udgift per elev.
Derfor er det relevant at arbejde hen imod større og mere bæredygtige enheder på skoleområdet.
Tidligere på året blev der udsendt et debatoplæg med en vision for skolestrukturen, og alle debatindlæg blev samlet i en
hvidbog udsendt i juni. På denne baggrund og på grundlag af forskellige beregninger og prognoser er der så udarbejdet
et egentligt strukturforslag.
Strukturforslaget beskriver de eksisterende forhold til hvert af de fire planområder (Jægerspris, Skibby, Frederikssund og
Slangerup) med skolestørrelser, klassekvotienter og forventet udvikling i elevgrundlaget. Dernæst er der en konkret
vurdering af den udfordring det enkelte område rummer, og en opsummering af de indkomne forslag fra den tidligere
debat.
Det endelige forslag til ny struktur inden for hvert planområde er suppleret med konsekvensbetragtninger om kapacitet,
driftsøkonomi, anlægsinvesteringer og salgsvurderinger.
Strukturforslagets hovedpunkter
Område 1 - Møllegårdsskolens og Sogneskolen
Møllegårdsskolen og Sogneskolen sammenlægges til én ny skole, og skolerne ombygges til formålet. De seks
fritidsordninger reduceres til én placeret ved indskolingen. Der indrettes én klub for hele området i Stenhøj og
Karolinehøj. Vestermose og Femhøj sælges.
Område 2 - Solbakkeskolen, Ferslev Skole, Marbækskolen og Skuldelev Skole
Marbækskolen bevares og ombygges til 3-4 spor. Lokalerne fra Skibbyssen indgår som en del heraf. Ferslev og
Skuldelev skoler nedlægges og sælges. Eleverne herfra overflyttes til Solbakkeskolen der ombygges til formålet. Elever
fra Sønderby, Selsø og Østby overflyttes til Marbækskolen. SFO og klubber i Ferslev og Skuldelev nedlægges og
børnene overflyttes til SFO og klub ved Solbakkeskolen.
Område 3 - Græse Bakkeby Skolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen
Beslutningen om ændringer i Frederikssund-området afventer en grundigere analyse, blandt andet af mulighederne for
fødeskoler og overbygningsskoler. Beslutningen om hvorvidt Græse Bakkeby Skolen skal udbygges i en tredje etape, og
beslutning om etablering af 10.klasse-center udskydes og indgår i analysen. Elever fra Græse Bakkeby Skolen fortsætter
indtil videre på skolen i en pavillonløsning.
Område 4: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen
Strukturen forslås videreført uændret.
Læs bekendtgørelsen om høringen, forslaget til ny skolestruktur, hvidbogen og debatoplægget
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14 Aviser fra hele verden på Frederikssund Bibliotekerne
Sportsnyheder i France Soir, finansnyheder i New York Times eller lokalnyt fra Tampa News i USA. Det kan man nu læse
via bibliotekernes pc'er i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby med adgang til 400 forskellige aviser fra 65
lande. Frederikssund Bibliotekerne har indgået en aftale om licens til on-line basen PressDisplay.
Man kan nu fra en publikums-pc på bibliotekerne se de aktuelle aviser i den form som de er trykt (pdf-udgaver), og
bogstaveligt bladre sig igennem dem. Basen dækker aviserne 60 dage tilbage i tiden. Basen giver ikke adgang til eget
lands aviser, men bibliotekernes Infomedia-abonnement dækker i forvejen de danske aviser.
Basen kan være nyttig i mange forbindelser, fx til skole- og studieopgaver. Den kan bruges til forberedelse af rejser til
udlandet, og indvandrere og flygtninge kan følge med hvad der sker i deres oprindelige hjemland.
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17 'Købstadsborgmestre' protesterer
mod begrænsninger i detailhandelen
Borgmestrene i Hillerød, Helsingør, Frederikssund og Køge kommuner er stærkt utilfredse med det udkast til et
landsplandirektiv for stor detailhandel som Skov- og Naturstyrelsen (Miljøministeriet) har udsendt til høring.
Ifølge udkastet til landsplandirektiv bliver købstæderne i fire af hovedstadsområdets fem fingre afskåret fra at etablere
større udvalgsvarehandel i butikker over 2000 kvadratmeter. Kun ni byer eller områder hvoraf de fleste er placeret i
København city eller nærmeste omegn, får mulighed for at bygge store specialbutikker.
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– Hvis direktivet vedtages vil ingen af kommunerne i
det gamle Frederiksborg Amt eller Køge få lov til at
bygge butikker på over 2000 kvadratmeter. Det
betyder at op imod 500.000 borgerne skal helt til
Lyngby, København eller Hundige for at handle i de
store butikker. Det vil få negativ effekt på udviklingen i
de fire købstæder Hillerød, Helsingør, Frederikssund
og Køge, siger en enig kreds af borgmester i en
pressemeddelelse. De fire borgmestre er Hillerøds
borgmester Nick Hækkerup, Helsingørs borgmester
Per Tærsbøl, Køges borgmester Marie Stærke og
Frederikssunds borgmester Ole Find Jensen.
Direktivet vil også få store negative konsekvenser for
miljøet, påpeger de.
– Markedstendensen er at kunderne ønsker at handle
i store butikker hvor oplevelse kombineres med et
stort udvalg inden for fx sportsudstyr, elektronik eller
legetøj. Skal borgerne køre langt for at handle i disse
butikker, vil det give en øget bilkørsel med højere
CO2-udslip til følge, siger borgmestrene.
De fire kommuners borgmestre har derfor sammen
sendt et brev til miljøminister Connie Hedegaard med
anmodning om et møde hvor de kan uddybe de
uheldige konsekvenser af forslaget.
De fire kommuners planchefer har samtidig sendt
Skov- og Naturstyrelsen (Miljøministeriet) et mere
teknisk betonet høringssvar med argumentation for
hvorfor kommunerne mener at man bør beholde
bestemmelserne i den eksisterende regionplan om at
der kan etableres store udvalgsvarebutikker i alle de
regionale detailhandelscentre i de fem 'fingerspidser'
– den såkaldte købstadsring.
Læs Udkast til teknisk materiale til landsplandirektiv
for detailhandel juni 2007 fra Skov- og Naturstyrelsen.
Udkastet er illustreret ved vedstående kort visende de
såkaldte bymidter og herunder bymidter med
mulighed for etablering af store udvalgsvarebutikker.
Til kortet hører bilag med liste over eksisterende og forslag til nye 'bymidter' hvoraf det også fremgår at det ude i
'fingrene' kun er Høje Taastrup, Roskilde og Hundige der i forslaget betænkes med mulighed for butikker på over 2000
kvadratmeter.
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17 Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)
har fået ny hjemmeside
Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen og er en
paraplyorganisation for erhverv, handel og turisme i den sammenlagte Frederikssund Kommune. I forsommeren fik FETC
en ny hjemmeside for turistområdet (visitfrederikssund.dk), og nu har man så fået en ny side til erstatning for
Erhvervssamarbejdets gamle hjemmesider. FETC’s ny hjemmeside findes på
adressen www.fetc.dk.
– Vi har måttet skrue ambitionsniveauet lidt ned, så den ny hjemmeside
indeholder i første omgang kun de mest basale informationer, fortæller
erhvervs- og turistchef Peter Bo Andersen. – Men i løbet af de næste måneder
skal siden udvides, så www.fetc.dk bliver stedet man søger hvis man vil vide
noget om erhvervslivet i Frederikssund.
Hjemmesiden henvender sig virksomheder i alle størrelser og inden for alle
brancher og både til de der allerede er etableret i kommunen, og til
virksomheder der overvejer at etablere sig i Frederikssund.
Erhvervs- og handelsforeningerne fra de tidligere kommuner Jægerspris, Slangerup, Skibby og Frederikssund har fået
egne undersider på www.fetc.dk, så på sigt kan informationer fra foreningen også samles ét sted.
En af FETC’s målsætninger er at gøre viden tilgængelig for erhvervslivet og at afholde kurser og seminarer. Allerede nu
kan man finde flere arrangementer i hjemmesidens kalender, og endnu flere er ifølge Peter Bo Andersen under
forberedelse.
På hjemmesiden skal man desuden kunne læse om Frederikssunds erhvervsliv i form af portrætter af udvalgte
virksomheder. Det første portræt er af Sigerslevøster-virksomheden Labotek A/S. Der er også blevet skabt et portræt af
Dampskibet Skjelskør– som man i disse dage i øvrigt bruger til tre dages arrangementer for centermedlemmerne. Planen
er at der cirka hver anden uge skal komme et nyt portræt til.
FETC’s hjemmeside er blevet til i et samarbejde med folk fra tre lokale virksomheder: Gunnar Langemark fra Social
Media og Erik Bak fra Baxit har arbejdet på hjemmesidens platform, de tekniske krav, programmering m.m., mens Bente
Hoffmann fra Redaktricen er tekstforfatter og sprogrøgter.
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17 Besøg på englænderskanserne i Kulhuse og Lynæs
Årets sidste Blå Flag-arrangement foregår onsdag den 22. august kl. 16.30 til cirka 19 i Kulhuse. Kulhuse Strand er Blå
Flag-strand, og arrangementet er det sidste i en række der holdes i den forbindelse.

10

Eftermiddagens emne er englænderskanserne ved
Kulhuse (se luftfoto og kort nedenfor) og Lynæs på den
anden side af fjorden med sejltur frem og tilbage med
den kommunale færge Columbus. Rundviser og fortæller
er Annemette Aarøe, formand for Historisk Forening
Jægerspris.
Skanserne blev anlagt til forsvar af indsejlingen til
Roskilde Fjord på Napoleonskrigenes tid.
Englænderskansen lige øst for Kulhuse Havn er anlagt i
1808 året efter at englænderne havde bombarderet
København og sænket flåden. For at sikre at
englænderne ikke fik fri adgang til at hærge, blev der
anlagt en hel række skanser langs kysterne. Skansen
ved Kulhuse skulle sammen med søsterskansen i Lynæs
beskytte indsejlingen til Roskilde Fjord for at sikre krudtog kanonfabrikationen i Frederiksværk.
En række stednavne fra dengang er bevaret i området:
Barakkerne fx har navn efter de usle barakker soldaterne
og deres familier boede i da skansen blev bygget.
Efter besigtigelsen af Kulhusskansen fortsætter
arrangementet med en sejltur med Columbus til Sølager
og til søsterskansen på den anden side af den smalle
Kulhusrende. Der sejles retur med Columbus senest
med sidste afgang kl. 18.50, så arrangementet slutter senest kl. 19 i Kulhuse.
Færgeturen er inkluderet i arrangementet, og der er ingen tilmelding.
Bag natur- og kulturarrangementerne ved Blå Flag-stranden i Kulhuse står Kulturhuset Rejsestalden og miljømedarbejder
Minna Møller, Frederikssund Kommune.
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17 Skydebrødre hilste Frederikssund med faner og hurraråb
Borger- og Fugleskydningsselskabet i Frederikssund holdt fredag den 17. august sin 120 års kongefugleskydning som
foregik på Kalvøen i Frederikssund.
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Efter morgenmad i Elværket gik skydebrødrene i optog gennem byen, og på Torvet foretog man en paradeopstilling med
musik, fanemarch og hurraråb for byen.
På billedet anes til venstre fuglen som blev trukket gennem byen på en trækvogn og efterfølgende placeret på en stang –
og skudt ned !
For underretning om hvordan det forløb, og hvem der blev årets fuglekonge, henvises til den lokale presse.
Foto: Journalist Karsten Kjærgaard, Frederikssund Avis
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20 150 gik i graven
Den arkæologiske udgravning på Kignæsbakken i Neder Dråby er slut, og i den anledning var der åbent for publikum
lørdag den 18. august. Bag arrangementet stod Museet Færgegården, og et par medarbejdere med udgravningsleder,
arkælogistuderende Emil Winther Struve i spidsen fortalte og viste rundt i den store udgravning. Se tidligere artikel.
Emil Winther Struve fortæller at der var 150 besøgende som i løbet af et par timer fik stillet deres nysgerrighed om hvad
man ved og hvilke gisninger man har om hvad bondestenalderfolkene har haft gang i militært eller religiøst med det
kæmpestore anlæg på toppen af bakken.
Om der skal graves videre på tilstødende arealer er endnu uafklaret.
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22 S-togene på Frederikssund Station hedder fremover H og C
En stor ændring af S-togskøreplanerne fra den 23. september gør linje H til en linje mellem Frederikssund og Østerport.
Den hidtidige dagtidslinje H+ afskaffes, men til gengæld forlænges linje C (Ballerup-Klampenborg) i dagtiden mandaglørdag til Frederikssund. Dermed er der i praksis ikke så store forskelle mellem det gamle og det nye. Men der er nye
afgangs- og ankomsttider, linjer, destinationer og standsningssteder at vænne sig til.
Frederikssund har således stadig seks tog i timen i dagtimerne – dog ikke i form af egentlig ti-minutters drift, idet der
skiftevis bliver 7 og 13 minutter mellem afgangene fra Frederikssund Station. Linje C standser ved alle stationer, mens
linje H springer flere stationer til og fra København over. DSB har ikke kunnet få køreplanen til at gå op med bevarelse af
'stive' ti-minutters tider fra Frederikssund.
Afgangstiderne fra Frederikssund bliver - linje H: 18, 38, 58 og linje C: 11, 31, 51. Ankomsttiderne på fx København H
bliver - H: 01, 21, 41 og C: 19, 39, 59.
Fra København til Frederikssund er forskydningen af minuttallene endnu skævere end i dag. Det hurtige H-tog starter 2
minutter før det langsomme C-tog, og så er der hele 18 minutter til næste H-tog. Tidligere var lå afgangene henholdsvis 4
og 16 minutter fra hinanden. Til gengæld er togenes ankomsttider i Frederikssund stadig nogenlunde 'harmoniske'.
Afgangstiderne fra København H bliver - linje H: 06, 26, 46 og linje C: 08, 28, 48. Ankomsttiderne til Frederikssund bliver H: 09, 29, 49 og C: 17, 37, 57.
Rejsetider
Med den ny køreplan sænkes rejsetiderne en smule. Hvis vi stadig betragter strækningen Frederikssund-København H,
bliver rejsetiden med det hurtige H-tog begge veje på 43 minutter, og med det langsomme C-tog (tidligere H+) 48/49
minutter.
Mere præcist bliver rejsetiderne mod København for linjerne H og C (med de nuværende tider i parentes) henholdsvis 43
(46) minutter og 48 (52) minutter. Fra København bliver rejsetiderne henholdsvis 43 (44) minutter og 49 (50) minutter.
Rutebeskrivelser
Indtil nu har der været hele 11 S-togslinjer at holde styr på, fremover bliver der kun seks linjer. Til gengæld skal der
holdes styr på at fem af linjerne i dagtimerne mandag-lørdag ikke bare har tyve-minutters, men ti-minutters drift. Den
eneste med konstant tyve-minutters drift er linje H. Og så bliver der lige en enkelt myldretidslinje (Bx) tilbage at holde styr
på. Øvrige +linjer og x-linjer afskaffes.
Ændringerne for linje H er i øvrigt at den fremover ikke standser ved stationerne Kildedal og Husum. Til gengæld
standser linjen ved alle stationer mellem Flintholm og København H. Og så kører linjen kun til og fra Østerport – mod
tidligere Farum. Så der bliver en ny destinationsbetegnelse at forholde sig til.
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Linje C bliver afløseren for H+ og bliver dermed Frederikssundbanens ekstra dagtidsforbindelse mandag-lørdag med stop
ved alle stationer og med Klampenborg som destination. I dagtimerne kører linjen med ti-minutters drift mellem Ballerup
og Klampenborg, og hvert andet af togene videreføres til Frederikssund.
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22 89 kg bioaffald per borger i Frederikssund
Borgere i en stor del af Frederikssund Kommune sorterer husholdningsaffaldet i de to fraktioner – bioaffald og restaffald.
Bioaffaldet bliver til energi (el og varme) ved hjælp af bioforgasning og dernæst kompost. Sidste år blev det til 89 kilo per
indbygger.
Sorteringen af dagrenovationen fortsætter som i de gamle kommuner også efter at kommunerne er lagt sammen. I den
ny Frederikssund Kommune omfatter sorteringen hustandende i områderne Frederikssund, Jægerspris og Slangerup.
Opgørelsen for de seneste tre års indsamling af bioaffald
Tons total
Kilo per indbygger
Kommune
2004
2005
2006
2004
2005
2006
Gl. Frederikssund
1.793
1.790
1.829
97
96
96
Gl. Jægerspris
666
603
580
70
64
61
Gl. Slangerup
913
933
900
100
101
95
Frederikssund
3.372
3.326
3.309
89
Det fremgår at der er sket et fald i mængden af indsamlet bioaffald, og det nok ikke fordi der er blevet mindre af den slags
affald I husholdningerne. Det skyldes formentlig at bleerne er taget ud af fraktionen, bleer er stort set lavet af kunststoffer
og går nu til forbrænding.
Samtidig fremgår det at der er nogle stedlige forskelle i sorteringen. Husstandene I Frederikssund og Slangerup er
tilsyneladende bedre til at samle bioaffald end Jægerspris-husstandene, men statistikken for Jægerspris er noget
misvisende på grund af de mange sommerhuse der ikke skal sortere affaldet.
Vigtig sortering
Indsamlingen af de to fraktioner bioaffald og restaffald sker hver for sig. I Jægerpris og Frederikssund bliver begge
affaldsspande tømt eller affaldssække hentet samme dag af samme skraldebil. Den har dog to rum, så de to slags affald
kan holdes hver for sig. I Slangerup bliver bioaffaldet og restaffaldet hentet skiftevis hver anden uge.
Det indsamlede bioaffald aflæsses i første omgang på det sorteringsanlæg Vestforbrænding har i Frederikssund (det
gamle AFAV), og her sorteres poser og fejlsorteret affald fra. Herefter køres det rene bioaffald til biogasanlægget
Biovækst i Holbæk. Efter forgasningen omdannes resterne til kompost som bruges på marker og golfbaner til
jordforbedring og som erstatning for kunstgødning.
Eksempler på fejlsorteret affald er mælkekartoner, dåser, bleer, døde dyr, støvsugerposer og flamingobakker.
Jo bedre affaldet sorteres, jo bedre udnyttes resurserne. Bioaffald omdannes som nævnt til biogas og kompost, og
restaffald bliver brændt på Vestforbrændingens anlæg i Glostrup. For begge fraktioners vedkommende udnyttes energien
i affaldet altså til varme og elektricitet. Undersøgelser af miljøforholdene ved bioforgasning viser at der er en miljøgevinst
ved at sortere i de to fraktioner. Sorteringen sparer omgivelserne for CO2-udledning.
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27 To måneders frugtkvarter på Åbjergskolen
Fra mandag den 3. september og to måneder frem får eleverne på Åbjergskolen i det sydlige Frederikssund hver dag et
stykke frugt i klassen. Det er ganske gratis fordi Åbjergskolen er med i det landsdækkende Projekt Frugtkvarter og
derigennem har fået penge af Fødevareministeriet til i en periode at give eleverne en daglig frugtoplevelse.
Forsøg på skoler har vist at en fælles frugtkurv i klassen kan bidrage positivt til klassens kultur, sammenhold, trivsel og
indlæringsmiljø. Desuden kan fællesskabet omkring frugten betyde at også de mere kræsne elever bliver nysgerrige og
spiser med.
– Vi glæder os meget til at komme i gang, siger afdelingsleder Inger Bentsen, Åbjergskolen, og vi er spændte på hvor
hurtigt vi kommer til at se frugtkurvens gode effekter. Inger Bentsen, som fra skolens side er leder af projektet, håber at
lærerne, eleverne og forældrene bliver så glade for ordningen at den kan fortsætte når gratisperioden slutter.
Inger Bentsen har forsøgt at finde en lokal leverandør af frugten, men det er en forholdsvis stor ordre som ingen har
turdet binde an med. Åbjergskolen får derfor frugt leveret af det københavnske Schack Firmafrugt.
Frugten kommer hver mandag og onsdag i kasser pakket til hver enkelt klasse. Det er så op til klassens frugtdukse at
hente frugten, skylle den og arrangere den for kammeraterne – så den er klar til klassens fælles Frugtkvarter ved ti-tiden.
Projekt Frugtkvarter foregår i et samarbejde mellem blandt andre kampagnen 6 om dagen, Fødevareministeriet og
Kræftens Bekæmpelse.
Læs mere på www.frugtkvarter.dk.
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27 Lokale på Havhingstens Irlandstogt
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Som sikkert alle bekendt ankom vikingeskibsrekonstruktionen Havhingsten både plan- og standsmæssigt til Irlands
hovedstad Dublin. Det store vikingeskib overvintrer på Irlands
nationalmuseum til en gang næste år hvor en ny besætning får lov at sejle det
tilbage til Roskilde.
Blandt Havhingstens 60
personers besætning
befandt sig flere mere
eller mindre lokale folk.
Et par af dem havde vi en
aftale med om en
billedhilsen hjem omkring
ankomsten til Dublin for to
uger siden.
Det lykkedes ikke på
grund af mangel på
computere og kamp om
dem der var – og fordi billederne var blevet gemt på forskellige
maskiner...*
Hjemme i Danmark igen har de to gaster, Martin Kristensen og Peder
Skytte Jensen, fået styr på tingene
og sendt et udvalg af fotos til Frederikssund
Kommunes hjemmeside. Her er
valgt to stemningsbilleder (optræk til hårdt vejr
og stille nat) af Peder Skytte
Jensen.
Sejlbilledet ovenfor er af Martin
Kristensen – som i øvrigt har lagt nogle flere
fotos ud på en særlig webside.
Der er selvfølgelig også
Havhingstens (Vikingeskibsmuseets) egen
hjemmeside med masser af beretninger og fotos.
De to
gaster har også fotograferet hinanden (begge i
forbindelse med arrangementer på land – Peder
til
venstre og Martin til højre i midten). Peder Skytte
Jensen bor i Skibby og arbejder som
socialarbejder, forfatter og musiker m.m. Martin
Kristensen er født i Jægerspris og medlem af Lynæs
Sejlklub og arbejder med navigationsudstyr og undervisning.
Derudover har Peder Skytte Jensen – ombord på
Havhingsten – fanget situationer med et par andre
ekspeditionsdeltagere med lokal tilknytning.
De to gaster er Morten Thorsen (til venstre med rød halsklud) som bor i Jægerspris,
og Niels Bjerrum (til højre med kasket) som studerer i København.
* Nogle af billederne blev simpelthen væk, blandt andet billeder til den aftalte
reportage med situationer hvor de lokale gaster optrådte samlet.
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29 Livskvalitet og sundhed – vejen til en bedre ældrepleje
Ældreplejen i Frederikssund Kommune tager i den kommende tid grundigt fat i emnerne livskvalitet og sundhed. Året ud
arbejder ledelse, medarbejdere og brugerrepræsentanter med et projekt der skal gøre livskvalitet og sundhed til en
naturlig del af udviklingen af ældreplejen. Der er tale om kommunens ældrepleje i form af omsorgscentrene og
hjemmeplejen.
Livskvalitet og sundhed er vigtige resurser for både arbejdspladserne, de enkelte ansatte og den enkelte ældre (brugere
af ældreplejen). Det mener Socialministeriet også, ministeriet har i al fald bevilget kommunen 707.000 kroner til projektet.
Det er den største bevilling som i år er givet fra en statslig pulje til udvikling af bedre ældrepleje i kommunerne. Der var
godt nok søgt om et betydeligt større beløb, for Ældreplejen i Frederikssund har et ambitiøst projekt, men ifølge
projektleder Jette Scheel håber Ældreplejen så at få en del af næste års pulje også for på den måde at kunne fortsætte
projektet.
For Peter Frost, direktør for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation, vender projektet både udad og indad. – Vi
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forventer på den ene side at projektet fører til at de ældre plejekrævende borgere vil komme til at opleve bedre
livskvalitet, trivsel og sundhed, fordi der er bedre fokus herpå i plejearbejdet. Og personalet skal på den anden side have
en stærkere oplevelse af at have et arbejde og en arbejdsplads som også fremmer deres egen livskvalitet og sundhed,
siger Peter Frost. – Det vil gøre vores ældrepleje til attraktive arbejdspladser og hjælpe os til at fastholde og rekruttere
dygtige medarbejdere.
Målet for Ældreplejens projekt er – sagt på en anden måde – at skabe overensstemmelse mellem arbejdspladsens og de
enkelte medarbejderes essentielle værdier, fx faglig og personlig udvikling og livsbetingelser i det hele taget, og det der
må være de enkelte plejekrævende borgeres værdier, fx god omsorg, pleje, respekt og højst mulig udnyttelse af
resurserne. Tilsammen en attraktiv arbejdsplads og en organisation med en god ånd og et positivt image
– noget der kan fortælles gode historier om.
Og medarbejderne er allerede ifølge projektleder Jette Scheel kommet med vigtigt input til processen. – De har i de
sidste mange måneders fusionsproces bidraget med viden om deres oplevelser af den ny, sammenlagte kultur, og det er
ud fra dette vi nu sætter fokus på ’den fælles gode ånd’, fortæller Jette Scheel som i det daglige er funktionsleder for
blandt andet uddannelse og udvikling.
Arbejdsmiljøkonsulenter fra firmaet Orbicon Arbejdsmiljø Øst medvirker i projektet med en analyse af ældreområdets
sammenbragte kultur. Det sker i form af interview i fokusgrupper med repræsentanter for ældreråd, beboere, pårørende,
medarbejdere og ledere. På denne baggrund samles alle medarbejderne på to endagsarrangementer hvor de får
lejlighed til at være med til at formulere idéer til videreudviklingen af ældreplejen.
Sidst på året tages der hul på to felter man gerne vil arbejde videre med næste år, nemlig en faglig lederudvikling og
dannelsen af et korps af ’ambassadører’. De cirka 15 områdeledere får et grundmodul i en faglig lederudvikling, og
lederne og cirka to medarbejdere fra hvert område deltager senere i en temadag om ’organisationens gode ånd’ og om
hvordan der arbejdes videre med den i dagligdagen.
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29 Projektørlys på Halvvind – og endnu
en havneskulptur i fotomontage
Den lokale billedhugger Steen Overgaard Madsen er mester for
den pænt store granitskulptur Halvvind på Frederikssund Havn. Det
ny vartegn for havnefronten kom op at stå i oktober sidste år, og
ved havnefesten For Fulde Sejl forrige weekend indviedes en ny
projektørbelysning af skulpturen.
De var de to initiativtagere Jan Morbech og Frede Pedersen der
igen var på spil. De tog initiativet til at få Halvvind indkøbt og stillet
op, og de fik siden idéen til en belysning der skal gøre skulpturen
synlig i de mørke timer.
Det er City-fonden ved formand André Wilhelmsen der har
finansieret det lille tillægsprojekt, og belysningen tændes sammen
med gadebelysningen.
Også på Frederikssund Havn har man i sidste weekend kunnet se
endnu flere af Steen Overgaard Madsens skulpturer. Her udstillede
han søndag i god blæst sammen med fire kunstnerkolleger i den
lille kunstnersammenslutning FUGA, og det foregik godt surret på
Dampskibet S/S Skjelskør og på molen foran. Steen Overgaard
Madsen havde selvsagt ikke skulpturer af Halvvind-størrelse med
på udstillingen, men omkring en snes mindre granitskulpturer var
der.
Ifølge billedhuggeren selv er alle de mange små figurer
imidlertid modeller for større skulpturer. Steen Overgaard Madsen
havde tilmed på finurlig vis illustreret fænomenet med en af de
udstillede figurer – Protector – som han på et prospekt med en
fotomontage havde opstillet i stor størrelse ved indsejlingen til
Frederikssund Havn.
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29 Weekend med musik i gaden i Slangerup og Frederikssund
– og trafikomlægninger
I Slangerup er der fredag, lørdag og søndag Snake City Jazz Festival (se prospekt og hjemmeside), og det foregår på
hovedgaden og på flere scener i city-området.
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Kongensgade er spærret for bilkørsel fredag kl. 13-22 og lørdag kl. 8-17.30 på strækningen mellem Brobæksgade og
Nybrovej. Der er omkørsel ad Nybrovej, Kingovej, Jernbanevej og Stationsvej. Busserne omlægges på sædvanlig måde
ad Strandstræde og Jordhøjvej eller Frederiksborgvej.
Frederikssund Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har givet
jazzfestivalen en underskudsgaranti på op til 25.000 kroner.
Fredag i Frederikssund er det Frederikssund Handel der står for
musikken og holder aftenåbent til kl. 22. I den anledning har man fået
lov at spærre Østergade, Torvet og Havnegade (til Fredensgade) af for
kørende trafik. Bybussen omlægges på vanlig vis ad Ågade, Bakkegade
og Frederiksborggade.
Musikken leveres af Funky Steelband ved springvandet i gågaden kl.
18.30 og 19.30, og kl. 20 kan man på torvet opleve Brødrene Olsen. På
havnefronten er der fra kl. 15 diverse underholdning, fra kl. 18 er der
grill og udskænkning, og i løbet af aftenen underholder Life Time
Warranty med 60er-sange.
Og når man sådan alligevel er i byen, skal man unde sig et kig ind i
Langes Magasin hvor Else Mikkelsen og elever holder den traditionelle
udstilling af patchworkarbejder (fredag kl. 14-22, lørdag og søndag kl.
10-16). Caféen på 2. sal byder på kaffe, te og kage.
Og Bofællesskabet Skibet, Havnegade 12, holder fredag kl. 15-18 deres
årlige loppemarked med en masse gode loppefund – og salg af lækker hjemmebagt kage og kaffe/te.
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31 Valgforberedelser
Med alle de gisninger der er om et hurtigt folketingsvalg, ville det være rart at
vide om kommunen er parat: Det er den.
Allerede i december sidste år fastlagde Sammenlægningsudvalget den øverste
formelle organisation med udpegelse af valgbestyrelser for henholdsvis
kommunalvalg (herunder regionsrådsvalg) og valg til Folketinget og Europaparlamentet samt folkeafstemninger.
Valgbestyrelsen for kommunalvalget består af Ole Find Jensen (A), Mads
Bondo Dydensborg (B), Morten Skovgaard, (C), Grethe Olsen (F), Pia
Adelsteen (O) og Anne-Mette Worch (V). Valgbestyrelsen for valg til Folketinget
består af Ole Find Jensen (A), Grethe Olsen (F), Morten Skovgaard (C) og
Anne-Mette Worch (V). Ved valg til folketing og EU-parlament indgår
kommunen sammen med Frederiksværk-Hundested Kommune (snart Halsnæs
Kommune) i Frederikssund Valgkreds, og her er Frederikssund kredskommune
og har hermed det øverste ansvar for afviklingen og optællingen m.v.
Det blev samtidig besluttet at ordførende direktør Karsten Ole Knudsen udgør
valgsekretariatet med bemyndigelse til at udpege valglisteførere, fintællere m.v.
blandt de ansatte i kommunen.
Valgsteder og valgstyrere
På det seneste byrådsmøde (28. august) faldt endnu et vigtigt forhold på plads, nemlig hvor i den ny kommune
afstemningerne skal foregå. Arven fra de gamle kommuner var 13 valgsteder, men Byrådet vedtog enstemmigt at der
fremover skal være otte valgsteder.
I Frederikssund bliver det Oppe Sundby Skole, Græse Bakkebyskolen og Frederikssund Hallen, i Jægerspris
Kignæshallen og Solbakkeskolen, i Slangerup Lindegårdsskolen og Slangerup Idræts- og Kulturcenter og i Skibby Skibby
Idrætshal.
I Jægerspris var der tidligere fire valgsteder: Jægerspris Rådhus, Skoven Forsamlingshus, Gerlev Kro og Solbakkehallen.
I Skibby var der kun et valgsted, Skibby Idrætshal, efter at kommunen ved sidste valg reducerede antallet af valgsteder
fra tre til et. I Slangerup var der tre valgsteder: Lindegårdsskolen og Slangerup Idræts- og Kulturcenter samt Uvelse
Skole som nu ligger i Hillerød Kommune. I Frederikssund var der seks valgsteder: Elværket, Marienlystskolen, Oppe
Sundby Skole, Store Rørbæk Forsamlingshus, Græse Gamle Skole og Græse Bakkebyskole.
Borgmesteren har samtidig efter indstilling fra partierne udpeget otte valgstyrere til fordeling på de otte valgsteder. Det er
socialdemokraterne Knud. B. Christoffersen, Allan Madsen, Kim Rockhill og Tina Tving Stauning, venstrefolkene Jens
Ross Andersen, Hans Henning Bjørnsen og Anne-Mette Worch samt konservative Morten Skovgaard. Byrådspartierne er
i øvrigt opmærksomme på at de med kort varsel kan blive bedt om at stille med et antal valgtilforordnede – som sammen
med medarbejdere fra den kommunale administration skal bemande valgstederne under ledelse af den stedlige
valgstyrer.
Administrativt:
På det administrative plan er der etableret en ny valgorganisation. Tilfældigvis er det sådan at en stor del af de
medarbejdere som i de gamle kommuner har stået for afviklingen af valg, ikke længere er i kommunen. Det har ifølge
chef for Politisk Sekretariat Britta Schultz Beeck været en udfordring, men hun forsikrer at der nu er en stab af
medarbejdere med den fornødne ekspertise i at afvikle valg, også selv om statsministeren skulle udskrive valg med
kortest mulige frist.
– Vi lægger stor vægt på den sikkerhed der skal være omkring afviklingen af et valg, og vi arbejder så fremadrettet som
muligt, fortæller Britta Schultz Beeck. – Fx har vi for at sikre at os at vi ikke pludselig står uden ’valgeksperter’, lavet føl-
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ordninger i vores valgorganisation til kontinuerlig oplæring af nye valgkyndige.
2007 9
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To små lokalplaner vedtaget
Den 28. august 2007 vedtog Byrådet endeligt lokalplanerne nr. 6 og 8 for dels et erhvervsområde i det vestlige Slangerup
og dels et lille boligområde på fire parceller i landsbyen Røgerup vest for
Skibby.
Lokalplan nr. 6 for Erhvervsområde Vest i Slangerup har været fremlagt i
offentlig høring den 9. maj til 6. juli. Der er ikke indkommet høringssvar
eller indsigelser. Der er i forbindelse med den endelige vedtagelse
foretaget mindre redaktionelle, ikke principielle rettelser vedrørende
henvisning til spildevandsplanen for området og bestemmelserne om
etablering af en grundejerforening.
Lokalplanen udvider det eksisterende Erhvervsområde Vest i Slangerup
med et område som hidtil har været omfattet af en lokalplan for et skole-,
idræts- og
institutionsområde i
Slangerup By.
Lokalplan nr. 8 gælder fire
parceller i landsbyen
Røgerup vest for Skibby.
Planforslaget har været
fremlagt i offentlig høring
på samme måde som nr. 6,
og heller ikke her er der kommet
høringssvar eller
indsigelser. Der er også her sket mindre
redaktionelle rettelser, om
spildevandsplanen fx.
Der er desuden indsat en
ny paragraf med en bestemmelse om at
bebyggelse og udstykning
m.v. i henhold til lokalplanens bestemmelser
ikke kræver særlig
landzonetilladelse. Lokalplanen sikrer at
placeringen og
udformningen af den ny bebyggelse
tilpasses landsbyens
eksisterende miljø.
Se de to bekendtgørelser af
lokalplanerne 6 og 8.
Se lokalplanerne 6 og 8.
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Borgermøde om Plan- og Agenda 21-strategi
Frederikssund Kommune afholder borgermøde om Plan- og Agenda 21-strategien på Frederikssund Gymnasium torsdag
den 13. september kl. 19-21.
På borgermødet vil der blive givet en præsentation af
Plan- og Agenda 21-strategien, og der vil være debat
med blandt andre borgmester Ole Find Jensen og
formand for Plan- og Udviklingsudvalget Knud B.
Cristoffersen.
Byrådets debatoplæg om Plan- og Agenda 21-strategi
indeholder de visioner for udviklingen i Frederikssund
Kommune som Byrådet forventer at lægge til grund for
udarbejdelsen af den ny Frederikssund Kommunes
første, samlede kommuneplan.
Debatoplægget kan hentes i pdf-version her eller det kan
hentes på kommunens biblioteker og
borgerservicecentre. Debatoplægget kan også fås på
borgermødet den 13. september.
Kommuneplanprocessen
Processen frem mod en ny kommuneplan kommer til at
omfatte to debatperioder, og ovennævnte debatoplæg er
første skridt i debatten om hvilken udvikling der ønskes.
Det er nu de store linjer for Frederikssund Kommunes
udvikling skal drøftes.
Efter den første debatperiode vil Byrådet vurdere de
fremkomne synspunkter og fastlægge den endelige
strategi for kommunplanlægningen. Agenda 21strategien er integreret i planstrategien, og Byrådet
vedtager derfor samtidig den endelige Agenda 21strategi.
Når der på grundlag af den endelige Plan- og Agenda
21-strategi er udarbejdetet forslag til kommuneplan, vil
Byrådet igen gennemføre en debatperiode inden
kommuneplanen vedtages endeligt.
Det fremlagte debatoplæg kan kommenteres frem til den
8. oktober.
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Til kamp mod folkeskolens mareridt: mobning
Mobning er et stadigt voksende problem i folkeskolen. Det har Frederikssund Ungdomsråd nu valgt at gøre noget ved,
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idet de har sat en Nul mobning-kampagne i værk. Med Nul mobning-kampagnen opfordres alle kommunens folkeskoler til
at gøre en ekstra indsats mod mobning i uge 40.
Frederikssund Ungdomsråd håber at skolerne vil tage godt
imod kampagnen: "Vi håber meget, at kommunens skoler har
lyst til at bruge en eller måske flere dage i uge 40 på at lave
noget aktivt mod mobning. Den sidste landsdækkende
undersøgelse om mobning viste, at 5 ud af 25 elever i en
klasse føler sig mobbet. Det er tal, som vi ikke bare kan lukke
øjnene for. Der må gøres noget." siger Rebecca Hoffmann,
formand for Frederikssund Ungdomsråd.
Ungdomsrådet har netop udsendt en brochure til skolerne, hvor
de kan finde forslag til hvilke aktiviteter mod mobning de kan
lave i uge 40. Nul mobning-ugen afsluttes den 5. oktober 2007
med et brag af et arrangement, Fredags nul mobning, i Valhal i
Frederikssund. Arrangementet åbnes kl. 12 af borgmester Ole
Find Jensen, og eftermiddagen fyldes med både musik og
taler. Arrangementet er særligt henvendt til elever fra 5. klasse
og opefter.
For yderligere information kontakt:
Frederikssund Ungdomsråd
Formand Rebecca Hoffmann
mobil: 61 26 23 09
e-mail: rebecca@nul-mobning.dk
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Flot Frederikssund-markering i Fælledparken
Dygtighed - Engagement - Samarbejde stod at læse på ryggen af alle Frederikssund Kommunes deltagere, når de
passererede den ti-tusindetallige tilskuerskare ved årets DHL-stafet i Fælledparken mandag aften, og mon ikke en del af
disse har fæstnet sig ved dette ambitiøse, fremtidsorienterede værdigrundlag for den nyligt fusionerede kommune.
De 130 medarbejdere, som kommer fra alle ender af organisationen, gjorde i hvert fald deres til at leve op til
værdigrundlaget ved at give sig fuldt ud i strabadserne i det landskendte 5 x 5 km firma-stafetløb, hvor det sociale aspekt
dog vejer lige så tungt som det idrætslige.
Med deltagelse af alle medarbejderkategorier til og med den ordførende direktør, Karsten Ole Knudsen, blev firmastafetløbet således en velegnet lejlighed til at lære hinanden at kende under mere uformelle former, og der er ganske
givet skabt nye netværk, som medarbejderne kan have nytte af i det daglige arbejde.
Frederikssund Kommune havde underbygget den sociale dimension ved at arrangere fællestransport fra Rådhuset til
Fælledparken og retur; en beslutning som var med til at sikre den vellykkede aften, som afrundedes med fællesspisning i
kommunens til aftenen lejede telt i Fælledparken.
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Læger og patienter i Slangerup får nyt lægehus
Lægerne i Slangerup åbner den 10. september et nyt
moderne lægehus på Brobæksgade 13.
Lægerne købte sidste år den gamle Quickbrugs af
Slangerup Brugsforening, og renoveringen og ombygningen
har stået på i godt et halvt år. Det er arkitekt Flemming
Hansen, Ølgod Construction, der har tegnet, og firmaet
Konstruktøren der har bygget. De har begge stået for andre
lægehusbyggerier i det nordsjællandske, blandt andet i
Hundested og Ølstykke.
– Vi får 620 kvadratmeter klinik til
rådighed, fortæller læge Jette
Christensen, og vi udvider staben af
ansatte, så vi foruden os fem læger bliver
seks sygeplejersker og en sekretær. Og vi
glæder os til at kunne byde vore patienter
velkommen i nye og bedre rammer.
De øvrige fire læger i
kompagnifællesskabet i Slangerup er Line
Ekstrøm Løkkegaard, Michel Kjeldsen,
Mette Kathrine Riemann og Rudi Slatanach.
Man kan se lægernes hidtidige domicil på Kingosvej lidt endnu på lægehusets hjemmeside hvor der foruden diverse
oplysninger også er fotos af lægerne sygeplejerskerne og sekretæren.
Parkering ved det ny lægehus i Brobæksgade foregår på Slangerup Brugsforenings parkeringsareal.
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Høring om butikscenter ved Frederikssund Station
Byrådet har den 28. august vedtaget at fremlægge planerne for et butikscenter ved stationen i Frederikssund i offentlig
høring. Det fremgår også af ugens informationsannonce med en
bekendtgørelse herom.
Det drejer sig dels om et forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen for
Frederikssund for et område der afgrænses af Nygade, A.C.
Hansensvej og Baneledet (også kaldet 'betonstøberigrunden'), dels
om et forslag til lokalplan nr. 7 for samme område. Samtidig er der
fremlagt en VVM-redegørelse for området (formelt et bilag til
kommuneplantillægget).
Kommuneplantillægget fastlægger rammerne for den fremtidige brug
af området til centerformål herunder boliger, erhverv i klasse 1-2
(kontorer, småværksteder med og uden butik og lignende),
detailhandel og offentlig service samt den parkering der er knyttet
hertil. Lokalplanen har de nærmere bestemmelser for brugen af
området og fastlægger således at der kan opføres et butikscenter for
detail- og dagligvarehandel med tilhørende parkeringshus på i alt
49.000 kvadratmeter.
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på
miljøet) der redegør for forhold som er relevante for en miljøvurdering
af kommuneplantillægget og lokalplanen. Det munder ud i en SMVvurdering (strategisk miljøvurdering) hvor der udpeges to
miljøpåvirkninger fra byggeriet af butikscentret og parkeringshuset
som betragtes som væsentlige, og som kommunen ønsker at
overvåge. Det drejer sig om trafikforholdene og om de visuelle påvirkninger (hvordan bliver byggeriet i bybilledet).

Bygherrens skitse til udformning af butikscenter og parkeringshus (til venstre).
Forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse og lokalplanforslag er fremlagt i otte ugers offentlig høring i perioden
den 4. september til den 30. oktober. Planforslagene og redegørelserne kan ses på kommunens hjemmeside (link
ovenfor). De kan også ses på Frederikssund Bibliotekerne, på rådhuset og på administrationscentrene i Skibby,
Jægerspris og Slangerup.
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Borgermøde om skolestruktur
Kommunen afholdt mandag den 3. september borgermøde på Gymnasiet om det forslag til ny skolestruktur der for tiden
er fremlagt i høring. Der mødte et par hundrede interesserede borgere frem, heriblandt mange fra de to skoler i Ferslev
og Skuldelev som i skoleforvaltningens oplæg foreslås nedlagt. På billedet af forsamlingen kendes forældre og elever fra
Ferslev Skole på deres grønne T-shirt.
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Deltagerne i borgermødet er ved at finde deres pladser. Foto: Helle Dydensborg
Efter oplæg fra borgmester Ole Find Jensen, formand for Opvækst- og
Udannelsesudvalget Anne-Mette Worch og skolechef Anders Ramsing
blev ordet givet til formændene for skolebestyrelserne for Ferslev- og
Skuldelevskolerne. Og herefter var ordet helt frit. Der fremkom ret
mange indlæg fra salen, men der var ikke planlagt nogen egentlig debat.
Der var mange byrådspolitikere til stede, og det var aftalt og meddelt at
deres rolle denne aften var at lytte.
Som afslutning på mødet blev ordet givet til et panel af
byrådsmedlemmer, nemlig medlemmerne af Opvækst- og
Udannelsesudvalget samt en repræsentant for hver af de tre partier der
ikke er repræsenteret i udvalget. Sidste taler var udvalgsformand AnneMette Worch som takkede for de mange god input og det store
engagement fra de mange fremmødte borgere. Hun så frem til at læse
høringssvarene, og forsikrede at de sammen med de mange input fra fra
blandt andet borgermøderne vil indgå i udvalgets og Byrådets grundlag
for at træffe den endelige beslutning.
Der havde torsdagen forinden været borgermøde i Skuldelev arrangeret
af skolebestyrelse og bylaug hvor også Anne-Mette Worch og
borgmesteren og andre byrådsmedlemmer havde deltaget.
Anne-Mette Worch i panelet hvor hun lytter og noterer ved borgermødet
på Gumnasiet: Foto: Preben Gøttsche
Læs artikel om strukturforlaget og høringen som løber frem til den 8.
oktober.
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Fem netkroner til www.frederikssund.dk
Frederikssund Kommunes hjemmeside får topkarakteren på fem netkroner i Bedst på Nettets årlige vurdering af
offentlige hjemmesider.

Bedst på Nettet vurderer hvert år de offentlige myndigheders hjemmesider blandt andet for brugervenlighed, åbenhed,
nytteværdi og tilgængelighed. Frederikssund Kommunes ny hjemmeside har sikret sig topkarakteren på de fem netkroner
ifølge en meddelelse kommunen har fået fra Bedst på Nettet, men placeringen i forhold til landets andre kommunale
hjemmesider vil først blive kendt når det samlede resultat offentliggøres i løbet af oktober måned.
– Det er en vurdering vi er rigtig stolte af, og det viser at vi er på rette vej med den ny hjemmeside, siger hjemmesidens
webmaster og ansvarshavende redaktør Dennie Grauballe. – Det gode resultat er et samspil af mange ting, men der er
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især grund til at fremhæve to forhold. Det er samarbejdet med vores professionelle leverandør, it-firmaet Composite, og
så er det vores netværk af lokale fagredaktører som arbejder ihærdigt med brugervenlighed og kvalitet i hjemmesidens
mange informationer og ydelser.
– Det er vigtigt for os at borgerne i Frederikssund har en kommunal hjemmeside som giver en god borgerservice med
mange tilbud og informationer. Det vil vi følge op med yderligere markedsføring af hjemmesiden. Foreløbige
undersøgelser viser dog allerede at rigtig mange borgere har taget hjemmesiden til sig. Besøgstallene har været flotte fra
vi gik i luften i januar 2007, siger webmaster Dennie Grauballe.
De fem netkroner skal ikke være nogen sovepude for udviklingen af hjemmesiden. Der skal fortsat ske forbedringer, og
har man forslag, rettelser, ris eller ros, er man velkommen til at kontakte webmasteren på dgrau@frederikssund.dk eller
på telefon 47 35 11 16.
Læs mere om Bedst på Nettets vurderinger og kriterier på www.bedstpaanettet.dk.
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11 Praktiserende læger og kommunen mødes
Repræsentanter for de praktiserende læger i Frederikssund Kommune mødtes forleden med repræsentanter fra
kommunen for at tale om samarbejdsflader nu hvor der efter amternes nedlæggelse er skabt en ny fordeling af
arbejdsopgaverne på sundhedsområdet. Regionerne driver stort set kun sygehuse, de alment praktiserende læger
fortsætter uændret deres praksis i forhold til den enkelte borger, medens kommunerne har fået tillagt langt større og
bredere opgaver i forhold til borgernes sundhed, herunder rehabilitering, kronikerforløb og forebyggelse. Kommunen og
de praktiserende læger har således fået yderligere incitamenter til at samarbejde.
Det konkrete initiativ til mødet, der blev holdt den 30. august, kom fra de praktiserende læger som gerne ville høre om
hvordan kommunen så ud efter kommunalreformen, og drøfte hvordan samarbejdet kunne organiseres. I mødet deltog
15 praktiserende læger repræsenterende næsten alle lægepraksis og lægehuse i kommunen. Fra kommunens side
deltog de tre kommunalt ansatte læger, jobcenterchefen, socialchefen, ældrechefen og sundhedschefen.
– For patienterne er de praktiserende læger jo indgangen til sundhedsvæsenet og også omdrejningspunktet under et
sygdomsforløb, siger sundhedschef Jette Søe. – Derfor er det vigtigt at lægerne kender de kommunale forhold og de
tilbud kommunen har, fx forebyggelsesaktiviteter og forskellige alternativer til hospitalsindlæggelse. Hvis vi skal forhindre
unødige indlæggelser, kræver det at lægerne har kendskab og tillid til de kommunale alternativer, siger sundhedschefen
og henviser til den sundhedsaftale kommunen har med Region Hovedstaden. Sundhedsaftalen handler fx om
hensigtsmæssige og effektive kronikerforløb hvor den praktiserende læge er den afgørende tovholder i samarbejdet
mellem sygehus, kommune og almen praksis.
På mødet kom man ind på mange konkrete samarbejdsflader, herunder også områder som skulle undersøges nærmere.
Der var stor interesse for etablering af et kontaktudvalg for at sikre et tæt samarbejde ikke mindst om sygemeldinger og i
pensionssager. Der var også stor interesse for tilbagevendende gensidige informationsmøder og for en kontakt mellem
møderne via gensidige nyhedsmails.
Som en krølle på den historie kan nævnes at oprettelsen at en sådan mailgruppe til rundsendelse af nyheder mellem
praktiserende læger og kommunale instanser ifølge Registerloven kræver godkendelse fra hver enkelt deltager.
Sundhedsforvaltningen har allerede udsendt den nødvendige anmodning om at få de enkelte lægers godkendelse heraf.
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13 Kondomet skal på hver gang
Uge 37 og 38 (denne og næste uge) kører Sundhedsstyrelsen og foreningen Sex & Samfund en kampagne der skal
dæmme op for sexsygdomme og uønskede graviditeter blandt de 16-25årige.
Budskabet er: Husk kondomet hver gang
– så undgår du at blive smittet med en sexsygdom og at blive gravid mod dit
ønske. Kampagnen kører landsdækkende med tv-spots og via websitet Husk
kondom.
Lokalt er det kommunerne der står for kampagnen, og i Frederikssund er det
en kommunallæge og fire sundhedsplejersker der tager ud og møder de unge
på de skoler hvor de færdes. Med sig har de kampagnemateriale med
plakater og pjecer og kondomer.
Leder af den lokale kampagnegruppe er kommunallæge Nanna Kohlbau. –
Jeg er så heldig, siger hun, at flere dygtige og engagerede
sundhedsplejersker har meldt sig til at deltage. De fire sundhedsplejersker er
Inga Baden, Susanne Harring Boll, Jette Schmidt Jensen og Torun Pedersen.
Gruppen har fordelt de arrangementer som de to og to kan overkomme, så møderne med de unge er spredt
aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt og geografisk. Arrangementerne får karakter af workshops på skolerne.
Den 18. og 20. september er de på Erhvervsskolen med en workshop i det store frikvarter, og 18. og 26. september er de
på Frederikssund Gymnasium også med en workshop i spisefrikvarteret (Handelsskolen benytter samme kantine). Den
20. september holder de en workshop i ungdomsskolen i Skibby kl. 19-21.
Glemmer eller fravælger kondom
Kampagnen skal sætte sikker sex på dagsordenen og huske de unge på at de riskerer både det ene og det andet når de
fravælger eller glemmer kondom.
Over ti procent af de unge har kønssygdommen klamydia, og Sundhedsstyrelsen regner med at mere end 25.000
mennesker går rundt med uopdaget klamydia. Sexsygdomme er årsag til sterilitet, dødsfald og tusindvis af
hospitalsindlæggelser hvert år.
Samtidig er uønsket graviditet er et stigende problem. Sidste år endte 70.000 samlejer ifølge Sundhedsstyrelsen med
fortrydelsespiller, og selv om antallet af aborter alt i alt er stagneret, er antallet af aborter for piger mellem 15 og 19 år
steget de seneste år. Sidste år fik 2518 teenagepiger således en abort, og cirka 5500 unge under 25 år fik en abort.
Kampagnen kører med to landsdækkende tv-spots, og samtidig udsendes to såkaldt virale (smitsomme) småvideoer der
skal appellere til de unge og få dem til selv at rundsende dem (digital mund til mund-metode) og ’lokke’ dem til at besøge
hjemmesiden huskkondom.dk hvor der er information om uønsket graviditet og de mest udbredte sexsygdomme. Der er
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også en konkurrence om at komme med den dårligste undskyldning for ikke at bruge kondom.
På hjemmesiden for Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed er der flere informationer om kampagneaktiviteterne.
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13 Tilsyn med sociale tilbud til voksne
Kommunen skal føre tilsyn med de sociale tilbud der gives handikappede voksne borgere og borgere med sindslidelser,
og Social- og Ældreudvalget fremlægger nu for byrådet forslag til procedurer for dette tilsyn.
For Social- og Ældreudvalget er det vigtigt at kommunen gennem botilbud og samværs- og aktivitetstilbud leverer ydelser
at solid faglig kvalitet til sine borgere. Man forventer også at forhold som samværsformer mellem borgere og
støttepersoner (medarbejdere) er præget af høj etik fra de professionelles side. Tingene skal i det hele taget foregå med
’hjertet på rette sted’ ude i de dag- og døgntilbud hvor de voksne borgere med handikap, psykiske lidelser og andre
funktionsnedsættelser færdes og bor.
Det ligger udvalget meget på sinde at der gennem tilsyn er særlig opmærksomhed på den tilværelse vi giver mennesker
der ikke selv kan reagere over for urimelige forhold i deres hverdag.
– I forhold til vores faglige og sociale arbejde er det ledelsesmæssigt vigtigt offentligt at signalere at kommunen ønsker at
værne om grundlæggende værdier, siger socialchef Peer Huniche. – De svageste borgere i samfundet skal behandles på
en ordentlig og medmenneskelig måde med respekt for deres forskellighed og det enkelte individs egen måde at leve
livet på. Det har rystet os alle hvor galt det kan gå, siger socialchefen med adresse til vinterens Strandvænget-sag fra
Fyn.
Udvalgsformand Tina Tving Stauning er rigtig glad for at den ny kommune nu får faste rammer for tilsynet med de tilbud
der er til nogle af vores mest sårbare medborgere. – Men det årlige tilsyn må ikke få os til at glemme behovet for en
løbende dialog mellem brugere, administration og politikere. Kun ved en vedvarende god dialog kan vi yde den
allerbedste service inden for rammerne, siger udvalgsformanden.
Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen (byrådet) føre tilsyn med de sociale tilbud, men det behøver ikke
være byrådsmedlemmer personligt der gør det. Tilsynsvirksomheden udføres i praksis af den kommunale administration
der rapporterer til det politiske niveau. Tilsynet gælder tilbuddenes samlede drift (pædagogisk, ledelses- og
personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk).
Selvom tilsynet ikke er en ny opgave, fordrer den ny kommunes størrelse og overtagelsen af regionale opgaver at tilsynet
gøres mere systematisk og uvildigt. Opprioritering af opgaven og styrkelsen af dokumentation i tilsynsarbejdet hænger
også sammen med oprettelsen af den landsdækkende Tilbudsportalen på internettet hvor alle kommuner skal
præsentere deres tilbud og ydelser på det sociale område. Det er en kommunal myndighedsopgave at stå inde for at der
er overensstemmelse mellem beskrivelsen af disse ydelser og de faktiske forhold.
Byrådet behandler indstillingen fra Social- og Ældreudvalget på sit møde den 18. september.
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20 Første kvalitetsrapport om de kommunale skoler
Kommunerne skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport for deres skolevæsen. Rapporten skal forelægges
kommunalpolitikerne hvert år inden den 15. oktober, og det er herefter op til politikerne om den skal danne grundlag for
en opfølgende handlingsplan – som i givet fald skal laves inden årets udgang. Tirsdag den 18. september behandlede
Byrådet den første kvalitetsrapport for Frederikssund Kommunes skolevæsen.
Denne første udgave af en kvalitetsrapport bygger imidlertid på usikker grund. Det har været svært at finde sikkert
talmateriale, og det det har været svært at samføre data fra de fire gamle kommuner. Der er generelt stor usikkerhed om
tallene, og rapporten bygger derfor på et betydeligt element af skøn.
Kvalitetsrapporten indeholder en sammenfattende vurdering af skolevæsenet som i skoleåret 2006/07 har været stærkt
påvirket af kommunesammenlægningen. Fire kommuners skolevæsener har siden efteråret 2006 arbejdet sig hen imod
at blive et fælles skolevæsen. Der er blevet lavet ny interne procedurer og strukturer – helst skulle de bedste erfaringer
fra de tidligere strukturer videreudvikles – og nye interne systemer er fortsat under opbygning.
Der mangler stadig meget med hensyn til harmoniseringen af skoleområdets forskellige tværgående funktioner, og som
det vil være mange bekendt, er der i umiddelbar forlængelse af kommunesammenlægningen sat gang i arbejdet med en
hensigtsmæssig skolestruktur. Målet er at få et samlet skolevæsen der pædagogisk og strukturelt lever op til moderne
krav. Forandringer i skolens omverden peger mod en skole både bygningsmæssigt og indholdsmæssigt er væsentligt
anderledes end den skole vi kender i dag.
Statistik og skoleberetninger
Rapporten indeholder desuden statistiske oplysninger, såsom de
gennemsnitlige udgifter per elev, klassekvotienter, antal elever
per lærer, den del af lærernes tid der bruges til undervisning,
gennemførelse af planlagte timer og karaktergennemsnit. Flere
af disse tal er behæftet med usikkerhed. Det ventes at
grundlaget for sammenligninger mellem skolerne bliver forbedret
betydeligt i næste års rapport.
Kingoskolen i Slangerup,
en af kommunens nyeste skoler.
Dernæst indeholder rapporten beretninger fra hver skole med
oplysninger om løbende evaluering, inddragelse af eleverne,
samarbejdet mellem skole og hjem og skolens aktuelle
fokusområder. Emnerne specialpædagogisk bistand og dansk
som andetsprog beskrives særskilt gennem talmateriale og
skriftlige beretninger fra skolerne.
Endelig indeholder rapporten resulaterne af en række nationale
test, men denne del er efter de statslige retningslinjer fortrolig og
vil ikke blive offentliggjort
Brugersynspunkter og elevernes færdigheder
Byrådet tog denne den første kvalitetsrapport for skolevæsenet til efterretning og besluttede at fremtidige rapporter
foruden de statsligt fastsatte krav til indholdet skal belyse yderligere tre emner. Emnerne er delvis berørt i den
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foreliggende rapport, men vil fra næste år indgå som selvstændigt beskrevne emner. Byrådet ønsker at der fremover
systematisk skal redegøres for undersøgelser af elevernes synspunkter og deres trivsel, af forældrenes synspunkter på
skolens indsats og af elevernes sprog- og læsefærdigheder.
Læs rapporten.
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21 Helsesøstre fra Molde besøger 'medsøstre' i Frederikssund
Sundhedsplejen i Frederikssund Kommune havde torsdag den 20. september besøg af ni helsesøstre
(sundhedsplejersker) fra Molde Kommune i Norge. Molde ligger mellem Ålesund og Kristiansund i Vestnorge og er en
kommune med 24.254 indbyggere.
Ledende sundhedsplejerske Ulla Darre fortæller at snakken mellem værter og gæster gik livligt lige fra ankomst og til
afgang.
Der er mange ligheder, men også mange forskelligheder på de to kommuners tilbud. Begge steder er man uddannet først
som sygeplejerske og har herefter en videreuddannelse som sundhedsplejerske, og begge steder arbejdes der både
med små børn og med skolebørn.
I Molde arbejder helsesøstrene på en helsestation i tæt samarbejde med jordemødre, læger, børnefysioterapeuter og
familierådgivere. En del af deres arbejde er også at vaccinere børnene. Som noget forholdsvis nyt har man i Molde
desuden etableret en ungdomshelsestation og en studenterhelsestation med målrettede tilbud.

Ni norske helsesøstre og elleve danske kolleger på torvet i Frederikssund.
– Helsesøstrene gav udtryk for at det var yderst spændende at høre om vores tilbud, fortæller Ulla Darre, men vi blev
begge grupper meget inspireret af at høre om hinandens tilbud til børn og familier. Og der er ingen tvivl om at den
fremtidige sundhedspleje i både Molde og Frederikssund bliver inspireret af besøget, siger den ledende vært.
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24 Kulturpas til 4.klasseelever
med gratis adgang til kulturelle seværdigheder i kommunen
Et kulturpas med adgang til 12-13 lokale seværdigheder eller 'kultursteder' bliver i
begyndelsen af oktober delt ud til eleverne i 4.klasserne i kommunens skoler. For hver
besøgt seværdighed sættes et stempel i passet.
Passet aktiveres med et besøg på en særlig hjemmeside. Her registrerer man også sine
besøg, udfylder et spørgeskema og deltager dermed i en konkurrence.
Alle besøg er gratis for den der har kulturpasset, men for medfølgende voksne vil der være
forskelligt om der er gratis adgang eller adgang til reduceret pris.
Kulturpas-projektet løber over to skoleår, og hvert af årene er der cirka 600 elever der får
sig et pas. Projektet koster i alt 300.000 kroner, og heraf yder Børnekulturens Netværk
under Kulturministeriet de 100.000 kroner. Frederikssund Kommune er med dette projekt
en af 14 modelkommuner som ad forskellige veje skal forsøge at samle børn om
kulturoplevelser.
Kulturpasset giver adgang til seværdigheder af forskellige slags. Der er slottene og
museerne – Willumsens Museum, Museet Færgegården, Den gamle Smedje i Slangerup, Jægerspris Slot og Selsø Slot.
Derudover er der Slangerup Kirke, Frederikssund Vikingeboplads, Kongeegen og Julianehøj. Der er arrangementer på
Frederikssund Bibliotekerne, filmforevisninger i biograferne, en koncert og fællessang på Spil Dansk-dagen samt i
efterårsferien et bonustilbud med rabat til 'kulturpasserne' på børneteaterforestillingen De Røde Sko.
Der lægges op til særlig intens besøgsaktivitet i efterårs- og juleferierne hvor der arrangeres gratis busture på tværs af
kommunen. Det anbefales også at være aktiv i efterårsferien fordi de to slotte har lukket det meste af vinteren.
Tirsdag den 2. oktober bliver de første kulturpas udleveret. Det er to 4.klasser fra Falkenborgskolen der får denne ære
ved et arrangement på Rådhuset.
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24 Sund kost i Frederikssund Klubberne
Tidligere kunne der købes slik, sodavand og slush ice i klubberne, men den tid er forbi. Alle klubberne har i dag en
kostpolitik der bygger på gode råvarer og sund kost.
Der er altid frisk koldt vand tilgængeligt for børnene. Klubberne sørger også for at børnene og de unge så vidt muligt altid
har adgang til et sundt mellemmåltid tilberedt af gode råvarer. Om muligt inddrages børn og unge i planlægningen og
tilberedelsen af måltiderne. Som snacks sælges frugt, riskiks, nøddemix, yoghurt, kildevand med smag og den slags.
Ved særlige lejligheder kan der serveres kage og saftevand, fortæller den fælles leder for alle klubberne, Rasmus
Nielsen, men slik og sodavand hører ikke til i klubbernes hverdag.
Desuden tilbydes børnene og de unge udendørs aktiviteter, og de skal motiveres til det, fortæller fælleslederen.
Institutionen indretter sig, så der er plads til bevægelse både inde og ude.
Kraftig stigning i det usunde
Nye undersøgelser af danskernes kostvaner viser at børn oftere dropper frokosten og i snit bruger mindre tid på den, jo
ældre de bliver. De 4-14-åriges kostvaner bevæger sig i en usund retning. Generelt spiser børn for meget sukker, fx søde
morgenmadsproudkter i stedet for havregryn og juice, saft og sodavand i stedet for mælk. De spiser for fedt kød og for
meget chokoladepålæg, de spiser for meget hvedebrød og for lidt rugbrød, de spiser mere og mere slik og kage og
lignende, og de får for lidt fisk, frugt og grønt:
Det gør det altsamen vigtigt at skoler og klubber har fokus på sund mad, siger fællesleder Rasmus Nielsen, og det er
også derfor at Frederikssund Klubberne påtager sig et ansvar og har valgt at arbejde ud fra et sund klub-princip.
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25 Uge 40 og alle de andre uger
Sundhedsstyrelsen vil i sin aktuelle, landsdækkende Uge 40-kampagne beskæftige sig med voksnes alkoholforbrug og
gentage de kendte, men ikke altid efterlevede genstandsgrænser:
Højst 14 genstande til kvinder om ugen, højst 21 genstande til mænd, aldrig mere end fem genstande ved hver lejlighed
og nul alkohol til gravide.
I Frederikssund Kommune er der ikke nogen konkret opfølgning på denne kampagne, men til gengæld har kommunen
sat sig for året rundt at holde øje med børn og unge der vokser op i familier hvor den ene eller begge forældre har et
alkoholmisbrug.
Det er svært eller måske umuligt og næsten altid skadeligt for børn og unge at vokse op i en alkoholpåvirket familie. En
indsats her er altså til gavn for både børn og voksne. Kommunen har uddannet cirka 70 medarbejdere som er trænet til at
få øje på disse børn og symptomer på mistrivsel derhjemme. De særligt uddannede medarbjdere kan hjælpe
institutionspersonale og skolernes lærere med hvordan de griber de enkelte situationer an og får skabt et samarbejde
med forældrene om at komme ud af misbruget.
– Her har vi fat i en målgruppe der lider meget under misbruget, og som oftest ikke selv beder om hjælp, siger
sundhedschef Jette Søe. – Børnenes loyalitet ligger nemlig et meget langt stykke ad vejen hos forældrene.
– I Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er vi meget opmærksomme på denne dobbelte målgruppe, siger
udvalgsformand Allan Madsen. – Vi har i øvrigt ved siden af foreslået at der laves en alkoholpolitik for hele kommunen.
Den skal også gælde ved forældremøder og lignende for at være med til at understrege vores politik.
Misbrugsbehandling
Fra årsskiftet har det været kommunens ansvar at tilbyde behandling til borgere med et erkendt misbrugsproblem. – Det
har vi i Frederikssund løst ved at indgå en aftale med regionens misbrugscenter som ligger i Hillerød. Her kan vi give et
godt og individuelt behandlingstilbud, siger socialchef Peer Huniche. – Men der er stadig plads til forbedringer i den måde
vi håndterer alkoholproblemer på.
Hvis forholdene i Frederikssund svarer til forholdene på landsplan, er der flere end 1200 borgere der har et
alkoholproblem, men kun en ud af ti af disse har erkendt misbruget og ønsker behandling for det. De er et stort problem,
og kommunen har ifølge formanden for Social- og Ældreudvalget, Tina Tving Stauning, en stor interesse i at forebygge
misbrug og hjælpe borgere der har et misbrug. – Og det gælder ikke mindst de der endnu ikke har erkendt misbruget.
Derfor går Social Service sammen med Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen om at informere om problemet – i uge 40
og resten af året. I arbejdet med tidlig opsporing og motivering af borgere med et (begyndende) misbrug, skal man være
opmærksom på at det sjældent er et misbrug der ses i gadebilledet, siger udvalgsformanden. – Det store problem er
inden for hjemmets fire vægge. Her er børnene en god indgang til problemerne, og derfor skal der være opmærksomhed
på symptomerne der hvor børn færdes.
En anden meget vigtig indgang er borgerens egen læge. De praktiserende læger ønsker at kunne trække på en
misbrugskonsulent der kan komme ud i lægepraksis og tale med borgere der har et behov for hjælp, men som måske
ikke er så langt ude at de er klar til misbrugscentret. – Den mulighed arbejder vi videre med, siger sundhedschef Jette
Søe. – Vi skal have fat i denne udsatte gruppe før det er for sent, så vi kan forhindre den sociale deroute som et misbrug
medfører.
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27 Danmarks vand og natur
Kvaliteten af vand og natur skal sikres og forbedres – på europæisk plan og i Danmark. Som led i EU's indsats for at sikre
og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa arbejder det danske Miljøministerium derfor på to fronter.
Det drejer sig dels om at få skabt et sæt af Vandplaner som skal sikre en god tilstand for grundvand, vandløb, søer og
fjorde, og dels om nogle såkaldte Natura 2000-planer som går ud på at bevare og genoprette vores internationale
naturområder. Første generation af Vand-og Natura 2000-planerne skal være klar i 2009, og den nødvendige indsats skal
være sat i gang inden 2012.
Men inden planerne formuleres, ønsker Miljøministeriet at høre om andre offentlige myndigheder, borgere og
organisationer har idéer og forslag i den forbindelse. Forslag og idéer skal indsendes til de regionale miljøcentre senest
den 22. december.
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Parti fra Selsø
I forbindelse med denne indledende planlægning efterlyses der især forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre
vand- og naturområderne, oplysninger om påvirkninger af vandområder eller trusler mod naturområder, indlæg om hvad
man mener det er vigtigst at sikre og forbedre, og meninger om hvor det kan være vanskeligt at opfylde miljømål for
vandområder selv om der gøres en stor indsats.
Idéfasen drejer sig om forbedringer af miljøet og naturen, og ikke om fx bedre adgangsforhold eller faciliteter for
friluftslivet. Idéer herom må man henvende sig direkte til lodsejerne, skovdistrikterne eller kommunerne om.
Det danske arbejde med fortsat at forbedre og sikre vandmiljøet og naturen bygger videre på Vandmiljøplanerne I, II og
III samt de vand- og naturprojekter der foregår som led i statens aktuelle vand- og naturindsats – også kaldet
'miljømilliarden'.
Som sagt kan alle bidrage med idéer og forslag, og alle bidrag modtaget inden den 22. december indgår i ministeriets og
miljøregionernes arbejde med at udforme de kommende vand- og naturplaner.
Blandt de offentlige myndigheder der er blevet bedt om at komme med input til vand- og naturplanerne, er selvfølgelig
også kommunerne med deres mange (nye) naturforvaltnings- og miljøbeskyttelsesopgaver. Med Roskilde Fjord og
Isefjorden og andre naturområder har Frederikssund Kommune mange vigtige områder at tage vare på og sørge for at få
tænkt ind i de nationale planer.
Natur- og miljøforvaltningen forbereder for tiden kommunens svar på ministeriets idé-høring til forelæggelse for Teknikog Miljøudvalget og Byrådet i november-december inden udløbet af fristen den 22. december.
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28 Columbus slutter sejlsæsonen
Columbus – den kommunale færge mellem Kulhuse på nordenden af Hornsherred og Sølager på sydsiden af Halsnæs –
sejler søndag den 30. september sin sidste tur i denne sæson.
Sæsonen har været på seks måneder, og siden starten den 1. april har færgen hjulpet cirka 47.000 passagerer til en
genvej over Roskilde Fjord. Det er cirka 7000 passagerer færre end sidste år hvor sejlsæsonen endda var en måned
kortere. Det lavere passagertal kan entydigt tilskrives sommermånedernes dårlige vejr.
Sidste ture med Columbus er søndag den 30. september kl. 18.50 fra Sølager og kl. 19.00 fra Kulhuse.
Foto fra en af årets begivenheder hvor Columbus mødte Kongeskibet Dannebrog i forbindelse med regentparrets besøg i
Frederiksværk. Fotograf er skipper Jan Kjeldsens søn Lasse Kjeldsen...
... som også har taget nedenstående foto af Columbus på vej ind til Kulhuse.

2007 9

28 Tandpleje for fysisk og psykisk handikappede
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Blandt fysisk og psykisk handikappede er der en gruppe der ikke kan bruge almindelig tandlægebehandling. Før
kommunalreformen var det en amtslig tandklinik på Svaneparken i Birkerød der stod for behandlingen af denne særligt
krævende patientgruppe. Efter reformen er det blevet en opgave for kommunerne, men en kommune kan vælge enten
selv at løse opgaven eller købe den andet sted.
Frederikssund Kommune har besluttet selv at stå for opgaven, og den kommunale tandpleje har nu indrettet en særlig
klinik til tandbehandling af psykisk og fysisk handikappede borgere. I den ny samlede kommune er der i alt 50-60
patienter som før har gået til behandling på Svaneparken. Læs nærmere om visitationen til specialiseret tandpleje på
kommunens hjemmeside.
Den kommunale tandpleje står nu med en ny klinik som er indrettet brugervenligt for disse patienter. Mange af
patienterne skal behandles i narkose, og derfor stilles der særlige krav til indretning af en sådan klinik med udstyr til
narkosbehandling og rum til opvågning efter narkose. Klinikken er også indrettet til at kunne foretage kirurgisk
behandling. Der er knyttet en speciallæge og en specialsygeplejerske til klinikken til varetagelse af narkose.
– Vi har fået indrettet en stor klinik med de hjælpemidler og det sikkerhedsudstyr der skal til for at vi kan give disse
patienter en professionel og sikker behandling, fortæller overtandlæge Christian Lund. – I gamle Slangerup har man
gennem mange år haft kirurgisk behandling, også for andre kommuner, og tandlægerne i Frederikssund har i mange år
behandlet børn med fysisk og psykisk handikap. Det betyder at vi har medarbejdere der er godt rustet til opgaven, og de
vil løbende blive uddannet for at sikre patientgruppen en faglig korrekt behandling, siger Christian Lund.
– Vi forventer os meget af klinikken, vi mener vi kan give patienterne en god service, og så får de heller ikke så langt at
køre til behandling, siger overtandlægen.
Den ny specialklinik tog de første patienter ind til undersøgelse og behandling for en måned siden. Klinikken er placeret
på Kingoskolen i Slangerup.

26

