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Blå Flag til Kulhuse Strand
Kulhuse Strand får igen i år EU's blå flag – det har Friluftsrådet i alt fald indstillet til den danske Blå Flag Jury. Flaget
hejses i begyndelsen af juni.

Stranden ved Kulhuse på nordspidsen af Hornsherred har haft det blå flag i en årrække. Som badestrand er det den
absolut bedste i kommunen med dejlig sandstrand og god dybde.
For at få det Blå Flag er der dog flere krav der skal være opfyldt. Stranden skal være ren, og den skal jævnligt tilses.
Badevandet skal selvfølgelig også være rent, og der skal løbende oplyses om den aktuelle vandkvalitet. Det betyder
blandt andet at kommunen skal tage det blå flag ned hvis der akut opstår en forurening.
Derudover skal der være (rene, selvfølgelig) toiletfaciliteter, der skal være en affaldsordning, og der skal være
livredningsudstyr, førstehjælpskasse og (nød)telefon i nærheden. Desuden skal kommunen påtage sig at informere om
områdets natur og miljø gennem forskellige aktiviteter i løbet af badesæsonen.
Der er cirka 50 km strand i Frederikssund Kommune, og vandet er egnet til badning stort set alle steder. Der er dog nogle
steder hvor stranden ikke indbyder til badning, fx fordi der er sten, eller fordi bunden er blød. Flere sandstrande langs
Isefjorden er meget lavvandede – og dermed meget børnevenlige.
Der bliver taget prøver af badevandet efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Analyse resultater fra sidste år findes på
www.badevand.dk – se under Frederiksborg Amt og hver af de gamle kommuner.
2007

4

3 Beredskabsmodel godkendt
Byrådet har foreløbigt godkendt at det fremtidige brand- og redningsberedskab skal drives efter nye bestemmelser om
afpasset beredskab – også kaldet risikobaseret dimensionering. Og samtidig at beredskabet skal baseres på de
eksisterende, fire beredskabsstationer (brandstationer).
Tilbage i januar fik Beredskabskommissionen præsenteret hele fire modeller for hvordan beredskabet kunne fungere med
forskellige serviceniveauer og med tre eller fire brandstationer.
I første omgang blev det samlede oplæg sendt i høring i personalets organisationer. De deltidsansatte brandfolk støtter
modellen med det afpassede beredskab, men med ønske om at der altid kaldes en minimumsbemanding på en holdleder
og fem brandmænd – selv om der i en række tilfælde kan nøjes med at afgå en minimumsbemanding på en holdleder og
tre brandmænd. Ifølge statistikken kan cirka en tredjedel af alarmeringerne løses med en bemanding på en holdleder og
tre brandmænd.
Der var også ønske om et minimum af frigørelsesudstyr på alle stationer, så der kan begyndes på redningsindsatsen
mens man venter på at det svære redningsudstyr ankommer. Medarbejderne er glade for at kommunen får et
bådberedskab, og ønsker at kommunen får sin egen drejestige eller redningslift.
Beredskabsforbundet og det supplerende frivillige beredskab har et stort ønske om at deres materiel samles et sted. Det
behøver ikke være på en beredskabsstation, men de ønsker samlingsstedet placeret på den østlige side af fjorden fordi
de fleste blandt det frivillige personel bor i dette område.
Efter høringen besluttede Beredskabskommissionen at indstille til Byrådet at serviceniveauet fastlægges efter den
foreslåede model med det afpassede beredskab. Derudover skal der findes et sted hvor det supplerende, frivillige
beredskab kan være, og der skal arbejdes med udvikling af beredskabet i det hele taget, fx med udvikling af nye
indsatsenheder, samarbejde med andre om opgaver eller materiel og samarbejde med fx andre kommunale
driftsenheder om brug af bygninger.
Men selv om Byrådet den 27. marts godkendte denne indstilling, så skal beredskabsmodellen først til høring i den
statslige Beredskabsstyrelse før end Byrådet endeligt kan godkende den. Det sker formentlig først til efteråret
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10 Styrelsesvedtægt for dagtilbud
Styrelsesvedtægten for dagtilbud blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2007, og er gældende fra denne dato.
Styrelsesvedtægten dækker vuggestuer, dagpleje, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner i Frederikssund
Kommune, og den afviger på mange punkter fra de vedtægter, der blev anvendt i de fire gamle kommuner.
Vedtægten fastlægger rammerne for styrelsen af kommunens dagtilbud, og beskriver forhold omkring
forældrebestyrelsernes arbejde under følgende overskrifter:

Kompetencefordeling

Formål

Forældrebestyrelsens sammensætning

Stemmeret og valgbarhed

Valg

Bestyrelsens konstituering

Forretningsorden

Bestyrelsens opgaver

Mistillid til bestyrelsen

Bestyrelsens virksomhed

Bestyrelsens mødevirksomhed

Udtræden af bestyrelsen

Dialogmøder
Se styrelsesvedtægten for dagtilbud.
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18 Forslag til lokalplan nr. 2, bevarende lokalplan for Lille Rørbæk samt forslag til tillæg nr. 1 til Frederikssund
Kommuneplan 1997-2009
Byrådet vedtog den 27. marts 2007 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 2 for Lille Rørbæk Landsby samt forslag til
kommuneplantillæg nr. 1 i offentlig høring.
Forslag til lokalplan nr. 2 omfatter Lille Rørbæk landsby. Lokalplanens formål er at bevare det eksisterende landsbymiljø
i Lille Rørbæk, herunder især den velbevarede struktur fra udskiftningens tid, men også bevaringsværdige
enkeltelementer som bygninger, hegn, søbredder og beplantning. Lokalplanen åbner op for at der kan opføres et nyt
enfamiliehus på matr. nr. 7f. Der åbnes mulighed for at der kan etableres ikke-generende erhverv i overflødiggjorte
landbrugsbygninger og boliger og ferieboliger i bevaringsværdige bygninger.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 omfatter kommuneplanens rammeområde G6.4. Kommuneplantillæggets formål er
at justere landsbyens afgrænsning, så den tilpasses eksisterende matrikelskel og synlige hegn m.v.
Kommuneplantillægget ændrer også områdets status fra boligområde til bolig- og erhvervsområde. Formålet er at sikre
landbrugserhvervet i området samt med udgangspunkt i planlovens § 37 at åbne muligheder for etablering af andre typer
erhverv i overflødiggjorte landbrugsbygninger samt udvidelser heraf.
Planforslagene er offentligt fremlagt i otte uger fra den18. april og kan ses på Bibliotekerne, Administrationscenter
Slangerup samt her på hjemmesiden. Ved offentliggørelsen får lokalplanforslaget midlertidig retsvirkning, og det betyder
at det omfattede område ikke må udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan.
Bemærkninger til planforslaget sendes til By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund inden den 13. juni 2007.
Se forslag til lokalplan nr. 002for Lille Rørbæk
Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 001for Lille Rørbæk
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19 Mere bynær skov ved Slangerup

Nyt rekreativt område - og rent drikkevand til Hovedstaden
Mellem Hørup og Slangerup plantes nu de første træer som led i et større skovrejsningsprojekt.
Projektet igangsættes af viceborgmester Anne-Mette Worch, Frederikssund Kommune, forsyningschef i Vand Lis
Napstjert, Københavns Energi og direktør for Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik Christensen.
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Det ny skov- og naturområde indvies fredag den 27. april kl. 10.30 ved Hørupvej 10. Deltagere i indvielsen kan få lov at
plante nogle af de første træer.
PRESSEMEDDELELSE

Den 18. April 2007

Mere bynær skov ved Slangerup
Nyt rekreativt område - og rent drikkevand til Hovedstaden
Mellem Hørup og Slangerup plantes de første træer nu som led i et større skovrejsningsprojekt. Projektet igangsættes af
Viceborgmester Anne-Mette Worch, Frederikssund Kommune, Forsyningschef i Vand Lis Napstjert, Københavns Energi
og direktør for Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik Christensen. Det nye skov- og naturområder indvies fredag den 27.
april kl. 10.30 ved Hørupvej 10.
Det nye skov- og naturområde vil forbedre levevilkårene for dyr og planter. Samtidig får Hovedstaden bedre adgang til
rent drikkevand. Områderne er nemlig placeret oven på et drikkevandsreservoir, som forsyner hovedstaden med
grundvand. Skov- og Naturstyrelsen skal etablere og drive områderne helt uden brug af pesticider. Dette er en af
grundene til, at skovrejsning er den bedste måde at beskytte grundvandet på. Etableringen er samtidig i
overensstemmelse med regeringens vision for et bælte af grønne områder omkring København.

Kortet
r.

Eksempel på skov og naturareal

Projektet er et resultat af et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederikssund Kommune og Skov- og
Naturstyrelsen. Københavns Kommune ved Københavns Energi betaler for købet af jorden, mens Skov- og
Naturstyrelsen betaler for skovrejsningen, stietablering og driftsudgifterne i fremtiden.
”Vi er utrolig glade for at det kan lade sig gøre at etablere skov i nærområdet til en af vores vigtige kildepladser her i
Nordsjælland. Kildepladsen producerer 2,5 million kubikmeter grundvand om året til drikkevandsformål. Det er ca. 5 % af
vores totale grundvandsindvinding” siger Forsyningschef i Vand Lis Napstjert fra Københavns Energi.
Frederikssunds Kommune ser frem til, at indbyggerne nu får adgang til et nyt skov- og naturområde. Frederikssunds
kommunes borgmester, Ole Find Jensen siger: ”Både vores nuværende og fremtidige borgere vil meget gerne bo tæt på
natur- og rekreative områder. Jeg er derfor meget glad for, at vi nu tager fat på at udvikle et nyt stort skov- og
naturområde i kommunen, som samtidig beskytter grundvandet.”
Ifølge Skov- og Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen, er projektet er eksempel på, at samarbejde er vejen
frem ved etablering af nye områder med skov og natur: ”Ved at samarbejde med kommuner og andre aktører, som f.eks.
vandværker og landmænd, kan vi rejse langt mere skov i Danmark. Regeringens mål er at fordoble Danmarks skovareal i
løbet af 100 år. Og det nye område er endnu et skridt i den rigtige retning”.
For at sikre lokal indflydelse har der bl.a. været holdt borgermøder og gennemført en offentlig høring.
For at sikre lokal indflydelse har der i planlægningsfasen været holdt borgermøder og gennemført en offentlig høring. Der
er nedsat et skovrejsningsråd, bl.a. med deltagelse af lokale foreninger, der rådgiver Københavns Statsskovdistrikt om
indretning af området.




For yderligere oplysninger kontakt:
Forsyningschef i Vand Lis Napstjert fra Københavns Energi A/S v/ kommunikationschef Helene Ledvonova Tlf. 27
95 21 33
Borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund, tlf.: 47 35 10 00
Skovrider Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen ved Københavns statsskovdistrikt. Tlf.: 44 35 00 40

Kommune
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Skov- og
Naturstyrelsen

20 Borgermøde om nyt Butikscenter i Frederikssund Bymidte
Onsdag den 18. april 2007 blev der afholdt borgermøde på Frederikssund Gymnasium om planerne for et nyt
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butikscenter placeret mellem Nygade, Frederikssund Station og A.C. Hansensvej.
Fremmødet til mødet var fint - godt 125 borgere lagde vejen forbi gymnasiet.
På mødet blev skitseprojektet til butikscenteret præsenteret, og der blev redegjort for butikscenterets betydning for
Frederikssund Kommune og nærområdet.
Der var indlæg af:
Borgmester Ole Find Jensen
Direktør i TK-development Robert Andersen
Arkitekt Torben Nagel, Arkitektfirmaet Mangor og Nagel
ICP A/S, der har udarbejdet en detailhandelsanalyse for Frederikssund
Via-Trafik, der har udarbejdet en trafikanalyse for byen
Andre´ Wilhelmsen, Frederikssund Handelsstandsforening
Formand for Plan- og Udviklingsudvalget Knud B. Christoffersen
Indlæggene blev efterfulgt af en debat - og spørgerunde sikkert styret af ordførende direktør i Frederikssund Kommune
Karsten Ole Knudsen. Spørgelysten var god, og stemningen i salen var præget af en positiv interesse for projektet.
Som lovet på mødet bringer vi her som pdf-filer Via Trafik´s trafikanalyse (400 KB) og ICP´s detailhandelsanalyse. (7MB)
Var du forhindret i at deltage i mødet kan du se hele præsentationen af projektet (10MB) her.
Og ønsker du at få et hurtigt overblik over projektet kan du kigge i den folder om butikscenteret (4MB), der blev uddelt på
mødet.
By og Land, Frederikssund Kommune, takker for en spændende aften.
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20 Velkommen til nye fagchefer
Frederikssund Kommune siger i april og maj velkommen til fire nye fagchefer.
IKT-chef
Jayne Press, 47 år, er ansat som IKT-chef og er tiltrådt den 13. april. Jayne Press er cand.mag. i historie og datalogi med
bifag som systemudvikler. Herudover har hun en international E-MBA. Jayne Press kommer fra Grønlands Hjemmestyre i
Nuuk hvor hun siden 2004 har været chef for IKT (informations- og kommunikationsteknologi).
Organisationschef
Margrethe Andersen, 49 år, er ansat som organisationschef og tiltrådte den 16. april. Margrethe Andersen er uddannet
pædagog, og hun har siden erhvervet sig en Master of Public Management, ledelseslinje fra Syddansk Universitet.
Margrethe Andersen kommer fra en stilling i Københavns Kommune som leder af afdelingen for organisationsudvikling,
herunder HR og kompetenceudvikling.
Sektorbudgetchef
Mette Viksø-Nielsen, 36 år, er ansat som sektorbudgetchef. Mette Viksø-Nielsen er uddannet cand.polit. fra Københavns
Universitet i 1996. Hun har været controller i Birkerød Kommune og kommer nu fra en stilling som økonomisk konsulent i
Egedal Kommune. Mette Viksø-Nielsen tiltræder som sektorbudgetchef den 1. maj.
Dagtilbudschef
Paw Holze Nielsen, 31 år, er uddannet cand.scient.adm. og kommer fra en stilling som konsulent i fagsekretariatet for
Børn & Skole i Bornholms Regionskommune. Her har han haft det overordnede ansvar for dagtilbudsområdet. Paw Holze
Nilesen tiltræder som dagtilbudschef den 1. maj
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24 Høringssvar Fingerplan 2007
Miljøministeriet har i januar fremlagt et Forslag til Fingerplan 2007 i offentlig høring. Fingerplan 2007 skal blive et
landsplandirektiv, og det vil sammen med Regionplan 2005 og en Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen være det overordnede grundlag for Frederikssund Kommunes arbejde med den kommende
Kommuneplan 2009.
Fingerplanen er det overordnede grundlag for den kommunale planlægning af byudvikling,
byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg mv. i hele hovedstadsområdet. Planen erstatter cirka 60
af regionplanens cirka 250 retningslinjer.
Byrådet har behandlet Fingerplan-forslaget og kan ikke tilslutte sig en begrænsning i de fremtidige
udviklingsmuligheder i de nuværende kommunecentre Skibby, Slangerup og Jægerspris. Uanset
om disse byer i det fremtidige plansystem får en anden betegnelse, er det Byrådets opfattelse at de
har et lokalt opland og skal beholde kommunale funktioner for hele den ny kommune. Byrådet
forventer i dialog med staten at finde en forståelse der sikrer fleksibilitet og lokale
udviklingsmuligheder.
Kommunen skal som en del af den kommende kommuneplan bestemme rækkefølgen i den
fremtidige byudvikling, men rækkefølgen afhænger af udbygningen af infrastrukturen med fx station
ved Store Rørbæk, Frederikssundmotorvej og ny fjordforbindelse. Det er noget staten står for, og Byrådet ønsker
gennem en dialog med staten at få et bedre grundlag for at vurdere projekterne tidsmæssigt.
Læs høringssvaret.
Bycirklen, som er et borgmestersamarbejde mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner, har også sendt et
høringssvar (Bycirkel-brev).
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24 Planlægningen af nyt butikscenter i Frederikssund
På den tidligere betonvaregrund i Frederikssund bymidte – afgrænset af A.C. Hansensvej, Nygade, Baneledet og Sillebro
Å – ønsker grundejeren, TK Development A/S, at opføre et nyt butikscenter med tilhørende boliger, kontorer og
parkeringshus. Firmaet har derfor bedt Frederikssund Kommune om at udarbejde det nødvendige plangrundlag for
projektet.
Da butikscentret på grund af størrelsen vurderes at være af regional betydning, og da det i øvrigt vurderes at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse (Vurdering af
Virkningerne på Miljøet). Herudover skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Formålet med VVM-redegørelsen
om projektets eventuelle miljømæssige konsekvenser er at give politikerne et grundlag at træffe beslutning på.
I den forbindelse er der forudgående en offentlighedsfase hvor interesserede borgere, foreninger, virksomheder o.a. har
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mulighed for at bidrage med synspunkter og idéer og forslag til projektet. Idéer, forslag og bemærkninger til planerne om
det ny butikscenter i
Frederikssund bymidte
skal indsendes senest
den 23. maj.
Butikscenter m.m.
Projektet omfatter
etablering af et
butikscenter til
dagligvarer og
udsalgsvarer suppleret
med en blanding af
boliger og kontorer –
samt et parkeringshus.
Dagligvarer omfatter fx
supermarkeder,
discountbutikker,
bagerforretninger,
frugt- og
grøntforretninger og
materialister, mens
udsalgsvarer fx er
beklædning,
boligudstyr, bøger,
musik, optikere og lign.
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et skitseprojekt med et butikscenter på cirka 20.000 kvadratmeter,
fællesarealer på 5000, kontorer på 3000 og boliger på 3000 kvadratmeter (35-45 lejligheder). Hertil kommer et
parkeringshus på cirka 18.000 kvadratmeter. Projektets bebyggelse vil således samlet set udgøre cirka 49.000
etagemeter. Grundarealet udgør cirka 22.000 kvadratmeter.
Projektet er i et indledende projekteringsstadie og består foreløbig af en bebyggelse med butikscenter, kontorer og
boliger på den nordlige del af arealet ud mod Nygade og A. C. Hansensvej, mens parkeringshuset ligger på den sydlige
del arealet mellem A. C. Hansensvej, Baneledet og Sillebro Å. Butikscenter, kontorer og boliger opføres i tre plan med
kontorer og boliger på 2. sal. Parkeringshuset forventes opført i tre etager med en kapacitet til cirka 800 biler.
Butikscenteret tænkes knyttet sammen med gågaden med et sivegade-kryds og en plads foran indgangen til
butikscentret ud mod Nygade.
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24 Pia Kjærsgaard besøgte De Tre Ege
Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti besøgte i dag tirsdag den 24. april ældrecentret De Tre
Ege i Jægerspris. Det skete som led i en turné rundt i landet med besøg på institutioner og virksomheder. Et lokalt
partimedlem havde anbefalet netop De Tre Ege som kendt for at være et velfungerende ældrecenter som går foran
blandt andet på ernæringsområdet.
Besøget varede knap to timer med en rundvisning på centret og efterfølgende en uformel snak med deltagelse af
repræsentanter for beboere, pårørende, medarbejdere og ledere, og der blev ifølge ældrechef Bjarne Jensen talt om
både det som fungerer, og det som kunne være bedre.
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27 Højst et minuts tomgang
Byrådet har vedtaget et regulativ for såkaldt tomgangskørsel der træder i kraft den 1. juni 2007. Det betyder at motoren i
et holdende motorkøretøj ikke må være i gang længere end højest nødvendigt og højest et minut.
Ved afisning og afdugning af ruder er den maksimale tomgangstid dog to minutter. Bestemmelsen gælder ikke når
motorkøretøjet holder i trafikkø, eller hvis det er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning,
komprimering af affald, trykluft, reparation m.m. Bestemmelsen gælder ikke udrykningskøretøjer.
Læs regulativet.
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29 Bycirklen besøger Kina
Bycirkel-samarbejdet mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund kommuner henter inspiration i Kina til arbejdet med
udvikling af regionen som et dynamisk erhvervs- og byudviklingsområde. I efteråret 2006 indgik kommunerne en
samarbejdsaftale med den kinesiske kommune Wuxi i Jiangsu-provinsen 100 km vest for Shanghai.
Repræsentanter fra de tre Bycirkel-kommuner rejser til Wuxi den 5. maj for at underskrive en forpligtende
samarbejdsaftale der handler om udveksling af viden og erfaring inden for offentlig service, uddannelse, infrastruktur,
kultur, miljø og erhvervsfremme.
Aftalen indebærer blandt andet at de tre danske kommuner sætter flere nye aktiviteter i gang. Nogle af idéerne er
undervisning i kinesisk i gymnasier og ungdomsskoler, udveksling af skoleelever, studerende og lærere, samarbejde
mellem lokale virksomheder og virksomheder i Wuxi, kompetenceudvikling af den offentlige service og kulturudveksling.
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29 Hørup Skov – den ny statsskov ved Slangerup
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Fredag den 27. april under en høj forsommerhimmel blev de
første træer plantet i det store skovrejsningsprojekt syd for
Slangerup.

Det samlede projektområde (se tidligere artikel) er på
størrelse med det halve af Dyrehaven.

De første træer blev plantet af viceborgmester Anne-Mette Worch, forsyningschef i Vand Lis Napstjert, Københavns
Energi, og direktør for Skov- og Naturstyrelsen Hans Henrik Christensen – og ikke at forglemme af to 2.klasser fra
Byvangskolen i Slangerup.
Arrangementet var velbesøgt at lokal og regional presse.
De forberedte taler måtte improviseres noget om foran de
lyttende skoleelever
– som ikke helt forstår udtryk som 'skovrejsningsprojekt' og
lignende – men talerne fandt deres pædagogiske evner
frem.
De tre talere blev efter tur spurgt: Er du borgmesteren?
Som den sidste i rækken kunne viceborgmester Anne-Mette
Worch fortælle at hun nok var den der kom nærmest.
Fotografen er Keld Jepsen som var til stede for at dække
begivenheden for Jørlunde Sogneforenings hjemmeside
www.jorlunde.dk.
Man kan besøge den spæde Hørup Skov på Hørupvej nr.
10 – hvor der oppe ad markvejen er etableret en lille
grusparkeringsplads.
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30 Sundhedspolitisk borgermøde den 14. maj
Fra 2007 har kommunen fået ansvaret for arbejdet med sundhed og forebyggelse. I arbejdet med at beskrive en politik
for dette område har der været gennemført en proces hvor alle dele af kommunens virksomhed har været inddraget.
Byrådet har den 27.marts 2007 vedtaget en vision og grundlæggende værdier (se sag nr. 35) for sundheds- og
forebyggelsesarbejdet. Processen er nu så langt at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8.maj 2007 bliver
præsenteret for et udkast til sundhedspolitikken, og herefter bliver udkastet sendt ud i offentlig høring.
Der indkaldes i den forbindelse til borgermøde den 14. maj kl. 19.30 i Kignæshallen
Høringen løber til den 1. juni 2007. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget får politikken til fornyet behandling den 12. juni,
og planen er en endelig godkendelse af kommunens sundhedspolitik i Byrådet den 26. juni 2007.

2007 4

30 KOL-skole
Ti jægersprisborgere med KOL i moderat til svær grad er for nylig begyndt i en særlig ’skole’ som led i deres
genoptræning. Skolen drives af to fysioterapeuter og en forebyggelsessygeplejerske. Praktiserende læge Søren Brorson,
Jægerspris, har det lægelige ansvar, og ledende terapeut Connie Bendt har det terapeutiske ansvar.
KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungelidelse og går også under betegnelsen ’rygerlunger’ fordi sygdommen oftest
skyldes rygning. Patienter med let til moderat KOL får deres relevante optræning i kommunalt regi (Serviceloven), de
sværere tilfælde skal have specialiseret genoptræning (Sundhedsloven), og det foregår de allerfleste steder ambulant på
et sygehus – men med kommunen som betaler. Den specialiserede, ambulante genoptræning kræver en tværfaglig
gruppe af medarbejdere med specialistviden, og det finder man på sygehusene, men principielt kan genoptræningen
også foregå hjemme i kommunen.
Praktiserende læge Søren Brorson foreslog for et lille halvt år siden ledende terapeut Connie Bendt at de praktiserende
læger i Jægerspris og kommunen samarbejdede om at lave et tilbud til patienter med moderat til svær KOL på samme
faglige niveau som sygehuset. Søren Brorson havde drøftet sagen med speciallæger fra sygehusene som mente det var
en fremragende idé med et lokalt tilbud der matchede sygehusenes. De samme fagfolk har også rost det konkrete projekt
som nu allerede er i gang i Jægerspris.
Det er praktiserende læge Søren Brorson der har det lægefaglige ansvar, han finder patienterne og undersøger og tester
dem. Fysioterapeuterne, hvoraf den ene tidligere har arbejdet med KOL-patienter, har været på kursus og fået opdateret
deres viden. Der er også fundet midler til udstyr til måling af lungefunktion m.m. Styrketræning og konditionstræning
foregår i træningssalen på De Tre Ege.
Grunden til skole-betegnelsen er at der foruden den fysiske træning og træning i vejrtrækningsteknikker undervises i
emner der skal give patienterne indsigt i deres sygdom og mulighederne for at leve med den. Det handler om viden om
hvordan lungerne fungerer, om medicin og om ernæringens betydning. Efter behov gives der gode råd om rygestop, og
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der undervises i brug af hjælpemidler. Der tages også sociale og psykologiske temaer op for at støtte deltagerne i at
skabe sig en bedre hverdag og undgå social isolation.
Skolen foregår over ti uger med to ugentlige lektioner af halvanden times varighed. Samtidig får deltagerne et individuelt
gangtræningsprogram til hjemmebrug. Et halvt år efter afslutningen indbydes patienterne til en opfølgning for at se på
deres behov for eventuel vedligeholdelsestræning.
2007 4

30 Sundhedspolitisk borgermøde den 14. maj
Fra 2007 har kommunen fået ansvaret for arbejdet med sundhed og forebyggelse. I arbejdet med at beskrive en politik
for dette område har der været gennemført en proces hvor alle dele af kommunens virksomhed har været inddraget.
Byrådet har den 27.marts 2007 vedtaget en vision og grundlæggende værdier (se sag nr. 35) for sundheds- og
forebyggelsesarbejdet. Processen er nu så langt at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 8.maj 2007 bliver
præsenteret for et udkast til sundhedspolitikken, og herefter bliver udkastet sendt ud i offentlig høring.
Der indkaldes i den forbindelse til borgermøde den 14. maj kl. 19.30 i Kignæshallen (se infoannonce).
Høringen løber til den 1. juni 2007. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget får politikken til fornyet behandling den 12. juni,
og planen er en endelig godkendelse af kommunens sundhedspolitik i Byrådet den 26. juni 2007.

2007 4

30 Succes for Fjordlivsmessen

Kulturhuset Rejsestalden havde succes med sin messe om fjordliv og vandsport lørdag den 28 april. Det foregik i og ved
Kignæshallen og i Kignæs Havn.
Rejsestaldens leder Anja Linde kender ikke besøgstallet (der var fri entré, og det foregik på et stort område) med der var
fyldt på parkeringspladsen og godt besøg i standene og ved aktiviteterne. Anja Line bebuder en gentagelse af messen.
Billedet er fra Fjordfiskernes udstilling med et basin med fjorddyr. Fotograf: Preben Gøttsche.
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60 så på og diskuterede Lille Rørbæks fortid og fremtid

Der var 60 borgere der var interesseret i at høre om Lille Rørbæks fortid, nutid og fremtid og få vist seværdighederne
frem da der torsdag den 26. april var inviteret til natur- og kulturvandring i Lille Rørbæk. Næsten lige så mange deltog i
det efterfølgende borgermøde i Store Rørbæk Forsamlingshus. Anledningen var starten på den offentlige høring om et
forslag til en bevarende lokalplan for Lille Rørbæk.
Under vandringen var det arkæolog Hanne Wagnkilde og byplanlægger Anne Wegner (billedet) der fortalte og viste frem,
og også nogle at landsbyens beboere bidrog med oplysninger – blandt andre Erna og Fin Dahl fra Elsenborg.
Mange af deltagerne i vandringen og det efterfølgende borgermøde var naturligt nok beboere fra landsbyen, men også
andre interesserede var mødt op, heriblandt nogle fra andre landsbyer som senere kan forvente at blive genstand for en
lignende proces med en bevarende lokalplan.
Høringen løber frem til den 13. juni. Læs tidligere artikler om vandring og møde og om lokalplanen. Se selve Lille
Rørbæk-lokalplanen.
Foto: Dorthe W. Brogård fra NIRAS Konsulenterne som deltager i arbejdet med den bevarende lokalplan.
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Indvielse af kanal og ø

Lørdag den 5. maj kl. 13 sejler en indvielsesbåd gennem den fuldførte kanal i Frederikssund Havn – og klipper den røde
snor. Det foregår ved den ny gangbro ved Enghusene, den ene af de to bebyggelser i den del af havnen der sammen
med fritidsfiskernes 'by' og Tippen (det yderste grønne areal) kommer til at ligge på den ø der dermed dannes.
Det er de cirka 200 beboere i Enghusene og Kajhusene samt fritidsfiskerne der vil fejre at de bliver øboere. Ved festen
bliver der underholdning af forskellig slags samt udskænkning m.v. Kommunen støtter arrangementet med et mindre
beløb og praktisk hjælp – sørger blandt andet for en flagallé fra Kalvøvej til festpladsen.
Luftfoto stillet til rådighed af Ø-udvalget som festudvalget kalder sig.
2007 5
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Lissi Gyldendahl forlader Byrådet
Det socialdemokratiske byrådsmedlem og gruppeformand Lissi Gyldendahl har meddelt at hun vil
forlade Byrådet per 1. juni da hun flytter til Roskilde. Lissi Gyldendahl har siddet i Byrådet
(Sammenlægningsudvalget) i halvandet år, og hun har siddet i byrådet i gamle Jægerspris
Kommune i tre perioder. Det er således blevet til 13-14 år i alt i lokal politik.
Den formelle godkendelse af Lissi Gyldendahls udtræden sker på byrådsmødet den 29. maj.
Den ledige plads i Byrådet overgår til Socialdemokraternes førstesuppleant Mogens Andersen.
Mogens Andersen har tidligere siddet i Byrådet i gamle Frederikssund Kommune i et par perioder.
Ny gruppeformand for Socialdemokraterne bliver Jesper Henriksen.
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Kanalen gravet færdig

Torsdag den 3. maj kl. 8.22 'gik vandet'. En gravemaskine fjernede den sidste prop af jord (mudder), og der er nu hul
igennem hele vejen rundt om den del af Frederikssund Havn der rummer Kajhusene, Enghusene, fritidsfiskerne og
Tippen.
Der er en kanal – og en ny ø.
Indvielsen af kanalen og den ny ø foregår lørdag den 5. maj kl. 13. Se artikel.
Foto: Lisbeth Holmgaard, Enghusene
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Budgetlægningen for 2008 går nu i gang
Frederikssund Byråd har på et seminar den 19. april taget hul på budgetlægningen for 2008. Det økonomiske billede der
tegner sig, er væsentligt forbedret i forhold til situationen ved budgetlægningen for 2007, men der forventes dog stadig
store økonomiske udfordringer.
Byrådsseminaret besluttede at undersøge hvordan der kan tilvejebringes en budgetforbedring i størrelsesordenen 60
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mio. kroner. Det svarer til den forventning der var til udfordringen for 2008, dengang budgettet for 2007 blev vedtaget.
På nuværende tidspunkt er budgetgrundlaget usikkert, dels på grund af sammenlægningen, dels fordi budgetlægningen i
år starter tidligere end sidste år. Det betyder at resultatet af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og
Kommunernes Landsforening – som kan ændre væsentligt ved indtægterne – endnu ikke foreligger. Der er således
mulighed for at den samlede økonomi kan blive påvirket væsentligt i både positiv og negativ retning inden den endelige
budgetvedtagelse.
Hvis økonomiaftalen ikke forbedrer det økonomiske grundlag væsentligt, er det nødvendigt for Byrådet at have en række
handlemuligheder. Økonomiudvalget har derfor anmodet alle fagudvalg om at fremsætte forslag til servicejusteringer
svarende til 3,5 procent af udvalgenes servicedriftsudgifter. Opgaven er dermed ikke så stor som i 2007 hvor udvalgene
skulle fremsætte forslag svarende til 8 procent af deres udgifter.
Om der bliver brug for udvalgenes forslag, afhænger af resultatet af økonomiforhandlingerne og af udviklingen i
skattegrundlaget m.v. Der er endnu ikke taget stilling til om der i sidste ende skal findes budgetforbedringer i dette
omfang, og hvordan det i givet fald skal fordeles mellem de enkelte udvalg.
Udvalgsarbejdet er således alene udtryk for at Byrådet og Økonomiudvalget ikke vil risikere at stå i en situation kort før
den endelige budgetvedtagelse hvor der er behov for væsentlige budgetforbedringer – uden at der forinden er
gennemført et grundigt analysearbejde og opstillet forskellige handlemuligheder.
Kommunens øverste samarbejdsorgan/MED-udvalg, Hovedudvalget, er den 26. april blevet orienteret om budgetarbejdet. Det er Byrådets ønske at MED-udvalget orienteres om budgetarbejdet og budgetforudsætningerne så tidligt
som muligt og løbende under udarbejdelsen af budgettet.
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Mange hundrede borgere indviede
kanalen i Frederikssund Havn

Lørdag den 5. maj kl. 13 lød lurerne og en indvielsesbåd gled langsomt ind fra Roskilde Fjord ad den sydlige indsejling til
den ny kanal i Frederikssund Havn. Båden førtes af fritidsfiskernes formand Johan Hansen, og passagererne var foruden
Johans barnebarn formand for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard og (siddende) formand for Plan- og
Udviklingsudvalget Knud B. Christoffersen. Sidstnævnte var udstyret med den kommunale indvielsessaks. Kort efter den
sydligste gangbro mellem Sjælland og den ny ø blev der fortøjet foran en rød snor.
Inden snoreklipningen ridsede Knud B. Christoffersen forhistorien op. Det der nu er en ø, blev tilbage i 1920rne skabt
som en halvø i forbindelse med anlægget af en jernbanebro over Roskilde Fjord. Det var den (kortlivede) Midtsjællandske
Jernbane, og langs den østlige dæmning blev der foretaget en betydelig udvidelse af byens havn med erhvervsarealer og
jernbanespor. Havnen (halvøen) blev flere gange senere udvidet.
Den erhvervsmæssige udnyttelse af havnen ebbede senere stærkt ud, og diskussionen om en anden udnyttelse af
området begyndte for alvor for 15 år siden. For ti år siden kom den første helhedsplan der har ledt frem mod et
havneområde udnyttet til boligbyggeri.
Med færdiggørelsen af kanalen er projektet så godt som færdigt. Der mangler de sidste 'søm' i plankerne på gangbroen
og en adgangsvej til Kalvøen langs kanalen.
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Efter at snoren var klippet padlede en flok kajakroere igennem som de næstførste.
Indvielsen af den ny kanal og ikke mindst den ny ø skete ikke uden sværdslag. Vikingerne mente ikke at man sådan
kunne 'løsrive' sig med egen ø.
Ø-repræsentanterne vandt dog og fik lov at beholde deres ø.

Bag det flotte indvielsesarrangement med de mange deltagere, underholdning og udskænkning m.v. stod beboerne i de
to bebyggelser Enghusene og Kajhusene samt fritidsfiskerne med deres egen 'by' ude ved Tippen som øens vest spids
kaldes. Der blev også sunget en omdelt sang som fritidsfiskerformand Johan Hansen havde forfattet.
Selv skiltning var der sørget for.
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Øen har endnu ikke noget navn. Ø-udvalget, som stod for arrangementet, har udskrevet en navnekonkurrence som
slutter den 5. juni. Forslag sendes til vasksol@mail.dk. Ø-udvalget vil kun belønne hvad de selv mener er de bedste
forslag. En eventuel officiel navngivning vil de overlade til Byrådet.
Fotografer: Lisbeth Holmgaard og Preben Gøttsche
2997 5
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Forslag til lokalplan for Erhvervsområde Vest i Slangerup
Byrådet vedtog den 24. april 2007 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 6 for Erhvervsområde Vest i Slangerup til offentlig
høring.

Lokalplanen udlægger et område på cirka 10,1 ha til fremtidigt erhvervsområde. Området ligger umiddelbart vest for
Slangerup. Der kan udstykkes grunde ned til en størrelse på 2500 m 2 i det ene delområde og 2000 m2 i det andet
delområde.
Der er gennemført en miljøscreening af området, og vurderingen er at der ikke skal foretages en miljøvurdering af
lokalplanen. Kommunens afgørelse herom kan påklages inden fire uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse, altså
inden den 8. juni. Yderligere oplysninger herom findes i bekendtgørelsen om høringen - se infoannonce uge 19.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger fra den 9. maj til den 6. juli 2007 og kan ses på Biblioteket,
Frederikssund Rådhus og Administrationscenter Slangerup samt her på hjemmesiden. Lokalplanforslaget kan ligeledes
hentes på Administrationscenter Slangerup.
Ved offentliggørelsen får planforslaget midlertidig retsvirkning, og området omfattet af forslaget må ikke udnyttes på en
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måde der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan.
Har De bemærkninger til planforslagene, skal de sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600
Frederikssund inden den 6. juli 2007.
Se forslag til lokalplan nr. 6.
2007 5
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Forslag til lokalplan for fire parceller i Røgerup
Byrådet vedtog den 24. april 2007 at fremlægge forslag til lokalplan nr. 8 for fire parceller i Røgerup til offentlig høring.
Røgerup ligger et par kilometer vest for Skibby.

Lokalplanen muliggør en udstykning af fire grunde på mellem 700 og 940 m 2 til byggeri af helårsbeboelse. Lokalplanen
indeholder bestemmelser til regulering af bebyggelsen der skal sikre en god sammenhæng de nye boliger imellem samt
mellem lokalplanområdet og det eksisterende landsbymiljø.
Der er gennemført en miljøscreening af området, og vurderingen er at der ikke skal foretages en miljøvurdering af
lokalplanen. Kommunens afgørelse herom kan påklages inden fire uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse, altså
inden den 8. juni. Yderligere oplysninger herom findes i bekendtgørelsen om høringen - se infoannonce uge 19.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger fra den 9. maj til den 6. juli 2007 og kan ses på Biblioteket,
Frederikssund Rådhus og Administrationscenter Slangerup samt her på hjemmesiden. Lokalplanforslaget kan ligeledes
hentes på Administrationscenter Slangerup.
Ved offentliggørelsen får planforslaget midlertidig retsvirkning, og området omfattet af forslaget må ikke udnyttes på en
måde der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan.
Har De bemærkninger til planforslagene, skal de sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600
Frederikssund inden den 6. juli 2007.
Se forslag til lokalplan nr. 8.
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Den lokale taxabetjening skal sikres
Hovedstadsområdets kommuner forhandler om dannelsen af et fælles taxinævn. Frederikssund Kommune går ind i
forhandlingerne med krav om at en ny ordning skal sikre en rimelig taxabetjening af alle borgere og områder i
kommunen.
Fra årsskiftet er taxa-lovgivningen ændret så kommunerne har mulighed for at etablere fælles forvaltningsenheder eller
taxinævn. Hidtil har Københavns og Frederiksberg kommuner og kommunerne i det gamle Københavns Amt haft et
fælles taxinævn. Et fælles taxinævn tager sig af opgaver som tildeling af bevillinger og førerkort, takstreguleringer, tilsyn
med bestillingskontoret, klagebehandling m.v.
Transport- og energiministeren mener at der er behov for en fælles administration af taxiområdet i hovedstadsområdet,
og ministeren forventer at de involverede kommuner selv etablerer et fælles taxinævn. På den baggrund har
Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunekontaktrådet (KKR) for Hovedstaden bedt om kommunernes stillingtagen
forud for et KKR-møde den 11. maj.
Spørgsmålet har været behandlet i Byrådet, og Frederikssund Kommune er indstillet på at drøfte de eventuelle
administrative gevinster der kan ligge i en større faglighed på området. Men som det hedder i svaret til KKR, er det
”imidlertid helt afgørende for Byrådet at opdeling i bevillingsområder og udstedelse af bevillinger sker på en måde som
sikrer at alle borgere og områder af Frederikssund Kommune får en taxabetjening med en rimelig responstid”.
”Byrådet stiller sig således skeptisk over for at hele hovedstadsområdet gøres til ét bevillingsområde,” hedder det videre i
brevet, og ”Byrådet er bekymret for at der med kun ét bevillingsområde vil ske det at bevillingshaverne vil flytte mod
centrum i det storkøbenhavnske område, hvilket vil kunne betyde at betjening i Frederikssund vil blive udtyndet og
forringet. Det frygtes især at kunne blive tilfældet i landområderne og særlig grad i Hornsherred.”
Og brevet lyder videre: ”Etablering af ét eller flere bevillingskontorer skal – for at det kan være acceptabelt for
Frederikssund Kommune – sikre at hele Frederikssund kan blive tilfredsstillende betjent. Frederikssund Byråd finder det i
den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på at den eneste årsag til at taxaerhvervet er bevillingsstyret, er at sikre
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tilfredsstillende betjening af alle borgere på alle tidspunkter.”
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Bycirklen underskriver partnerskabsaftale i Kina
Bycirklens tre borgmestre Ove E. Dalsgaard (Ballerup), Svend Kjærgaard Jensen (Egedal) og Ole Find Jensen
(Frederikssund) underskrev tirsdag den 8. maj en partnerskabsaftale med byen Wuxi i Jiangsu provinsen i Kina. Det
skriver Bycirkel-projektleder Susanne Kirstine Nielsen (Ballerup) i en pressemeddelelse fra Wuxi.

Borgmestrene er i Kina med en delegation af repræsentanter fra uddannelses- og ældre- og handikapområderne i de tre
kommuner i Bycirkel-samarbejdet.
De første konkrete resultater af partnerskabsaftalen realiseres allerede efter sommerferien. Det bliver blandt andet i form
af udveksling af lærere, pennevenne-projekter i folkeskolerne og erfaringsudvekslingsbesøg på andre områder.
Allerede i slutningen af maj modtager Bycirklens kommuner en delegation af politikere, lærere og embedsmænd fra Wuxi.
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Ny skolestruktur – debatten begynder nu
Efter sammenlægningen af de fire kommuner Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby med hver deres
skolevæsen begynder ny Frederikssund Kommune nu at se på hvilken skolestruktur der fremover skal være – hvordan
får man et skolevæsen der på én gang er økonomisk rationelt og pædagogisk spændende?
En arbejdsgruppe af kommunale skolefagfolk har udarbejdet et debatoplæg til at starte hele processen med og som
udgangspunkt for det næste halve års debat, idéudvikling, høring og beslutningsproces. Debatoplægget offentliggøres
hermed og sendes i disse dage ud til alle interessenter på skolerne, i skolebestyrelserne osv.

De nuværende skoler og deres skoledistrikter
(Kingoskolen er overbygningsskole med hele
Slangerup som distrikt).
Fra idéer over høring til beslutning om ny
skolestruktur
I første fase skal der foregå en indledende
debat om skolestrukturen. Alle interessenter
inviteres til at formulere forslag til
skolestrukturen. Målet er at opnå
rationaliseringer og besparelser gennem
hensigtsmæssig udnyttelse af resurserne –
samtidig med at kvaliteten ikke bare fastholdes,
men også udvikles. Skal der lukkes skoler, er
der skoler der skal lægges sammen, og
hvordan skal de ledes?
Det er ikke nødvendigvis målet at alle skoler
skal organiseres på samme måde, fx kan der
være fælles ledelse i ét område og fødeskoler
og overbygningsskoler i et andet af de fire
høringsdistrikter (Slangerup, Frederikssund,
Jægerspris og Skibby) som kommunen i denne sammenhæng er delt op i. Man må også gerne tænke på hvilke afledte
konsekvenser forslagene kan have på daginstitutions-, fritids- og klubområderne.
Forslag indsendes senest den 12. juni*. De indsendte forslag samles i en hvidbog som sammen med andet materiale (fx
konsekvensberegninger af konkrete forslag) vil indgå i debatten og danne baggrund for næste fases udarbejdelse af et
høringsforslag til forelæggelse for Opvækst- og Uddannelsesudvalget.
Den tredje fase bliver den offentlige høring af et konkret forslag til den fremtidige skolestruktur. Høringen foregår i
tidsrummet 13. august til 8. oktober. Herefter vil den endelige politiske beslutningsproces gå i gang med planlagt
godkendelse af den kommende skolestruktur i Byrådet det 27. november.
Skolen skal kvalificere eleverne til et samfund vi ikke kender
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget giver i et forord debatoplægget nogle ord med på vejen. Det hedder her blandt andet
at skolens opgave er at kvalificere eleverne til et liv i et samfund vi i dag ikke kender, og at forandringer i skolens
omverden peger frem mod en skole organiseret væsentligt anderledes end den skole vi kender i dag – bygningsmæssigt
såvel som indholdsmæssigt. Udvalget mener at synet på læringen bør tage udgangspunkt i at eleverne er aktive,
undersøgende, eksperimenterende og skabende.
I debatoplægget er beskrevet forskellige faktuelle forhold, fx forventningerne til udviklingen i befolkningen, skolernes
beliggenhed, skoledistrikterne og beskrivelse af skolernes klasseopdeling og elevtal. Oplægget indeholder også en
beskrivelse af de lovgivningsmæssige rammer for skoledriften. Skolechef Anders Ramsing har desuden et afsnit hvor han
resumerer nogle af de visionære tanker som rører sig blandt skolefagfolk.
* Forslag indsendes per mail til lohal@frederikssund.dk eller per brev til Frederikssund Kommune, Procesressourcer,
Torvet 2, 3600 Frederikssund.
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Lejemål på Torvet i Frederikssund
(det tidligere Rådhuskonditori)
Frederikssund Kommune udbyder herved lokaler i Torvet 1/Østergade 3 i Frederikssund til udlejning for fx cafédrift.
Lejemålet har hidtil huset Rådhuskonditoriet.

Lejemålet i stueetagen i hjørneejendommen
på Torvet i Frederikssund
- en torvedag.
Kommunen ønsker at der på dette markante
sted i byen kommer en virksomhed med et
højt kvalitetsniveau der bidrager til en
levende bykerne. Lokalerne ønskes
fortrinsvis udlejet til café eller lignende, men
andre virksomheder kan også komme i
betragtning.
Ansøgning inden 4. juni 2007 - læs det fulde
opslag af lejemålet her.
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10 Ny struktur for dag- og døgntilbud
til sindslidende og udviklingshæmmede
Social- og Ældreudvalget har over flere møder arbejdet med en mere rationel og fagligt bedre organisering af
kommunens sociale dag- og døgntilbud til sindslidende og udviklingshæmmede borgere. Idéerne og visionerne har været
til høring i Handicaprådet som bakker op om planerne.
Hovedidéen med den ny struktur på området er at specialisere sig på de to områder – de sindslidende og
udviklingshæmmede – samtidig med at støttekontaktpersonerne skal kunne arbejde såvel med aktiviteter på
værestederne og hjemme hos borgerne
Med organisationsændringen opnås der også en generel besparelse på området og en effektiv brug af resurserne. Der
sker også i et vist omfang ændringer i serviceniveauet. De fire socialpsykiatriske væresteder i Skibby, Jægerspris,
Frederikssund og Slangerup bevares, men ledelsen på området skal slankes ved at der arbejdes hen imod en leder på
området for sindslidende og en leder på området for udviklingshæmmede.
– Formålet med omstillingen er at højne fagligheden og styrke det faglige miljø for medarbejderne, samtidig med at
medarbejdernes spidskompetencer udnyttes bedre, siger socialchef Peer Huniche. – Samlet set har ændringerne altså
det 'ædle' formål at højne fagligheden og kvaliteten i servicen over for borgerne, og der er ikke tale om at vi sænker den
faglige standard, snarere det modsatte.
Den endelige godkendelse af strukturændringerne sker i Byrådet den 29. maj.
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10 Sundhedspolitisk høring
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har nu formelt vedtaget det udkast til sundhedspolitik som tidligere har været
offentliggjort. Der er foretaget ganske små rettelser i forhold til den tidligere offentliggjorte udgave. Se tidligere artikel.
Udkastet til kommunens sundhedspolitik indeholder konkrete handleplaner og eksempler på indsatsområder, men
udvalget vil gerne præcisere at der ikke hermed på forhånd er sket en prioritering af disse forslag til initiativer og
indsatser. Det sker først efter behandlingen af de høringssvar der kommer, og i forbindelse med vedtagelsen af budget
2008.
Udvalget håber rigtig mange vil bruge muligheden for at komme med høringssvar, og især ser man gerne at der kommer
idéer til sundhedsfremmende initiativer.
Høringssvar sendes via mail til sundhed@frederikssund.dk eller via post til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600
Frederikssund, og de skal være fremme senest den 1. juni med morgenposten (brevpost er en ekstra dag undervejs).
Offentligt møde
Vi minder om det tidligere annoncerede borgermøde om sundhedspolitikken. Det foregår mandag den 14. maj kl. 19.30 i
Kignæshallen.
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10 Tilskud til det frivillige sociale arbejde – første runde 2007
Mange organisationer, patientforeninger og andre grupper lægger en stor indsats i frivilligt sociale arbejde til gavn for
rigtig mange svagt stillede borgere. Kommunen har afsat midler til støtte for disse aktiviteter – jf paragraf 18 i Lov om
Social Service.
Det har vist sig at der i indeværende år er lidt flere midler at gøre godt med end der tidligere er meddelt, nemlig i
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alt 653.000 kroner.
Støtten uddeles to gange årligt, og på sit møde den 9. maj har Social- og Ældreudvalget besluttet hvem der skal have
tilskud fra denne årets første omgang. Til denne ansøgningsrunde var der indgivet ansøgninger om tilskud på i
alt 680.000 kroner.
Social- og Ældreudvalget har været glade for de rigtig mange gode aktiviteter organisationerne har søgt om tilskud til,
og udvalget har bevilget tilskud til projekter med frivilligt socialt arbejde for godt det halve beløb, nemlig 365.000 kroner.
I forhold til de mange ansøgninger har det selvfølgelig været nødvendigt for udvalget at prioritere. Her har udvalget lagt
stor vægt på det sociale indhold i aktiviteterne
– det overordnede formål med paragraf 18-midlerne er jo netop at yde støtte til sociale aktiviteter for de svageste
medborgere i samfundet. Ikke alle aktiviteter der er søgt støtte til, blev vurderet til at have dette sociale formål. Men –
støtte eller ej – udvalget var enige om at mange af aktiviteterne var både gode og forebyggende og til glæde for
deltagerne.
Med baggrund i det fokus Social- og Ældreudvalget har sat på det sociale indhold i aktiviteterne, vil nogle af de
frivillige organisationer erfare at den kommunale støtte de tidligere har modtaget, nu er blevet begrænset eller helt faldet
væk.
Men overordnet set mener Social- og Ældreudvalget at der er blevet tildelt støtte til et bredt felt inden for det frivillige
sociale arbejde.
Frist for ansøgning om støtte fra den anden halvårlige del af støttepuljen er den 1. oktober. Udvalget anbefaler at
ansøgningerne indeholder en grundig beskrivelse af formålet med den sociale aktivitet og deltagernes forventede udbytte
af aktiviteten.
Inden næste ansøgningsfrist vil der blive inviteret til endnu et dialogmøde mellem Social- og Ældreudvalget og
organisationer der driver frivilligt socialt arbejde.
Administrationen forventer at de givne bevillinger og breve om afslag eller tilskud vil være afviklet inden månedens
udgang.
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11 Bofællesskabet Skibet fylder ti år

Skibet er et bofællesskab for syv sindslidende. Det ligger i Havnegade i Frederikssund i et hyggeligt 100 år gammelt
patricierhus.
Bofællesskabet blev etableret den 15. maj for ti år siden, og beboere og personale har inviteret pårørende, venner,
naboer og samarbejdspartnere til åbent hus på fødselsdagen kl. 13-16.
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14 Trafiksikkerhed for skolebørn
Teknik- og Miljøudvalget har besluttet i år at bruge 150.000 kroner til tre kampagner der skal øge skolebørns
trafiksikkerhed. Det drejer sig dels om den traditionelle kampagne i forbindelse med skolestarten i august, og dels om to
projekter til brug i skoleundervisningen.
Skolestartkampagnen er den samme som flere kommuner tidligere har lavet sammen med det gamle amt, og som er
letgenkendelig med de gennemgående, små farverige Arnoldi-fødder. Kampagnen betragtes som en succes. Der skal
bruges i alt 45.000 kroner på indkøb af plakater og pjecer samt T-shirts til ’skolestarterne’. Tidligere brugte plakater
genbruges, men der skal suppleres op.
Det ene undervisningsprojekt hedder Trafikbørn og er forløb for 6.klasserne som amtets trafiksikkerhedsafdeling har
lavet i samarbejde med Erhvervsakademiet i Nordsjælland. Det foregår på en trafikbane i Helsingør. Her lærer eleverne
ved selvsyn om forhold som udsyn fra svingende lastbiler, bremseevne, arealbehov, friktion, vægtforøgelse på cykler og
’seleslæden’ (opbremsningsforsøg). Lærere fra Erhvervsakademiet fortæller og lader børnene prøve tingene rent fysisk.
Det har hidtil været en succes – en begivenhed som børnene har talt om i tiden efter. Der kan deltage én skoleklasse ad
gangen. Hvert klassebesøg koster 5500 kroner, og da er afsat 55.000 kroner i alt, bliver det ti klasser der kan komme af
sted i år.
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Det andet undervisningsprojekt hedder O-teamet, og dette projekt er oprindelig startet af amtet og politiet. Teamet består
af en skadestuesygeplejerske, en politibetjent og en ’trafikinformatør’ som er en kørestolsbruger som har mistet
førligheden ved en trafikulykke. Først besøger sygeplejersken og politibetjenten skoleklassen og skaber en dialog om
risiko i trafikken, om brug af cykelhjelme og seler og om alkohol og euforiserende stoffer – og om konsekvenserne når det
går galt.
Nogle dage senere besøger trafikinformatøren klassen og fortæller sin historie om hvordan en ulykke ændrede hendes
eller hans liv. Udgifterne for et sådant dobbeltbesøg i en klasse beløber sig til cirka 2500 kroner der dækker løn- og
transportudgifter til sygeplejersken og trafikinformatøren – politibetjenten deltager som led i politiets almindelige
skolekontakt. Også her er der plads til cirka ti forløb inden for en ramme på 25.000 kroner.
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15 Bycirklen samarbejder med den kinesiske storby Wuxi
På sidste uges besøg i byen Wuxi nær Shanghai i Kina underskrev de tre borgmestre fra Egedal, Ballerup og
Frederikssund en partnerskabsaftale der allerede nu betyder et konkret samarbejde på folkeskole- og
uddannelsesområdet og på ældre-, genoptrænings- og handikapområdet. Men aftalen åbner op for endnu flere
spændende perspektiver for de tre kommuner.
Wuxi er storby på 4,5 millioner indbyggere, men i betragtning af at der er 250 kinesere per dansker, er størrelseforholdet
ikke så skævt endda. Wuxi er en by med store ambitioner inden for alle områder og med stor appetit på det internationale
samarbejde. – Vi er næsten blevet blæst omkuld af kinesernes målrettethed, effektivitet og visionære fremsyn, siger
borgmester Ove E.
Dalsgaard fra Ballerup
Kommune som i år er
formand for Bycirkelsamarbejdet.
Blandt andet på
ældreområdet sker der
en målrettet indsats. –
Overraskende, men
ikke uventet viser det
sig at Kina på
ældreområdet i gang
med et ’tigerspring’. De
har efterhånden flere
velfungerende ældre
ligesom i Danmark, og
vi kan forvente megen
udvikling og
spændende
påvirkninger herfra,
siger borgmester
Svend Kjærgaard
Jensen fra Egedal
Kommune.
Under besøget i Wuxi
havde

borgmesterdelegationen lejlighed til at besøge skoler og uddannelsesinstitutioner, og mange steder blev der
indgået konkrete samarbejdsaftaler. – Det væsentlige for os har været at sikre at børn og unge i Bycirklen vil få mulighed
for at få en direkte kontakt til Kina og den kinesiske virkelighed som jo vil komme til at påvirke vores verden i de næste
mange år, siger borgmester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommune. Der er indgået aftaler om udveksling af lærere
og om pennevenneprojekter mellem eleverne.
På social- og sundhedsområdet er der indgået aftaler på handikap- og genoptræningsområdet. Kineserne er særligt
interesserede i at udveksle erfaringer, holdninger og metoder, men også direkte udveksling af personale er et stort
ønske.
Bycirkel-kommunerne modtager om fjorten dage en delegation fra Wuxi. Det er anden gang Wuxi-repræsentanterne er
på besøg i Danmark. Også den kinesiske ambassadør i Danmark deltager i drøftelserne med Bycirkel-borgmestrene om
det videre samarbejde. På samme måde som det danske generalkonsulat i Shanghai bakker op omkring projektet og
ledsagede den danske delegation under besøget i Kina.
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15 Renovationsproblemer i Jægerspris-området
skyldes især mandskabsmangel
Der har i et stykke tid været uregelmæssigheder i afhentningen af dagrenovationen i Jægerspris-området. Firmaet der
står for renovationen, HCS A/S, har problemer der påvirker driften så grundejerne kan risikere forsinkelser i
afhentningerne.
Et af dem er de generelle problemer entreprenørbranchen har med at skaffe nyt materiel. Således har man i næsten et år
haft bestilling på en ny indsamlingsvogn til afløsning for en gammel og ustabil vogn. Den ny vogn forventes leveret midt i
juli.
Firmaets andet problem er mangel på arbejdskraft. Andre steder i landet hvor firmaet også opererer, han man ikke det
samme problem.
– Men netop i Hornsherred har vi trods gentagne annoncer i forskellige lokale aviser næsten ikke fået nogen
henvendelser, fortæller direktør Steen Rügge fra HCS. – I Jægerspris-området har vi fast kørende to vogne hver
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bemandet med to renovatører. Fortiden har vi kun tre renovatører og må trække på medarbejdere fra vores andre
distrikter som vikarer. Men vi fortsætter selvfølgelig med at prøve at finde de medarbejdere vi har brug for.
Firmaets problem bliver ikke mindre af at sommerperioden nu begynder med ekstra travlhed i sommerhusområderne.
Ifølge direktør for erhverv og teknik Ejvind Mortensen er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende at grundejerne ikke kan få
afhentet deres skrald, eller hvis der er væsentlige forsinkelser.
– Vi har forståelse for at virksomheden har nogle udfordringer, men har også en klar forventning om at firmaet finder de
løsninger der meget snart bringer os tilbage til en normalsituation uden forsinkelser, siger Ejvind Mortensen. Han
pointerer at det er vigtigt for kommunen at der er en stabil bemanding. – Vi kan klart se det på fejlmeldingerne når der er
afløsere eller nyt personale på indsamlingsvognene.
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15 Borgermøde om sundhedspolitikken
Kommunen holdt mandag den 14. maj borgermøde om et oplæg til kommunens fremtidige sundhedspolitik. Det foregik i
Kignæshallen hvor de cirka 30 fremmødte blev budt velkommen af formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Allan Madsen.
Formanden præsenterede projektarbejdsgruppen bag oplægget og orienterede om processen med udarbejdelse af en
kommunal sundhedspolitik og om de visioner og grundlæggende værdier Byrådet havde vedtaget den 27. marts.
Blandt de fremmødte borgere var der en del engagerede i organisationer som Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse,
Ældresagen og Ældrerådet, og ellers var det interesserede borgere, politikere og enkelte af kommunens medarbejdere.

Mødet var arrangeret som ’Open Space’ sat i scene af Jan Ørsted fra Dacapoteatret. Ved hjælp af små, fleksible grupper
sikres det at alle kommer til orde, og at det er deltagerne selv der sætter dagsordenen. Efterhånden kom indlæg i
debatten op som opslag på væggen.
Nogle af emnerne i drøftelserne var sundhed og forebyggelse i forhold til stress, motion i skolefritidsordningerne,
forebyggelse af underernæring hos ældre, hvordan man fremmer motion blandt ældre – og sund mad i institutioner og
skoler.
Andre emner var hvordan man fik både raske personer og personer der allerede har problemer, til at tage ansvar for eget
helbred, og spørgsmålet om hvilken rolle patientforeningernes kan få i det kommunale sundhedsarbejde.
Foto: Jette Søe
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18 Ungplus.dk / Skuldelev
Ungplus-projektet i Skuldelev lægger ud mandag den 21. maj kl. 16 i den gamle inspektørbolig ved Skuldelev Skole. Ved
åbningen får sundhedschef Jette Søe på vegne af projektet overrakt en check på 50.000 kroner fra direktør Niels Olsen
fra Dansk Almennyttigt Boligselskab, DAB.
Ungplus er en fortsættelse af et treårigt kommunalt projekt i de sociale boligbyggerier i Skuldelev som blandt andet har
budt på netcaféer, lektiehjælp, udflugter og andre aktiviteter.
Yderligere information på projektets hjemmeside.
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18 Venskabsbybesøg fra polske Kowary
Frederikssund Kommune får i dagene 21.-23. maj besøg fra den polske venskabskommune Kowary som ligger tæt på
grænsen til Tjekkiet i den sydlige del af landet. Gamle Jægerspris Kommune og Kowary har været venskabskommuner
siden 1991.
Delegationen fra Kowary består af borgmester Miroslaw Gorecki, vicebyrådsformand Roman Trychubczak, formand for
Økonomiudvalget Roman Kolodziej, formand for udvalget for Undervisning, Kultur, Sport, Turisme og Rekreation Anna
Klepacz og direktør for det lokale kulturhus Dariusz Kalinski.
Mandag den 21. maj kl. 9.30 modtages Kowary-delegationen på Rådhuset af borgmester Ole Find Jensen, og kl. 10.30
åbnes en udstilling på første sal i Rådhusets forhal af kulktur- og fritidsudvalgsformand Grethe Olsen. Udstillingen er med
billeder Roman Trychubczak som udover at være billedkunstner også er viceformand for Kowary byråd. Se eksempler på
Roman Trychubczaks billeder på hans hjemmeside. Alle er velkomne til ferniseringen, og udstillingen kan ses frem til den
22. juni.
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Mandag den 21. maj fortsætter programmet med besøg på Solbakkeskolen og i Selsø Kirke. Tirsdag den 22. maj gælder
besøgene Kingoskolen, Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK, Rejsestalden i Jægerspris, Jægerspris Slot og de
arkæologisk udgravninger i Neder Dråby. Onsdag den 23. maj besøges Erhvervs- og Turistcentret i Havnegade i
Frederikssund, J.F.Willumens Museum og Kunsthøjskolen Thorstedlund. Onsdagen indeholder desuden et møde med
borgmesteren, Kultur- og Fritidsudvalget, kulturdirektøren og den ordførende direktør m.fl.
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22 Ungplus-dk i Skuldelev indviet med pølser og gavecheck
Dansk Almennyttigt Boligselskabs direktør Nils Olsen havde en check på 50.000 kroner med da Ungplus-dk-projektet
mandag den 21. maj åbnede i den gamle inspektørbolig ved Skuldelev Skole.

Foruden de 'officielle' deltagere og projektmedarbejderne deltog 20-25 friske unge mennesker. De indtog straks
lokalerne, legede 'tegn og gæt' og nød pølser, brød og sodavand. Og solen og varmen var også kommet til Skuldelev,
fortæller den ansvarlige for projektet, Michael Knak, der også arbejder på ungdomsskolen i området.
Ungplus-dk er en fortsættelse af et treårigt projekt i byen, og målet er stadig at give børn og unge et tilbud om gode og
sjove aktiviteter i fritiden – altså uden for skolers, unddomsskolers og fritidsklubbers åbningstider. Det foregår med
udgangspunkt i den gamle inspektørbolig, men også meget ude i byen og på udflugter. Hvad præcis der skal ske, kan
Michael Knak ikke fortælle, det skal man finde ud af sammen med de unge.
Michael Knak og de andre projektmedarbejdere arbejder allerede i området og har et godt kendskab til de unge og byen i
øvrigt, og det kan de udnytte i arbejdet med at lære de unge at have det sjovt på en god måde. Ungplus-dk har
selvfølgelig egen hjemmeside – hvor der fx er flere fotos fra indvielsen at se.

De 'officielle' deltagere ved åbningen den 21. maj var fra venstre Niels Olsen, administrerende direktør DAB, Kim
Gildberg, SSP, Jette Søe, sundhedschef, Michael Knak, projektansvarlig, og Jacob Hanig, projektmedarbejder. I øvrigt
deltog Bente Pedersen, formand for DAB-Skuldelev, og Annie Bjerring, ungevejleder.
Foto: Michael Knak og Annie Bjerring
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24 Sammenlagt holdt Frederikssund 2006-rammerne
Kommunernes Landsforening og regeringen aftaler år for år hvilke rammer kommunerne har for deres økonomi i det
kommende budgetår. I 2005 indgik man således en aftale gældende for 2006. Da alle landets kommuner havde vedtaget
deres 2006-budgetter, viste det sig at de samlede kommunale serviceudgifter oversteg det aftalte niveau.
Serviceudgifterne er den del af kommunernes skattefinansierede driftsudgifter som man regner med at kommunerne selv
kan styre, fx udgifterne til pasning, skole, ældre, administration, veje og kultur. Til serviceudgifterne regnes ikke
udgifterne til forsyning af vand, kloak og renovation eller overførselsudgifterne som kontanthjælp, sygedagpenge og
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førtidspension.
Regeringen kunne ikke acceptere overskridelsen af det aftalte budgetloft for 2006 og gav derfor kommunerne besked om
at genåbne (genbehandle) budgetterne så servicebevillingerne blev reduceret til det aftalte niveau. De fire kommuner i Ny
Frederikssund reducerede derfor i begyndelsen af 2006 budgetterne med tilsammen 74,5 mio. kroner. Reduktionerne
blev foretaget i de enkelte kommuner og efterfølgende godkendt af Sammenlægningsudvalget.
Regeringen accepterede kommunernes ny, reducerede budgetter, men gjorde det samtidig klart at det ville være disse ny
budgetter der blev udgangspunktet for vurderingen af om kommunerne i sidste ende overholdt økonomiaftalen.
Regeringen fik samtidig folketingets tilslutning til en lov der gjorde det muligt for finansministeren at straffe kommunerne
individuelt hvis de ikke overholdt deres budgetter.
Nu viser de fire gamle kommuners regnskaber for 2006 at kommunerne i Ny Frederikssund under ét overholdt de
reducerede budgetter. Det samlede forbrug til serviceudgifter var 0,8 mio. kroner mindre end de reducerede budgetter.
Resultatet indeholder dog forskelle mellem de enkelte kommuner – nogle har brugt mindre end budgetteret og andre
mere.
De foreløbige opgørelser af kommunernes regnskaber for 2006 tyder på at kommunerne på landsplan har overskredet
budgetrammen med cirka en mia. kroner. Da der endnu kun er tale om foreløbige opgørelser, er det meget usikkert om
kommunerne vil blive straffet, men det er under alle omstændigheder kan man sige at Frederikssund Kommune under ét
ikke har bidraget til en eventuel overskridelse af servicerammen for 2006.
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30 Institutionerne får nu deres overskud tilbage
Byrådet har den 29. maj godkendt overførsel af institutionernes overskud (uforbrugte midler) fra sidste år. Og samtidig
som lovet overskuddene fra året før igen – som har været indefrosset et år.
Alle de fire gamle kommuner har haft den praksis at institutioner, skoler osv. fik overført uforbrugte midler fra det ene år til
det andet. Idéen bag ordningen er at tilskynde institutionerne til en fornuftig økonomisk adfærd uden at prøve på at få
brugt alle midler inden en bestemt frist. På den måde har institutionerne også i vist omfang kunnet spare midler op til
særlige anskaffelser eller aktiviteter.
Overførselsreglen gælder også de underskud der måtte opstå på en institutions drift. Og underskud fra 2005 er blevet
modregnet sidste år.
Indefrysningen af 2005-overskuddene blev besluttet i begyndelsen af 2006 af de fire gamle kommuner i forbindelse med
at der blev lagt loft på kommunernes budgetter (læs artikel herom). Driftsoverskuddene for 2005 beløb sig til næsten
22 mio. kroner. Byrådet har nu besluttet at føre disse midler tilbage til institutionerne igen. Dog kun med en tredjedel årligt
over tre år.
Den godkendte overførsel af institutionernes 2006-overskud beløber sig til godt 23 mio. kroner. Sammenlagt frigives der
hermed godt 30 mio. kroner til institutionerne.
Budgetchef Morten Egeskov Jensen mener at ordningen med overførsler af overskud fremmer fornuftige dispositioner
ude i institutionerne. Ordningen – og ikke mindst genoptagelsen af den efter sidste års indefrysning – er i det hele taget
med til at styrke tilliden til kommunens økonomistyring, siger budgetchefen.
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30 Kommunen ansætter egne folk og sparer 1,3 mio. kroner
To ordninger under Serviceloven som kommunen indtil nu har brugt eksterne konsulenter til, 'hjemtages' nu delvis for at
blive løst af medarbejdere der skal ansættes i kommunens familieafdeling. Det er billigere i drift at have egne folk ansat til
opgaverne. Planerne om på denne måde at spare penge er allerede indarbejdet i budgettet, men nu har Byrådet konkret
godkendt de to nyordninger.
Der er tale om en klar effekt af kommunesammenlægningen. Den ny, store kommune har en volumen det gør det muligt
at hjemtage opgaverne og samle en vigtig del af ekspertisen inden døre. Der skal stadig løses opgaver af eksterne
konsulenter, men ved ansættelse af en del af de pågældende fagfolk bliver der opbygget et fagligt miljø i kommunen med
et personligt kendskab til klientellet og en nærhed i løsningen af opgaverne.
Kontaktpersonordningen
Den ene ordning drejer sig om kontaktpersonordningen for børn og unge. Ifølge Serviceloven kan der udpeges faste
kontaktpersoner til børn og unge – og eventuelt hele deres familie – i situationer hvor barnet eller den unge har brug for
en fast voksenkontakt, og familien ikke kan opfylde behovet. Kontaktperson til hele familien etableres når der er brug for
en særlig indsats over for utilpassede unge.
Opgaverne varetages i dag både af medarbejdere i kommunens familieafdeling og ved køb af konsulentydelser. Udgiften
til køb af kontaktpersoner fra eksterne leverandører er på godt to mio. kroner. Ved at antage to medarbejdere til en del af
opgaverne kan der spares netto 700.000 kroner på årsbasis. Der vil fortsat være brug for eksterne kontaktpersoner i et
vist omfang.
Tilsyn med anbragte børn og unge
Den anden ordning omfatter tilsynet med børn og unge anbragt uden for hjemmet og børn og unge i aflastningsophold.
Ifølge Serviceloven skal kommunen løbende føre tilsyn med barnets eller den unges forhold under sådanne anbringelser
uden for hjemmet, så man sikrer at foranstaltningerne opfylder deres formål.
Udgifterne til tilsynet udgør cirka to mio. kroner fordelt på 70-75 sager. Her er sparemålet 600.000 kroner på årsbasis, og
for at nå dette skal der ansættes tre familieplejekonsulenter. Der vil også her fortsat være behov for at kommunen køber
tilsyn i et antal sager.
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30 Ny Skenkelsø
Frederikssund arver nu er sø fra amtet – eller rettere blot 15 procent af søen, resten kommer til at ligge i Egedal
Kommune. Kommer til – ja, for søen eksisterer ikke endnu, men det kommer den formodentlig til efter at nu også
Frederikssund har vedtaget at bidrage til projektet. Den skal ligge i det lave område afvandet af Ålebæksrenden mellem
Store Rørbæk og Snostrup i vest (på Frederikssund-siden) og Ølstykke Stationsby på østsiden i Egedal. Der er tale om
en delvis genopretning af en tidligere sø på stedet.
Projektet hører under Vandmiljøplan II’s bestemmelser om
genopretning af mindre vådområder (under 100 hektar) og er
et af den slags projekter der efter amternes nedlæggelse er
overført til kommunerne. Frederiksborg Amt begyndte for
nogle år siden at forberede et projekt med en genetablering
af Skenkelsø Sø, eller blot Skenkelsø. Projektet omfatter et
samlet areal sø og enge på godt 80 hektar, og det overgår
derfor til færdiggørelse i Egedal og Frederikssund kommuner.
Amtet har nået en hel af de nødvendige aftaler med de
berørte lodsejere, men de sidste aftaler vil først være på
plads ved årets udgang, og anlægsarbejdet kan først
begynde til næste år. Projektet kommer til at koste cirka seks
mio. kroner. Heraf vil Skov- og Naturstyrelsen betale de to,
mens resten skal betales af de to kommuner. Egedal
Kommune med 85 procent af søen skal således betale cirka
3,5 mio. kroner. Den 29. maj bevilgede Frederikssund Byråd
de cirka 535.000 kroner der herfra udgør bidraget.
Det er et fantastisk projekt og i den grad ’miljø for pengene’,
sagde formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Morten
Skovgaard, ved sagens fremlæggelse. – Det vil styrke vores
kommunes grønne (og blå) profil.
Udvalgsformanden så også sagen med udgangspunkt i en af
naboerne til søen, én der ligesom søen ikke er der endnu,
nemlig den planlagte ny by ved Store Rørbæk. – Beboerne
dér får et enestående rekreativt bagland, sagde Morten
Skovgaard.
Søprojektet (link til pdf-udgave af kort)
Skenkelsø-området blev i forrige århundrede drænet og
inddraget til dyrkning. Dele af området ligger nu hen som
uudnyttede mose- og engarealer, og en del udnyttes til
græsning eller høslet, kun en lille del er i omdrift. En
genskabelse af søen vil skabe et værdifuldt landskab med
levesteder for en varieret flora og fauna i form af åbne
vandflader, våde og tørre enge. Området får en betragtelig
rekreativ værdi.
Der skal etableres en lavvandet sø med vandspejl i kote 7,25
m over Dansk Normal Nul. Det sker ved at hæve
vandløbsbunden i Ålebæksrenden med cirka en halv meter i
forhold til det nuværende vintermiddelvandspejl. Vandløbsbunden hæves i den nordlige ende cirka 80 meter før åen løber
under banelinjen, og faldet udlignes over et stryg som fiskene kan passere. Grøfter i området tilkastes, og dræn afbrydes,
så regnvandet selv finder vej gennem engene omkring søen. Søen med omgivende våde og tørre enge bliver på i alt 83,2
ha (hektar) fordelt på 42 ha vandspejl, 9,9 ha sump, 16,4 ha våd eng og 15 ha tør eng.
Der skal laves nogle mindre arbejder især på Ølstykke-siden til sikring af bygninger og tekniske anlæg, fx forhøjelse af
diger og afvanding ved sommerhusbebyggelsen Kærvangen og adgangsveje via små odder ud i søen til masterne for
den højspændingsforbindelse der løber nord-syd gennem området.
Biologisk set betyder sø-projektet gendannelse af en naturtype der har haft stor tilbagegang i Danmark de seneste 100150 år med tilsvarende tilbagegang for mange karakteristiske planter og dyr. Der bliver flere levesteder for fisk og især
fugle med god mulighed for indvandring af sjældne ynglefugle som rørdrum, rørhøg, atlingand, spidsand og arter af
vadefugle. Området har i dag ikke store botaniske værdier, er generelt artsfattigt, dog med enkelte partier af stor botanisk
interesse. Projektet forringer ikke forholdene for nogen af de sjældne eller halvsjældne arter.
Det er beregnet at retableringen af søen vil medføre en årlig binding af knapt 14 ton kvælstof, en mængde kvælstof som
derfor ikke længere vil blive ledt ud i Roskilde Fjord.
Den faglige gennemgang af projektet er skrevet på baggrund af materiale fra projektleder Palle D. Sørensen fra Egedal
Kommune.
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30 Regnskab 2006
Byrådet har den 29. maj 2007 enstemmigt godkendt 2006-regnskabet til oversendelse til revision. Efter revisionen skal
regnskabet igen forelægges Byrådet til endelig godkendelse.
Regnskabet for 2006 er i virkeligeheden ikke ét regnskab, men fem regnskaber, ét regnskab for hver af de fire gamle
kommuner Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup samt et særskilt regnskab for de cirka ni mio. kroner der var
afsat til Sammenlægningsudvalgets selvstændige opgaver.
Dertil kommer et 'regnskab' for Ny Frederikssund Kommune – de egentlige regnskaber lagt sammen som et udtryk for
den økonomi, likviditet, omsætning m.v. som den ny storkommune har 'arvet' fra de fire gamle, små kommuner. Den
samlede 'omsætning' i de fire kommuner var 1,7 mia. kroner. Og det er så Ny Frederikssunds økonomiske udgangspunkt.
Det er den tredjestørste kommunale økonomi i Nordsjælland.
Der var underskud på driften i Skibby og Slangerup kommuner, overskud i Frederikssund og Jægerspris, og sammenlagt
et overskud på godt 37 mio. kroner – delvis modsvarende de overskud som nogle af institutionerne oparbejdede i løbet af
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året til overførsel til 2007-budgettet.
Budgetterne for 2006 blev ordinært vedtaget i 2005, men ekstraordinært 'genåbnet' til revision i begyndelsen af året.
Revisionen af 2006-budgetterne omfattede alle landets kommuner og skete på ønske fra regeringen efter at det havde
vist sig at kommunerne samlet set ikke overholdt den udgiftsramme på serviceområdet (kommunale udgifter excl.
forsyningsområdet og overførselsindkomster) som var aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.
De fire kommuner i Ny Frederikssund reducerede i begyndelsen af 2006 budgetterne med tilsammen 74,5 mio. kroner.
Regnskaberne for 2006 viser at kommunerne i Ny Frederikssund under ét overholdt de ny budgetter. Det samlede
forbrug til serviceudgifter var 0,8 mio. kroner mindre end de reducerede budgetter.
Som nævnt har nogle af de kommunale institutioner haft overskud af uforbrugte midler til overførsel til næste års budget. I
forbindelse med den ekstraordinære revision af 2006-budgettet indefrøs kommunerne overskud fra 2005 med henblik på
senere udbetaling.
Byrådet har vedtaget at fortsætte ordningen med overførsel af institutionernes overskud (og underskud) fra det ene
budgetår til det andet. Fra 2006 overføres således samlet et beløb på godt 23 mio. kroner. Samtidig er det besluttet at
frigive de indefrosne overskud fra 2005 – i alt næsten 22 mio. kroner – med en tredjedel i hvert af årene 2007, 2008 og
2009
Regnskabsredegørelse
Læs redegørelse for 2006-regnskaberne med en forenklet regnskabsopgørelse for hver af de fire gamle kommuner og
Sammenlægningsudvalget og en sammenlagt 2006-version af Ny Frederikssund med bemærkninger – samt
bemærkninger om serviceudgifterne i 2006, likviditeten i Ny Frederikssund Kommune per 1.1.2007, forventningerne til
den ny kommunes økonomi og Sammenlægningsudvalgets behandling af 2007-budgettet.
2007 5

31 Ny forskrift for støj og vibrationer træder i kraft 1. juni
Per 1. juni gælder der en ny kommunal forskrift for støj og vibrationer fra erhvervsaktiviteter, bygge- og
anlægsvirksomhed, musik m.m.
Forskriften indeholder bestemmelser om grænseværdier for den støj og de vibrationer man som virksomhed kan genere
naboerne med – afhængig af hvilken type bebyggelse der er tale om. Og bestemmelser for støjbelastninger fra
midlertidige aktiviteter, herunder bygge- og anlæg. Ligesom der er bestemmelser for hvordan man dokumenterer at man
overholder grænseværdierne. Ved midlertidigt støjende og vibrerende aktiviteter skal berørte naboer informeres herom i
god tid.
Der er generelt forbud mod støjende aktiviteter uden for tidsrummet kl. 7-18 på hverdage, men der er selvfølgelig
mulighed for at søge om dispensation fra denne regel i kommunens miljøafdeling.
Læs hele forskriften for støj og vibrationer.
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Besøg fra Wuxi i Kina i Frederikssund og Bycirklen
I og omkring pinsen har der været besøg fra Bycirklens og dermed Frederikssund Kommunes nye samarbejdspartner,
den kinesiske by Wuxi.
Først var borgmesteren fra Wuxi, Mao Xiaoping, forbi Frederikssund. Han var på gennemrejse og mødtes kort med
Bycirkel-kommunernes borgmestre.
Efterfølgende var henholdsvis en lærerdelegation og en embedsmandsdelegation på besøg i Bycirkel-kommunerne
Ballerup, Egedal og Frederikssund.

I Frederikssund gjaldt besøget Handelsskolen (foto) hvor en klasse fra den internationale linje havde forberedt et fornemt
besøg og gav kineserne en velkomst med rød løber, balloner og flag. Besøget bød på en rundvisning og et foredrag om
skolen, og nogle af eleverne fik lejlighed til at tale med engelsktalende medlemmer af delegationen.
Derudover besøgte kineserne katalysatorfabrikken Haldor Topsøe i Frederikssund og fik forklaret virksomhedens
produktion og vist rundt på fabrikken. Frederikssund Handelsskole og Haldor Topsøe har et veludbygget samarbejde om
blandt andet praktikpladser, et rejselegat til handelsskoleelever fra den internationale linje og kontakt mellem
Handelsskolen og Haldor Topsøes afdelinger i udlandet.
I Ballerup besøgte Wuxi-delegationerne Vestforbrænding og Ingeniørhøjskolen, og i Egedal var de blandt andet på besøg
på plejehjemmet og genoptræningscentret Damgårdsparken i Stenløse.
Foto: Uffe Rasmussen, Frederikssunds Bycirkel-medarbejder
Læs tidligere artikler om Wuxi-besøg og samarbejdsaftaler 123
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Mogens A. Andersen indtræder i Byrådet
Socialdemokraten Mogens A. Andersen indtræder per 1. juni i Byrådet. Han afløser sin
partifælle Lissi Gyldendahl som på Byrådets møde den 29. maj fik godkendt sin
anmodning om udtrædelse.
Mogens A. Andersen var Socialdemokraternes førstesuppleant, og han overtager derfor
den ledige plads i Byrådet. Mogens A. Andersen har tidligere siddet i byrådet i gamle
Frederikssund Kommune i et par perioder.
Mogens A. Andersen overtager Lissi Gyldendahls plads i Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget. Preben Gøttsche, også socialdemokrat,
overtager den ledigblevne plads i Social- og Ældreudvalget.
Grunden til Lissi Gyldendahls udtræden af Byrådet er at hun flytter
til Roskilde. Lissi Gyldendahl har siddet i Byrådet
(Sammenlægningsudvalget) i halvandet år og i byrådet i gamle
Jægerspris Kommune i tre perioder. Det blev således til 13-14 år i
alt i lokal politik.
På mødet den 29. maj takkede borgmesteren på Byrådets vegne
Lissi Gyldendahl for samarbejdet og hendes indsats i den gamle
og nye kommune. Også Anne-Mette Worch (V), Morten
Skovgaard (C), Grethe Olsen (F), Pia Adelsteen (O), Jens Ross
Andersen (V), Mads Bondo Dydensborg (B) og Torben Petterson (A) takkede Lissi Gyldendahl for
samarbejdet.
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Kulturpas til elever i 4.klasse som led i børnekulturelt forsøg
Kommunens 4.klasser kan se frem til at de og deres familier med et kulturpas får gratis adgang til en række kulturelle
aktiviteter, museer m.v. Børnekulturens Netværk under Kulturministeriet har netop godkendt Frederikssund Kommune på
linje med 13 andre kommuner som deltager i et modelforsøg om kommunal børnekultur.
Frederikssund Kommune har formuleret et projekt der sigter på børn i 4.klasserne som sammen med deres familier skal
'lære' at bruge de lokale kulturtilbud. Andre kommuner har formuleret helt andre børnekulturelle projekter. Se
Kulturministeriets børnekultur-hjemmeside. Kommunerne skal nu sammen med Børnekulturens Netværk fastlægge de
endelige rammer for deres projekter.
De 13 andre kommuner er Brønderslev, Frederiksberg, Guldborgsund, Helsingør, Herlev, Høje-Taastrup, Køge,
Odsherred, Silkeborg, Varde, Viborg, Vordingborg og Århus.
Modelforsøgene afvikles i perioden fra juni 2007 til juni 2009. Via Børnekulturens Netværk er der afsat fire mio. kroner til
at støtte aktiviteterne i de deltagende kommuner.
Bag den frederikssundske del af forsøget står Kultur- og Fritidsudvalget. Ifølge formanden Grethe Olsen er målet at
kommunens børn vokser op med en 'rygsæk fuld af kultur', og at de i bred forstand bliver 'kulturbærere'.
Det er en meget glad formand for Kultur- og Fritidsudvalget der har modtaget budskabet om at kommunen er kommet
med i det børnekulturelle forsøg. Hun glæder sig over at 4.klassebørnene, deres søskende, forældre og bedsteforældre
nu får mulighed for at komme rundt og opleve de lokale, kulturelle 'huse' i form af museer, kirker og slotte foruden film,
teater, dans, idræt og andre fritidsaktiviteter.
– Jeg håber at alle får glæde af projektet – som jo gerne skulle fortsætte i fremtiden – så vi sikrer at mange får en bred og
mangfoldig oplevelse af hvad kommunen og området kan tilbyde, siger Grethe Olsen, formand for Kultur- og
Fritidsudvalget.
Hvordan børnekulturpasset nøjagtigt tilrettelægges, afhænger dels af lokale beslutninger og dels af aftaler med
Børnekulturens Netværk om de nøjagtige bevillinger m.v. Forandlingerne herom foregår i de næste uger.
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Pia Holm Nielsen ny fagchef for natur, teknik og miljø
Den 1. juni er Pia Holm Nielsen, 43 år, tiltrådt som ny fagchef for områderne natur, teknik og miljø.
Pia Holm Nielsen er uddannet biolog og har derudover en kommunal lederuddannelse.
Pia Holm Nielsen kommer fra en stilling som leder af natur- og miljøafdelingen i Egedal Kommune.
Før kommunesammenlægningen var Pia Holm Nielsen afdelingsleder for miljø- og forsyningsafdelingen i
Stenløse Kommune.
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Laila Lund skal være borgerrådgiver i Høje-Taastrup
Direktør for Sundhed og Administration, Laila Lund forlader Frederikssund Kommune efter 20 år i alt i
tre af de gamle kommuner og den ny kommune. Laila Lund tiltræder den 1. september en stilling som
borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune. Der er tale om en kommunal ombudsmandsfunktion hvor
Laila Lund er ansat direkte af Høje-Taastrup Byråd.
Laila Lund fratræder i praksis allerede i løbet af juni for at holde ferie og afvikle afspadsering.
Laila Lund har været kommunaldirektør i gamle Frederikssund Kommune siden 1996. Før da var hun
cirka fem år kommunaldirektør i Jægerspris Kommune. Tilbage i perioden 1987-91arbejdede Laila Lund
i Slangerup Kommune som sekretariatsleder og sekretariatschef.
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Planer som planlagt
Der er gang udviklingen og udbygningen af Frederikssund Kommune. Det fremgår ikke mindst af det store antal
lokalplaner der er planlagt udarbejdet og vedtaget i løbet af året. I februar blev der vedtaget en prioritering af planerne
(sag nr. 15), og denne plan holder. Der var dengang tale om 22 lokalplaner og 13 andre planer af mere overordnet og
tværgående karakter. Nu er der henholdsvis 24 lokalplaner og 14 andre planer på vej gennem det administrative og
politiske system.
Det er Plan- og Udviklingsudvalget der politisk står for
udarbejdelsen af de mange planer. Når Byrådet har vedtaget et
udkast til en lokalplan, afholdes der en offentlig høring. Høringen
kombineres af og til med offentlige møder. Også nogle af de
andre typer planer vil blive sendt i offentlig høring.
Efter høring går planerne tilbage til fornyet administrativ og
politisk behandling som afsluttes med den endelige vedtagelse af
planen i Byrådet.
Eksempel på aktuelt lokalplanområde - lokalplan for
erhvervsområde ved Slangerup.
By og Land er den afdeling der i praksis udfører
planlægningsopgaverne, og ifølge plan- og udviklingschef Peter
Ryborg går det som planlagt. Man når afdelingens eget
halvårsmål. Ved udgangen af juni er 17 af planerne enten
afsluttede eller klar til afslutning når politikerne kommer tilbage
efter sommerferien. For andre 16 planer er forundersøgelserne
sat i gang, mens fem først sættes i gang efter sommerferien.
Så planerne kommer som planlagt, siger planchef Peter Ryborg.
Se oversigt over igangværende hørínger.
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Særudstilling om helleristninger på Museet Færgegården

Museet Færgegården har denne sommer en særudstilling om helleristninger - bronzealderens
kultbilleder. Udstillingen fortæller historien om de billeder vores forfædre frembragte for godt 3000 år siden.
Helleristningerne menes at være illustrationer af forskellige kultiske handlinger og ritualer. For eksempel skal de mange
skibsbilleder være en del af en myte om solens daglige gang over himmelhvælvet. Udgravninger ved bornholmske
helleristningsklipper viser at der også er foregået andre aktiviteter der må tolkes religiøst.
Der er helleristninger i hele det sydskandinaviske område, især i kystnære områder. I Danmark findes de specielt på
Bornholms klipper, men faktisk er der helleristninger over hele landet hugget ind i større og mindre sten – med en klar
koncentration i Nordsjælland og specielt langs Roskilde Fjord og Isefjorden.
Inden for Færgegårdens område I Frederikssund Kommune er der tilmed en
koncentration af et særligt motiv, nemlig de såkaldte håndtegnssten der viser en
hånd med fire streger over. Fire af disse sten (se
nedenfor) blev i 1985 fundet ved udgravningen af et
formodet kulthus fra Sandagergård ved Venslev i
Hornsherred. Håndtegnstenene og resterne af
kulthuset indgår i museets permanente samling.
Til særudstillingen har Færgegården fra
Nationalmuseet lånt yderligere
fem sjællandske håndtegnsten. Fra Nationalmuseet
er der desuden indlånt to forskellige mosefund af
ofrede bronzegenstande.
Det ene fund stammer fra Røjerup tæt ved kulthuset
fra Sandagergård. Det består af halsringe og andre
genstande fra den sene del af bronzealderen.
Det andet fund stammer fra en mose ved Gerlev,
Hornsherred, og består af flere hundrede små ringe
og 37 mindre plader der tilsammen danner et stort bælte.
Særudstillingen har åbent hver dag undtagen mandag kl. 10-16 frem til den 18.
november.
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Nyt plejecenter planlægges
Det forventes at der bliver brug for endnu et kommunalt ældrecenter (plejecenter), og planen er at det skal opføres til
næste år, så det kan stå færdigt i 2009. De involverede udvalg og Byrådet beslutter i denne måned hvor centret skal
placeres.
Den af regeringen udstukne plejehjemsgaranti betyder at en borger med behov for en plejehjemsplads højst må vente i to
måneder på at komme på plejehjem. Den nuværende venteliste og den forventede befolkningsudvikling taget i
betragtning er der derfor brug for et nyt center med plejehjemspladser.
Det blev allerede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for indeværende år besluttet at det ny plejecenter bygges i
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løbet af 2008 med færdiggørelse i 2009. I første omgang skal der politisk tages stilling til placeringen af centret, så den
fornødne planlægning kan komme i gang.
Forvaltningsenheden By og Land har set på og vurderet de mulige placeringer af det ny center. I vurderingen er indgået
overvejelser om infrastruktur og mulighed for at etablere parkering, terrænforhold uden niveauforskelle der gør det unødig
dyrt at lave handikapegnet adgang til centrets fællesfaciliteter og boligerne, nærhed til andre sundhedstilbud som
træning, læge, fysioterapeut, fodterapeut og tandlæge samt ikke mindst muligheden for senere at kunne udvide centret
med større tilbygninger.
Efter en samlet vurdering har By og Land peget på et
område i Oppe Sundby ved Roskildevej, syd for
erhvervsområdet Pedersholmparken. Det er det område der
blandt de mulige lokaliteter i størst muligt omfang opfylder
de opstillede ønsker.
Området er ifølge den gældende lokalplan udlagt til
rekreativt område og bruges i dag delvis til boldbaner. Selv
om der placeres et plejecenter på arealet, vil der fortsat
være plads til boldbaner på området, men de skal i givet
fald flyttes. Ved planlægningen af det ny ældrecenter skal
der udarbejdes både et kommuneplantillæg og en ny
lokalplan for området. Dette arbejde tager cirka ni måneder.
Social- og Ældreudvalget og Plan- og Udviklingsudvalget
har i denne uge indstillet til Økonomiudvalget og Byrådet at
det ny ældrecenter placeres på området ved
Pedersholmparken i Oppe Sundby. Byrådet mødes den 26.
juni.
Den røde ramme viser området for det kommuneplantillæg
og den lokalplan der nu sættes i gang. Desuden er vist
eventuel fremtidig placering af fodboldbaner. Det gule felt er
det område der skal rumme plejecentret. Luftfoto fra 2006.

Væksthus Hovedstadsregionen
Som en af de 29 kommuner i hovedstadsregionen står Frederikssund bag en rådgivningsvirksomhed for iværksættere og
virksomheder med vækstpotentiale – Væksthus Hovedstadsregionen – hvis mål det er at gøre regionen førende til at få
virksomheder med høj vækst. Væksthus Hovedstadsregionen
skal være genvejen til kvalificeret viden, et stort netværk og
vækst.
Væksthus Hovedstadsregionen har den ekspertise og erfaring
som iværksættere og virksomhedsejere har brug for hvis de har
ambitioner om at indtage nye markeder, udvikle nye produkter,
øge medarbejderstaben eller skabe større indtjening.
Væksthuset har overblik over rådgivningstilbud til iværksættere
og virksomheder. Det kan spare tid og kræfter at gå via
Væksthuset og få afklaret behovene. Væksthuset kan hjælpe
virksomheden videre med en målrettet vækstplan. Vejledningen
er gratis og uvildig.
Væksthus Hovedstadsregionen samarbejder med et netværk af banker, revisorer og advokater samt Vækstfonden,
Dansk Eksportråd og en række andre instanser inden for erhvervsfremme. Og selvfølgelig også med den lokale
erhvervsservice.
Væksthus Hovedstadsregionen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og de 29 kommuner i Region Hovedstaden.
Læs mere på www.startvaekst.dk eller kontakt Væksthusets virksomhedskonsulenter på telefon 70 15 16 18.
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11 Servicegade fik det for varmt
Op til weekenden blev det for varmt for Servicegaden i det indre Frederikssund. Solen varmede vejbelægningen op,
tjæren blev flydende, og skærverne sank ned. Tjæren lå mange steder øverst, og dæk og skosåler kunne få en utilsigtet
'belægning'.
Vejtjenesten fik rapport om miseren fredag eftermiddag, og lørdag kørte entreprenøren otte-ni tons nye småskærver på.
Det skete inden for en garantiforpligtelse i kommunens kontrakt med entreprenøren om vejens vedligeholdelse.
Servicegaden er oprindelig bygget af betonsten, og ovenpå er der siden lagt en såkaldt makadam*-belægning bestående
af en emulsion (moderne miljøvenlig 'tjære') og småskærver som ved færdslens hjælp køres sammen til en fast
vejbelægning. Med mellemrum skal der suppleres med et nyt lag sten (og eventuelt ny emulsion). Og det skal der altså
også hvis sommervarmen pludselig flytter rundt på vejbelægningens indhold.
* Opkaldt efter opfinderen Mac Adam
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12 Frederikssund vokser kraftigst i Nordsjælland
Danmarks Statistik har netop offentliggjort en ny fremskrivning af befolkningens udvikling i Danmark. I de seneste
fremskrivninger har Århus-området og Frederikssund været de områder med den kraftigste, forventede udvikling af
befolkningstallet. Denne tendens fortsætter i den nye fremskrivning fra Danmarks Statistik.
På den baggrund kan man så se på om udviklingen gennem de seneste fem år faktisk bekræfter de tidligere
fremskrivninger – ved fx at sammenligne udviklingen i de nordsjællandske kommuner.
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I diagrammet er befolkningstilvæksten
vist for de ny nordsjællandske
kommuner fra 2002 til 2030. Kurverne
er beregnet som relativ tilvækst eller
fald med status (indeks 100) i 2002.
Frederikssund er repræsenteret af
den øverste, gule kurve. Se pdf.
Kilde: Danmarks Statistiks
befolkningsfremskrivninger for 20072030.
De seneste fem års udvikling har
været som forventet. – Et studie af de
sidste års faktiske udvikling
bekræfter at Frederikssund har haft
den kraftigste relative
befolkningstilvækst i Nordsjælland,
fortæller plan- og analysechef Arne
Kirt Hansen. Han mener at der er
grund til at forvente at Frederikssund
også i de næste 20 år vil være den kommune der vokser hurtigst.
– Den store rummelighed til byudvikling i Frederikssund Kommune er en væsentlig årsag, siger Arne Kirt Hansen. – Der
er plads til omkring 8000 nye boliger med nærhed til by, land, fjord og skov. Og en jævn tilvækst med 200 til 400 boliger
om året vil medvirke til at gøre Frederikssund til et byområde med regional status i hovedstadsområdet, mener plan- og
analysechefen.
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12 Personalepolitisk Konference
Frederikssund Kommune holder torsdag den 14. juni en heldags personalepolitisk konference i Frederikssund Hallerne
på Kalvøen i Frederikssund. Deltagerne er cirka 250 medlemmer (medarbejder- og lederrepræsentanter) i kommunens
MED-udvalg (de lokale MED-udvalg, deludvalgene og det øverste samarbejdsudvalg – Hovedudvalget).
Samarbejdsstrukturen i kommunen er organiseret efter det såkaldt MED-system. Her er de gamle samarbejdsudvalg
fusioneret med sikkerhedsorganisationen på arbejdspladserne. MED står for medbestemmelse, medinddragelse med
videre.
Formålet med den personalepolitiske konference er at markere at MED-systemet i ny Frederikssund Kommune nu er
etableret, og at det giver mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Deltagerne får på konferencen direkte indflydelse
på udformningen af forslaget til kommunens personalepolitik.
Konferencen skal også medvirke til at udvikle en fælles identitet og en oplevelse af at den ny organisation er en fælles
udfordring. Og konferencen skal være med til at skabe en fælles positiv stemning og få en ’vi’-følelse til at spire.
Konferencen åbnes af borgmester Ole Find Jensen, ordførende direktør Karsten Ole Knudsen og DLFfællestillidsrepræsentant Regitze Flannov. De to sidstnævnte er formand og næstformand for Hovedudvalget
repræsenterende henholdsvis ledelsen og medarbejderne.
I løbet at konferencen skal der arbejdes med de værdier der skal ligge til grund for det personalepolitiske arbejde. Det
sker i form af afvekslende oplæg og gruppearbejder, herunder også med medvirken af Dialogteatret som med deres
skuespillere går ind i diskussionerne og fremmer – dialogen.
Dagen slutter med hvad der bliver kaldt en ’underholdende kamp på kompetencer’
– og middag.
Lederdag med 145 deltagere
Den 30. maj foregik der på Metalskolen i Jørlunde også et
stort kommunalt arrangement.
De kommunale ledere med personaleansvar var samlet til
(en halv) lederdag. Der deltog 145 ledere, svarende til otte
ud af ti af de kommunale ledere.
På Lederdagen lagde ordførende direktør Karsten Ole
Knudsen op til diskussion om hvordan det var gået
sammenlægningen af kommunerne – og om hvordan man
kommer videre med den ny kommune.
I løbet af dagen blev der også her blandt andet arbejdet
med de værdier der skal ligge til grund for
personalepolitikken.
Foto: HR-udviklingskonsulent Per Andersen Repstock
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13 Folk er vilde med Frederikssund
Sådan beskrev Københavns Radio tirsdag den 12. juni på deres hjemmeside Danmarks Statistiks nyeste fremskrivning af
kommunernes befolkningstal som gør Frederikssund til den hastigst voksende kommune i Nordsjælland.
– Folk flytter til Frederikssund i store flokke. Og sådan vil det formentlig også fortsætte de næste ti år, hed det på
radioens hjemmeside som opfølgning på et nyhedsindslag kl.12.30. Her blev plan- og udviklingschef, Peter Ryborg,
interviewet.
Og hvorfor? Jo, som Peter Ryborg sagde: Vi har fjordene, vi har luften, og vi har attraktive handelsbyer.
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13 Videnscenter for tale, sprog og læsning
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet at kommunen etablerer et videnscenter for børns og unges
udvikling af tale, sprog og læsning.
Frederikssund har fra årsskiftet overtaget det amtslige center med tale- og læseklasser på Oppe Sundby Skole. De fleste
af centerklassernes elever kommer fra Frederikssund Kommune. Andre kommuner skal fortsat kunne sende elever med
sprogvanskeligheder til centret, men udviklingen går imod at de enkelte kommuner udvikler deres egne tilbud.
De fire gamle kommuner har i øvrigt inden for eget skolevæsen haft deres egne ordninger på læseområdet, men ikke
noget der tog hånd om den sproglige udvikling fra start i daginstitution til afslutning af skole- og uddannelsesforløbet. Der
er imidlertid behov for en central viden om de enkelte børns sproglige udvikling for at kunne styre indsatsen over for
elever med behov for hjælp. Det er nødvendigt for at få resurserne udnyttet bedst muligt – og for at opfylde Byrådets
formulerede ønske om at skabe et stærkt sprogligt uddannelsesniveau ud fra en indsats der videst muligt er integreret i
skolerne og daginstitutionerne.
Kommunen har med centerklasserne fået medarbejdere med væsentlig viden om tale-læse-området. Deres viden
suppleres på småbørnsområdet af talepædagoger fra kommunens Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR). Den
centrale ekspertise skal (fortsat) være tilknyttet centerklasserne, og herudfra bygges så systemer der bringer denne viden
i anvendelse ude på institutioner og skoler.
Det ny videnscenter
Dannelsen af det kommunale videnscenter for tale, sprog og læsning sker ikke ’over nat’. Det vil tage længere tid, og
beskrivelsen her skal betragtes som en ramme for centrets fremvækst og udvikling. Centret skal udvikles gradvis med
omlægning af resurserne så vægten i stigende grad lægges på en forebyggende indsats – som skal resultere i et bedre
sprogligt niveau, samtidig med at færrest mulig af eleverne tages fuldtids ud af deres skole.
Centret skal stadig have undervisningsgrupper i egne lokaler på Oppe Sundby Skole – blandt andet i form af traditionelle
taleklasser for elever der ikke kan tilgodeses i den almindelige undervisning, og læseklasser for elever med særligt store
læse- og stavevanskeligheder (dysleksi) eventuelt kombineret med hukommelses- og opmærksomhedsvanskeligheder.
Begge elevgrupper undervises i alle fag og slutter skoleforløbet med folkeskolens afgangsprøve.
Til de udadgående aktiviteter skal høre akut-læseteam for de læsesvage elever normalskolen har svært ved at hjælpe.
Teamet kan overtage undervisningen i en periode og vejlede hjemskolens medarbejdere – indtil eleven igen kan rummes
i den daglige undervisning. Der arbejdes endvidere med læsekurser for elever på 2. klassetrin fordi det er afgørende med
en tidlig indsats. Det er også tanken at kunne give læsekurser til de elever i 4. og 5. klasse som stadig har
læseproblemer.
Alle daginstitutioner skal have en sprogansvarlig pædagog der kan sætte sprog på dagsordenen og inspirere kollegaer i
forhold til sproglige aktiviteter og stimulering af sprog. Alle skoler skal have en læsevejleder der tilsvarende skal formidle
læseteoretisk og pædagogisk vejledning til kollegaerne. De sprogansvarlige pædagoger og lærere tilknyttes
videnscentret.
To-sprog og matematik
Skolerne har deres tosprogslærere, og til PPR er knyttet tosprogskonsulent og sprogpædagog på førskoleområdet. Til
dette område er der ikke fundet en endelig struktur, men der skal fokus på tosprogsbørnenes forståelsesproblemer og på
at skelne mellem tosprogsproblemer og læseproblemer.
Der arbejdes også med at skabe en underafdeling til videnscentret der beskæftiger sig med matematik.
Udvikling, opsamling og formidling af viden
Det ny videnscenter skal stå for den centrale udvikling, opsamling og formidling af viden på tale-, sprog- og læseområdet.
Centret giver mulighed for at arbejde mere kvalificeret med dokumentation, evaluering og udviklingen af kommunens
politik på området.
Centret skal både samle og dokumentere den viden der er i systemet, og tilegne sig viden om forskning og forsøg
udefra. Centret skal stå for efteruddannelse af lærere og pædagoger – og sikre udbredning af undervisningsmetoder med
dokumenteret virkning.
Økonomi
Indtil videre er der ikke afsat flere timer og øvrige økonomiske rammer end de fire gamle kommuner og amtet har haft til
sammen. Så eneste vej frem går gennem en tidlig, mere præcis og nuanceret indsats. De intensive læsekurser på 2.
klassetrin prioriteres derfor, og derudover regnes der blandt andet med efter sommerferien at starte kurser på alle 14
skoler i it-hjælpemidler for visiterede elever og deres lærere og forældre.
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13 Valdemarsdag med nye kartofler og snaps
Valdemarsdag den 15. juni er Hele Danmarks Kartoffeldag, og så er der nye danske kartofler med en snaps til på
menuen på kommunens fem omsorgscentre.
Det er Danmarks Kartoffel Råd der for 8. gang bruger flagdagen som ramme for Hele Danmarks Kartoffeldag – som rådet
også kalder 'Danmarks største ældrefest' med en opfordring til kommunale plejehjem om at servere beboerne nye
danske kartofler med snaps til. Det er der efterhånden plejehjem i 84 kommuner landet over der har taget til sig. Og hertil
hører også Frederikssund.
Hvert af de fem omsorgscentre har sin egen måde at arrangere kartoffeldagen på, men alle steder kommer der nye
danske kartofler og snaps på bordet.
Halvdelen af den snaps der serveres, er sponseret af V & S Distillers (tidligere De Danske Spritfabrikker), og det er
Danske Fragtmænd Fyn der kvit og frit har leveret flaskerne.
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15 Dygtighed, engagement og samarbejdsevne
Det var nok nogle af de mest benyttede ord på den personalepolitiske konference Frederikssund Kommune holdt torsdag
den 14. juni for i alt 210 ledere og medarbejdere fra MED-systemet (samarbejdsudvalgene).
De var samlet i Frederikssund Hallen og fordelt på 35 grupper, og dialogens hovedgenstand var tre værdier for det
personalepolitiske arbejde, nemlig: Dygtighed, engagement og samarbejdsevne. Det er tre værdier der allerede er
tiltrådt både politisk og af Hovedudvalget, kommunens øverste MED-udvalg.
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Konferencedeltagerne udarbejdede et fyldigt materiale der skal bruges som input til den samlede personalepolitik
kommunen skal have. Materialet handler om hvordan de valgte værdier og begreber kan forstås og foldes ud. Og om
hvilke værktøjer og systemer deltagerne kunne ønske sig. Og
endelig en masse forslag til hvad man kan kende 'den gode
medarbejder' og 'den gode leder' på.
Alt materialet indgår i den videre proces med at udforme
personalepolitikken. Der skrives på et forslag hen over
sommeren, og I løbet af efteråret skal politikken behandles af
MED-udvalgene. Personalepolitikken bliver på den måde den
første større sag som hele MED-systemet får at arbejde med.
– Ordførende direktør Karsten Ole Knudsen holdt flere oplæg til
konferencens debatter, og deltagerne greb meget engagerede
de opgaver de dermed fik til gruppearbejdet, fortæller
organisationschef Margrethe Andersen om dagens forløb.
Det var Hovedudvalget der havde besluttet dagen, og
Organisationsafdelingen der stod for arrangementet.
– Vi nåede vores mål med dagen, fortæller Margrethe
Andersen, og vi skal nu i gang med at bearbejde alt det
indkomne materiale – det glæder vi os til!
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15 Region og kommuner spiller ud om trafikplan
Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuner i Kommunekontaktrådet er blevet enige om et forslag til en plan for
hvor og hvordan der skal sættes ind for at modvirke noget af det pres der er på hovedstadsregionens veje og skinner.
Planforslaget er sendt til regeringens infrastrukturkommission der er i gang med at analysere og vurdere hvordan
landets infrastruktur skal udvikles, og hvor de statslige trafikinvesteringer skal sættes ind de næste godt 20 år.
Frederikssundmotorvejen og forbindelsen over Roskilde Fjord indgår i regionens og kommunernes udspil.
Find pressemeddelelse og øvrigt materiale om trafikudspillet på RegionH.dk.

Kortbilag til regionens og kommunernes trafikudspil
tyk gul - motor(trafik)veje / tynd gul - øvrige betydende veje / sort - jernbaner
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rød - besluttede vejudvidelser / blå - forslag til vejudvidelser
stiplet rød - besluttet jernbaneudvidelse / stiplet blå - forslag til jernbaneudvidelser
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19 visitfrederikssund.dk skaber synlighed på danmarkskortet
Frederikssund ny turisthjemmeside – www.visitfrederikssund.dk – er nu åbnet.
Frederikssund er blevet stor – Nordsjællands tredjestørste kommune – og kommer nu med på turisternes danmarkskort i
form af turisthjemmeside fra Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC). Turisthjemmesiden har både en dansk, en
engelsk og en tysk version.
– Vi ligger tæt på København, siger FETC-direktør Peter Bo Andersen, men Frederikssund er alligevel helt sin egen. Og
det skal vi fortælle de besøgende. Vi har en unik natur. Allerede den er en årsag til at lægge ferien forbi Frederikssund,
ligegyldigt om man vil sejle, cykle, spille golf eller bare slappe af. Og så er der jo også alle mulighederne for kulturelle
oplevelser, siger erhvervs- og turistdirektøren.
– Selvfølgelig behøver man ikke at være turist for at kigge forbi. Frederikssund Kommunes borgere er hjertelig velkomne
til også at lade sig inspirere til at udforske de nære oplevelsesmuligheder, siger Peter Bo Andersen.
På den ny hjemmeside kan man søge på alt det man som turist har brug for: Overnatning, attraktioner, aktiviteter,
spisesteder, transport osv. Derudover har hjemmesiden en række temasider der mere fortællende inspirerer til oplevelser
i Fjordlandet. Temaer som fx ’Ud i naturen’, ’For børn’ og ’Vikingespillene’.
Borgmester Ole Find Jensen er glad for den ny hjemmeside. – Jeg er overbevist om at vi med den ny hjemmeside kan
give turister, øvrige gæster og kommunens egne borgere den bedst mulige velkomst til Frederikssund Kommune.

Den ny turisthjemmeside er efter design fra VisitDenmark, den nationale organisation der markedsfører og udvikler dansk
turisme, men indholdet på hjemmesiden er skabt i Frederikssund. Til at assistere med tekst og opsætning har FETC
brugt Bente Hoffmann der driver det lokale sprogkonsulentfirma Redaktricen. På billedsiden er der også brugt lokale
kræfter, blandt andre fotograf Søren Wesseltoft, Kulhuse, der har taget de fleste af billederne.
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19 Kommunen overvejer overtagelse
af flere sociale institutioner
Der foreslås nu en overtagelse af tre regionalt drevne institutioner for udviklingshæmmede voksne borgere. Kommunen
har på forhånd en god ekspertise på området og regner med ved overtagelsen at kunne udvikle endnu stærkere faglige
miljøer blandt medarbejderne og faglige tilbud til borgerne.
Efter nedlæggelsen af amtet overtog kommunerne en del af de amtslige sociale institutioner. Region Hovedstaden
overtog resten, men det er stadig kommunerne der bruger institutionerne – ligesom kommunerne både kan have borgere
anbragt på egne og andre kommuners institutioner. Brugen af de regionale tilbud reguleres af rammeaftaler mellem
kommunerne og regionen, og forud for næste års rammeaftale skal kommunerne tage stilling til om der er nogle af
regionens institutioner man ønsker at overtage.
Frederikssund Kommune har overvejet situationen med hensyn til de otte tilbud eller institutioner på voksenområdet som
regionen har liggende inden for kommunens grænser. De institutioner kommunen måtte vælge at overtage, kan
overtages på en udgiftsneutral måde. Det gør at det er faglige og brugerorienterede hensyn der spiller en afgørende rolle
i overvejelserne. Men selvfølgelig kan kommunen løbe en vis økonomisk risiko i forbindelse med ubenyttede pladser.
Overordnet set er det i øvrigt ikke regionernes primære opgave at drive sociale tilbud for kommunerne, og på sigt skal
drift og udvikling af disse tilbud være kommunernes fulde ansvar. Kommunerne har da også efter Serviceloven det fulde
’forsyningsansvar’.
Kommunens forvaltning, Social Service, begyndte allerede sidste år at undersøge overtagelsesmulighederne og har i
første omgang set på de lidt mindre institutioner og de institutioner der primært bruges af borgere fra Frederikssund. Der
var været en dialog med institutionernes ledere, medarbejdere og repræsentanter for de pårørende for at få beskrevet
institutionerne, deres målgrupper, personale, værdigrundlag og pædagogik og derved få et kvalificeret
beslutningsgrundlag.
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Lunden, Gnisten og Rosenfeldt
Social Service har set på de to fællesledede døgn- og daginstitutioner Lunden og Gnisten i Frederikssund samt på
boligkomplekset og institutionen Rosenfeldt i Frederikssund. Foruden de allerede nævnte emner har man blandt andet
set på den nuværende og forventede efterspørgsel på tilbuddet, i hvilket omfang kommunen selv benytter tilbuddet og
sammenhæng til andre kommunale opgaver.
Lunden er et bofællesskab for 14 udviklingshæmmede, men selvhjulpne borgere. Gnisten er et dagtilbud for en
tilsvarende gruppe som blandt andet bruger det i forbindelse med aktiviteter på AKU-centret i Slangerup. Rosenfeldt er
bolig for 17 udviklingshæmmede borgere som samtidig har en psykiatrisk diagnose. Byggeriet ejes af Landsforeningen
Evnesvages Vel, LEV.
Social Service har foreslået at der sættes gang i en proces frem mod en endelig beslutning inden årets udgang med
henblik på en overtagelse næstkommende årsskifte. Baggrunden for at overtage de tre institutioner som de første er
kommunens gode erfaringer og kompetencer i arbejdet med udviklingshæmmede voksne borgere. Man forventer ifølge
socialchef Peer Huniche at kunne få driften til at hænge forsvarligt sammen, men derudover er det det faglige der tæller.
– Med overtagelsen af de tre tilbud til voksne udviklingshæmmede får vi et godt, sammenhængende og bæredygtigt
fagligt miljø som gør det muligt for os at udvikle os både på brugersiden og personalesiden, siger Peer Huniche. – En
større samlet medarbejderstab gør det muligt for os at specialisere os så vi kommer til at råde over spidskompetencer på
forskellige områder – fx i forhold til typen af handikap og lidelser og i forhold til pædagogiske metoder, supervision m.m.
Handikaprådet mener det skal gå hurtigt
Social- og Ældreudvalget har i forbindelse med behandlingen af sagen bedt Handikaprådet om dets mening. Herfra er
man enig i rækkefølgen, men ønsker om muligt en tidligere overtagelse af institutionerne og en fremrykning analysen af
yderligere overtagelser. Det vil gøre det nemmere at fastholde de nuværende gode og loyale medarbejdere, mener rådet.
Social Service går i efteråret i gang med at undersøge en eventuel overtagelse af de øvrige regionale institutioner,
herunder AKU-centret og Højagergaard i Slangerup, Klintegården i Frederikssund og Skibbyhøj i Skibby.
Byrådet skal på sit møde her i juni tage stilling til om kommunen skal meddele Region Hovedstaden at man har til hensigt
at overtage de tre institutioner om halvandet år.
– Som medlem af Handikaprådet og som formand for Social- og Ældreudvalget ønsker jeg en så hurtig overtagelse af de
regionale institutioner som det er fagligt og administrativt muligt, siger Tina Tving Stauning. – Medarbejdere de
pågældende steder bør have en hurtig afklaring på deres fremtidige arbejdssituation, men det realistiske tidspunkt for den
endelige overtagelse ligger nok de halvandet år frem, siger udvalgsformanden.
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20 Dialog med skole- og institutionsbestyrelser
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har besluttet sig for en model for hvordan politikerne i udvalget kan mødes med
brugerbestyrelserne i daginstitutionerne, dagplejen og skolerne.
Der skal holdes to møder årligt, et om foråret og et om efteråret med deltagelse af en repræsentant for hver af
bestyrelserne.
Første møde med brugerrepræsentanterne på dagtilbudsområdet afholdes den 6. september kl. 17-20.
Første møde for skoleområdet inkl. specialskoler afholdes den 2. oktober kl 17-20.
– Vi ser frem til at mødes med brugerrepræsentanterne, siger udvalgsformand Anne-Mette Worch, og vi håber det kan
fungere som et fremadskuende dialogforum med plads til at tale om visioner og udviklingstendenser.
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20 Skolestruktur – hvidbog udsendt
Der fremkom godt tyve indlæg med ideer og holdninger i den først fase af det samlede forløb frem mod en ny struktur på
skolevæsenet i den ny kommune.
I maj blev der udsendt et debatoplæg om skolestrukturen, og skoleverdenen fik cirka en måneds frist til at komme med
inspiration og ideer til udformningen af et egentligt strukturforslag. Alle 23 indlæg indgår nu i en såkaldt hvidbog og
dermed i det videre arbejde som Opvækst- og Uddannelsesudvalget har med at udforme et konkret høringsmateriale.
Læs Hvidbogen (Word-dokument).
Mange indlæg beskriver kort den proces der er foregået med skolebestyrelser, medarbejdere og forældre samlet til
møder om den lokale skolestruktur. Det efterlader et indtryk af en kreativ og engageret proces.
Der er indkommet mange konkrete forslag, og de er i hvidbogen er opdelt i de fire høringsområder:
Område 1 (Jægerspris): Møllegårdskolen og Sogneskolen
Område 2 (Skibby): Solbakkeskolen, Ferslev skole, Marbækskolen og Skuldelev Skole
Område 3 (Frederikssund): Græse Bakkeby Skolen, Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Oppe Sundby Skole og
Åbjergskolen
Område 4 (Slangerup): Byvangskolen, Kingoskolen og Lindegårdskolen
Derudover er der kommet en række input fra Lærerforeningen og andre faggrupper, klubområdet, Landsbyrådet m.fl.
Forslagene og idéerne går blandt andet på at der i visse områder kan arbejdes med en struktur med fødeskoler og
overbygningsskoler, at der kan etableres 10.klassecentre, at der skal være en rummelighed i skolerne i forhold til elever
med behov for specialundervisning, at antallet af klubber kan reduceres gennem sammenlægninger, at der kan ske
egentlige sammenlægninger af skoler (fx Sognegårdskolen og Møllegårdskolen), at der skal findes modeller for
fastholdelse af skolerne i lokalsamfundene (især Skibby-området), og at der skal være de nødvendige resurser til
gennemførelsen af omstruktureringen og til kvalificering af medarbejderne.
Der arbejdes nu på det konkrete høringsmateriale om skolestrukturen, og inden udsendelse skal forslaget godkendes i
Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Byrådet i august. Høringen løber i perioden 13. august til 8. oktober. Midtvejs
holdes mandag den 3. september kl. 18-20 et dialogmøde i Elværket i Frederikssund. Den endelige beslutning om
skolestrukturen træffes i udvalg og byråd i november måned med henblik på ikrafttræden fra starten af skoleåret 2008-09.
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20 12 sundhedsplejersker med i Alt for Damerne-løbet
Sundhedsplejerskerne i Frederikssund Kommune deltog i Alt for Damernes kvindeløb tirsdag den 19. juni i Fælledparken
i København.
– Vi gjorde det for at styrke det sociale sammenhold i gruppen, fortæller ledende sundhedsplejerske Ulla Darre. Hele
gruppen på 16 havde meldt sig til det 5 eller 10 km lange motionsløb, men to måtte melde fra fordi datoen blev ændret,
og to kunne ikke stille op på grund af sygdom.
– Løbstiderne dem holder vi altså for os selv, siger Ulla Darre, vi er nemlig enige om at det ikke er konkurrencen som
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sådan der motiverer os, men mere det at vi er sammen. Men i øvrigt har vi også den holdning at motion ikke bare er
noget vi taler med andre om, det er også noget vi selv gør noget ved.
Der er flere af sundhedsplejerskerne der som noget nyt er begyndt at løbetræne op til dette løb, fortæller Ulla Darre.

Billede viser stående fra venstre Christina Hansen, Lise Loft, Charlotte Munch, Susanne Boll, Inga Baden, Anna-Grethe
Lunding, Tina Lundegaard og Anni Rahbøl. Sidende fra venstre Sannie Tauber, Ulla Darre og Anne Bastue. Trine
Brøndmark var gået da billedet blev taget.
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21 Ny sæson for kompenserende specialundervisning.
Som supplement til specialundervisningen på Egedammen og Kommunikationscentret har Frederikssund Kommune
indgået aftale med en lokal aftenskole om kompenserende specialundervisning for voksne.
"Specialundervisningen (DOF)" starter nye hold i slutningen af august/begyndelsen af september.
Specialundervisningens hjemmeside: http://www.specuv.dk/ oplyser om undervisningens indhold.
Der kan desuden rettes henvendelse til leder af specialundervisningen, Hans Jørgen Jensen på telefon 23 30 20 44.
For at blive visiteret til kompenserende specialundervisning skal der være udsigt til afhjælpning eller begrænsning af de
fysisk eller psykisk betingede funktionsnedsættelser.
Der lægges en undervisningsplan for hver enkelt deltager, og udviklingen evalueres løbende. Der undervises i en
begrænset periode. Målet er at den enkelte efterfølgende kan fortsætte sin egen træning for at vedligeholde de opnåede
færdigheder.
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25 Krysantemumbomber på genbrugsplads
Cirka kl. 14 søndag den 24. juni opdagedes en kasse med tre fyrværkeribomber af krysantemum-typen på
afleveringsbordet i bygningen for miljøaffald på genbrugspladsen på Strandvangen i Frederikssund.
Leder af genbrugspladsen, Palle Just, tilkaldte politiet der straks kom til pladsen. Pladsen blev herefter rømmet for alle
besøgende og medarbejdere, og der blev tilkaldt fagfolk til at tage sig af bomberne. Al tilkørsel til området blev stoppet
ved afspærringer ved krydset ved Roskildevej og i rundkørslen på Frederikssundsvej.
Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste ankom fra Dragør og sprængte bomberne på et sikkert sted. Genbrugspladsen
åbnede igen efter cirka halvanden time.
Det var bestemt ikke nogen ufarlig situation. Politiet fortalte Palle Just at krysantemumbomberne kan være meget
ustabile, især hvis de har været våde. Om sprængkraften kunne politiet forklare at de tre bomber tilsammen kunne have
ødelagt bygningen med alvorlige følger for folk indenfor og i nærheden.
Medarbejderne på genbrugspladsen reagerede på fundet af bomberne helt som de skulle, og direktør for erhverv og
teknik Ejvind Mortensen og formand for Teknik- og Miljøudvalget Morten Skovgaard udtrykker begge stor ros til
medarbejderne for deres ansvarlige ageren.
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25 Sankthans
Den traditionelle sankthansfest på Kalvøen i Frederikssund (billedet) havde borgmester Ole Find Jensen som båltaler.
Det var første gang borgmesteren talte på dette sted.
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Ole Find Jensen talte også ved Møllekrogen i Skibby, og begge taler var med flere historiske vingesus. Både de lange og
de korte.
Kiggende helt tilbage til de historiske tiders morgen noterede borgmesteren at der her på egnen har været tændt bål
gennem tusinde år – ikke mindst ved midsommer og i både hedensk og kristen tid.
Og på den korte bane inden for det enkelte menneskes liv er sankthansbål og midsommeraften først en tid med
forventning, glæde og optimisme oven på en eksamen eller et svendestykke – og senere en mindernes tid med
erindringer om tidligere, lykkelige aftener.
Sankthans er fællesskabets og det gode samværs tid, men ifølge borgmesteren er aftenen i høj grad også arrangørernes
aften. Bag bål, underholdning og alt det praktiske står nogle ihærdige arrangører – ildsjæle (!) som er både foreninger og
enkeltpersoner. De er drivkraften og dem der glæder, engagerer og involverer andre. De gør en indsats for de fælles
oplevelser, det gode samvær, kunst, sport – og også politik som fx et bedre sygehus og en bedre fjordforbindelse.
Vi har et engageret foreningsliv, og det er et fantastisk gode for vores kommune, sagde Ole Find Jensen – og sluttede sin
egen tradition tro talen med at ønske alle en god sommer fuld af varme hjerter, glade øje, samvær og fordragelighed.
Og lad så utilfredsheden, selvtilstrækkeligheden og intolerancen gå samme vej som heksene!
Foto: Preben Gøttsche
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25 Enighed om hjælpen til hjerneskadede
Kommunerne har efter amternes nedlæggelse overtaget ansvaret for hjerneskadede borgere så snart de forlader
sygehuset efter endt behandling for den sygdom (fx apopleksi) eller ulykke der har forårsaget hjerneskaden.
For nylig mødtes hjerneskadeforeningen med repræsentanter for Frederikssund Kommune for at få en dialog om hvordan
genoptræningen af disse borgere håndteres, og andre vigtige forhold for hjerneskadede. Det var formanden for
Hjerneskadeforeningens Frederikssund-afdeling, Frede Schulz, der mødtes med formanden for Social- og
Ældreudvalget, Tina Tving Stauning, og socialchef Peer Huniche.
Hjerneskadeforeningen ønskede at drøfte hvordan kommunen vil klare rehabiliteringen (genoptræningen i bred forstand)
og opgaven med at udrede (konstatere og beskrive) hvilke fysiske, psykiske og sociale problemer den hjerneskadede alt i
alt har. Foreningen ville også gerne tale om hvordan foreningen kunne støtte den kommunale indsats, og endelig ville
man drøfte forholdene for unge mennesker med erhvervet hjerneskade der placeres i almindelige plejehjemsboliger.
Kommunen bruger både egen og ekstern ekspertise
På mødet kunne socialchef Peer Huniche fortælle at Frederikssund Kommune har en aftale med den selvejende
institution Hjerneskadecenter Nordsjælland om udredningen og om planlægningen af genoptræningen. Selve træningen
kan foregå på et af kommunens plejehjem eller i hjemmet og i særlige tilfælde hos andre genoptræningsinstitutioner. Fx
bruges Hjerneskadecentret i København specielt til genoptræning af borgere der forventes at have mulighed for at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.
Sagsbehandlingen i kommunen varetages af medarbejdere der kan trække på viden fra kolleger på et bredt, tværfagligt
felt, og det er kommunens politik at den hjerneskadede borger og familien skal have den nødvendige hjælp og støtte så
hurtigt som muligt og i samarbejde med relevante instanser og personer, herunder ikke mindst de pårørende.
– Det er vores mål at patienten og omgivelserne (familien) oplever en serviceorienteret organisation med sig selv i
centrum for den kommunale indsats, siger socialchef Peer Huniche. – Der er mange medarbejdere fra ældre-, social- og
genoptræningsområdet samt Jobcenteret involveret i den enkelte borgers sag, og der er brug for en koordineret indsats
fra alle fagområder. Ikke mindst når det gælder om at få borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Det er nødvendigt at vi
involverer os hurtigt og professionelt i borgerens situation, men det er jeg helt sikker på vi kan, siger socialchefen.
Enighed om dialog og samarbejde
Hjerneskadeforeningens formand og kommunens socialchef aftalte på mødet at man løbende orienterer hinanden om de
problemer der måtte dukke op, så der straks kan gøres noget ved eventuelle misforståelser eller svigtende service.
På mødet drøftede man den særlige problematik med anbringelse af unge hjerneskadede på plejehjem. Parterne var helt
enige om at det ikke er hensigtsmæssigt at anbringe unge på plejehjem uden mulighed for samvær med ligestillede unge.
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Det drejer sig om den enkeltes rettighed til at få et så normalt liv som muligt, og kommunen er i gang med at finde en
løsning.
Formanden for Social- og Ældreudvalget, Tina Tving Stauning synes det er vigtigt med dialogen mellem kommunen og
Hjerneskadeforeningen. – Vi har den samme interesse, nemlig at den hjerneskadede borger og familien støttes bedst
muligt i at komme tilbage til en så normal tilværelse som muligt. Det handler ikke om penge, det handler simpelthen om
anstændighed over for de borgere der kommer i en sådan livskrise, siger udvalgsformanden.
Formand for den lokale afdeling af Hjerneskadeforeningen, Frede Schulz, tror også på dialog som vejen til godt
samarbejde. – Vi er i Hjerneskadeforeningen indstillet på at indgå i et fællesskab med kommunen for at løse de
problemer der opstår for de hårdt ramte familier. En hurtig indsats med en kvalificeret genoptræning tilpasset den
enkeltes behov gør en stor forskel. Så jer er glad for at vi er enige om at familien skal støttes lige fra den akutte fase og til
den skadede og familien kan vende tilbage til en tilværelse der er så normal som mulig, siger formanden for
Hjernekadeforeningen.
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25 Arbejdsnedlæggelser blandt plejepersonalet
Plejepersonale i den kommunale hjemmepleje og på plejehjemmene tilsluttede sig mandag den 25. juni den
omsiggribende strejkeaktion som startede i Holstebro for et par uger siden.
Der har siden morgenstunden været overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i Frederikssund, Slangerup og Skibby,
og det forlød mandag eftermiddag at strejken vil fortsætte tirsdag.
Kommunen holder ifølge ældrechef Bjarne Jensen kontakt med de strejkendes fagforening FOA, og der er aftalt et
nødberedskab som sørger for at borgerne får personlig pleje og mad. Men der vil være praktiske opgaver som ikke bliver
løst, siger ældrechefen.

2007 6

27 Torsdage åbner kommunen først kl.10
Fra 1. juli (i praksis fra og med den 5. juli) indføres der en ny kommunal åbningstid på torsdage, således at de
kommunale kontorer – og det gælder især Borgerservice – først åbner kl. 10. Tidligere har åbningstiden alle dage været
kl.9.
Denne mindre indskrænkning af åbningstiden indføres for at give mulighed for at afholde personalemøder inden for
arbejdstiden. Den samlede ugentlige åbningstid ændres fra 32 til 31 timer, men Frederikssund har stadig en af de
længste kommunale åbningstider i Nordsjælland.
Den kommunale åbningstid er herefter mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15, torsdag kl.10-18 og fredag kl. 9-14.
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28 Ny ledere til de sociale tilbud udnævnt
I forbindelse med etableringen af en ny organisation af dag- og døgntilbud til voksne er der udpeget nye funktionsledere
og fagkoordinatorer for området. De ny ledere blev onsdag den 27. juni præsenteret for personalet på de sociale tilbud.
De fem ny funktionsledere er Henriette Fals, Jørgen Carstensen, Annette Tram, Helle Hansen og Randi Skovgaard
Andersen. Annette Tram og Jørgen Carstensen er desuden udnævnt til fagkoordinatorer for henholdsvis socialpsykiatrien
og området udviklingshæmmede.

Stående fra venstre socialchef Peer Huniche, funktionsleder og fagkoordinator Jørgen Carstensen, afdelingsleder for
dag- og døgnområdet Mogens Damgaard. Siddende fra venstre funktionsleder Helle Hansen, funktionsleder Randi
Skovgaard Andersen, funktionsleder Henriette Fals og funktionsleder og fagkoordinator Annette Tram.
Socialchef Peer Huniche sagde ved præsentationen af funktionslederne at udpegningen af dem havde været en sand
fornøjelse. – I strukturprocessen viste lederne deres dygtighed og engagement. Trods den kendte dagsorden med
slankning af ledelsen formåede de at sætte sig ud over egne interesser og optrådte på professionel vis som gode
medspillere med lyst og mod til at præge dag- og døgnområdets fremtid.
– Jeg er både tilfreds med og stolt af ledergruppen. Det lover godt for fremtiden og for ledernes evner til at få
implementeret de nye tanker for området, sagde socialchefen.
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Både han og afdelingsleder Mogens Damgaard mener de har fået sat et godt hold funktionsledere som fundament og
drivkraft for gennemførelsen af den ny struktur. Et lederhold som vil formå at inddrage de mange dygtige medarbejdere
og få dem til at deltagere i udviklingen.
– Og medarbejderne er vores vigtigste resurse, var deres samstemmende ord.
– Det er dem der skal bygge dag- og døgnområdets fremtidige 'hus'.
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28 Havhingsten passerer Frederikssund søndag aften
Havhingsten fra Glendalough sejler søndag den 1. juli kl. 16 ud fra Roskilde for at indlede en historisk sejlads til Dublin i
Irland. To-tre timer efter afsejlingen passerer Havhingsten Kronprins Frederiks Bro. Skibet sejler for sejl eller ros op
gennem fjorden.
Havhingsten fra Glendalough er en rekonstruktion af et af
skibsfundene ved Skuldelev hvor skibet sammen med andre
skibe var sænket formodentlig for i forsvarsøjemed at indsnævre
indsejlingen til Roskilde.
Det er et havgående langskib på 30 meter, Skuldelev 2, som er
udstillet på Vikingeskibsmuseet. Det originale skib er bygget i
Dublin i 1042, og det endte sine dage på bunden af Roskilde
Fjord i slutningen af 1000-tallet.
Havhingsten er bygget på Vikingeskibsmuseets bådeværft med
brug af vikingetidens byggemetoder, materialer og redskaber.
Byggeriet tog fire år, skibet blev søsat i 2004, og Havhingsten
skal nu efter flere mindre togter ud på en lang rejse Dublin turretur.
Målet med rejsen er blandt andet at afprøve og dokumentere
skibets sødygtighed, fart og manøvreevne i de farvande hvor
originalen har sejlet. Skibet fører 118 kvadratmeter sejl, har 60
årer, vejer 25 ton, inkl. otte ton ballast og fem ton besætning,
har en meters dybgang, besætningen er på cirka 65 mand, og
gennemsnitsfarten er syv knob (12,5 km / timen).
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for
sejladsprojektet, men han ventes ikke at deltage i festlighederne
ved afsejlingen fra Roskilde på grund af barnedåb i familien.
Frederikssund hilser Havhingsten
Samtidig med at Havhingsten sejler fra Roskilde, er
Vikingespillene i gang med søndagsforestillingen, men man
håber på og har forberedt sig på at skibets passage passer med
afslutningen af spillet, således at vikinger og publikum kan gå
ned til stranden på Kalvøen og derfra ønske 'hesten' god tur.
Gode udsigtspunkter er Kronprins Fredriks Bro, Tippen yderst
på Frederikssund Havn, den gamle banedæmning på
Hornsherredsiden, Kalvøen og Frederikssund Lystbådehavn
samt flere steder på Hornsherredkysten fra Østskoven i syd til
Kulhus Havn i nord.
Mange lystsejlere har tænkt sig at sejle ud og se Havhingsten passere. Også Museumsskibet Sommerflid og
vikingeskibskopien Sif Ege sejler skibet i møde og følger det op gennem en del af fjorden. Det samme gør
veterandampskibet Skjelskør.
Blandt Havhingstens gaster er der en næsten lokal deltager, 37 årige Martin
Kristensen, som er barnefødt i Jægerspris og har fået blandet fjordvand i
blodet i Kignæs Havn. Det var også stedet for et pressemøde onsdag den 27.
juni hvor han blev ønsket god tur. Borgmester Ole Find Jensen var med til at
ønske god vind (og gode armkræfter) og overrakte Martin Kristensen er kopi af
en af de guldbrakteater der er fundet på klinten ved Kitnæs – som Kignæs
tidligere kaldtes – det såkaldte Kitnæs-fund.
Læs beretningen og se billederne fra pressemødet med Martin Kristensen på
Kignæs Havns hjemmeside.
Martin Kristensen, der her er fotograferet af Kignæs Havns reporter Johs.
Egede Olsen, påmønstrer Havhingsten når den lægger til på Orkneyøerne på
vejen til Dublin.
Martin Kristensen fotograferer også selv. På en træningssejlads for kort tid
siden hvor der blev øvet evakuering og redning, tog Martin billedet nedenfor.
Redningshelikopterens besætning og Havhingstens besætning fandt ud af
hvordan man bedst fik sendt redningsfolk ned til skibet – og det viste sig at
være medens Havhingsten blev roet støt frem, og helikopteren hang over
agterenden af skibet.
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Del dine fotos af Havhingsten med andre
Hvis læsere af hjemmesiden fotograferer Havhingstens sejlads op gennem Roskilde Fjord, er de velkommen til at sende
fotos digitalt til denne adresse: mlede@frederikssund.dk – så laver vi en kavalkade.
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29 Turistsæson i Jægerpris alle ugens dage
Kulturhuset Rejsestalden holder i juli åbent og har turistinformation alle dage kl. 10-15, onsdag dog
kl. 12-18.
Ved skranken kan man møde kulturhusets sommer-turistmedarbejder Josefine Jacobsen som
venligst er udlånt af Turistbureauet i Frederikssund.
Josefine er lige vendt hjem efter en spændende skoleperiode i Alabama, og vi skal hilse og sige at
hun glæder sig til at servicere alle de borgere og turister som lægger deres vej forbi Rejsestalden.
Se Kulturhuset Rejsestaldens
sommerprogrammer.
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