Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 1. kvartal 2017.
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Kursus om at finde balance mellem job og sygdom
Har du brug for inspiration og konkrete værktøjer til aktivt at håndtere sygdom/lidelse og jobsituation, så er dette kursus
måske noget for dig.
Kurset starter fredag den 27. januar 2017 og foregår på De tre Ege, Parkvej 2 i Jægerspris. Alle dage er fredage fra
kl. 10.00-12.30.
Der er begrænset antal pladser. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Læs mere om tilbuddet på www.frederikssund.dk/jobogsygdom eller kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på
kzmor@frederikssund.dk. for information og tilmelding.
Sådan siger en tidligere kursist
- Kurset hjalp mig til at vende negative tanker til positive. Vi fik blandt andet værktøjer til enten at smide et problem væk
eller få det løst, så tingene ikke tårner sig op. Jeg er kommet over en stor hurdle på vejen og er blevet mere positiv nu,
fortæller Teddy Andersen på 58 år, tidligere stressramt – nu tilbage i job.
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Folketingets Transportudvalg besøgte Frederikssund
Studieturen for politikerne fra Christiansborg gik til både Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner, og formålet var
at blive klogere på lokale trafikale projekter og prioriteringer i Nordsjælland. Programmet begyndte kl. 9.00 i Vinge, hvor
blandt andre borgmester John Schmidt Andersen (V) bød udvalget velkommen.
Gode argumenter for motorvej
I sin velkomst kom borgmesteren blandt andet ind på behovet for en færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, som
blev politisk besluttet i 2009, men hvor finansieringen lader vente på sig. Trafiktællinger viser, at strækningen fra Tværvej,
hvor motorvejen i dag slutter, og til Frederikssund har en daglig trafik på 20.000 køretøjer. Frem mod 2030 ventes
trafikken at stige til 32.000 daglige køretøjer. COWI har beregnet, at samfundet vil spare 6300 køretimer i døgnet, såfremt
Frederikssundsmotorvejen bliver bygget færdig.
- Hvis politikerne vil beslutte at investere i dette vigtige infrastrukturprojekt, så sætter de penge i et solidt og bæredygtigt
projekt. Beregninger viser, at investeringen vil give et samfundsmæssigt afkast på 7,1%, uddyber John Schmidt
Andersen. Og han er glad for muligheden for at komme i dialog med politikerne:
- Det er langt fra første gang vi gør opmærksom på behovet for motorvejen overfor politikerne på Christiansborg, men det
er vigtigt at holde sagen varm. Langt de fleste i udvalget er også rigtigt positive overfor vores ønsker, men vi er heller ikke
de eneste, der har ønsker til forbedringer af infrastrukturen, fastslår borgmesteren, der ikke har fået nogen konkrete løfter
fra Transportudvalget.

Borgmester John Schmidt Andersen i samtale med medlemmer af Transportudvalget.
Ny og gammel bro på programmet
Efter en orientering om udviklingen i byen Vinge kørte Transportudvalget ud for at se arbejdet med vejanlægget til den
kommende nye fjordforbindelse. Herefter gik turen til Kronprins Frederiks Bro, hvor Vejdirektoratet for nylig har foreslået
at lade broen blive fjernstyret, så der ikke længere vil være en fast brovagt på broen.
- Mit indtryk er, at politikerne var meget glade for at se vores forskellige projekter, og de var imponerede over, at vi har
gang i så mange ting, siger John Schmidt Andersen og tilføjer:
- Nu har vi i hvert fald givet dem en rigtig god fornemmelse for de lokale forhold, og de er ikke i tvivl om, hvad der er de
vigtigste prioriteringer for os lokalt i Frederikssund Kommune, fastslår han.
Efter besøget i Frederikssund gik udvalgets tur videre til først Hundested Havn og dernæst til Hillerød. Begge steder for
at se og høre om lokale infrastrukturprojekter.
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Teknisk direktør Claus Steen Madsen (tv.) i samtale med Rasmus Prehn (S) (midtfor) og Jan Erik Messmann (DF).

Turbussen med christiansborgpolitikerne gjorde blandt andet holdt ved Kronprins Frederiks Bro.
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Talentudvikling styrkes med nyt støttekoncept
Frederikssund Kommune vil styrke talentudviklingen af idrætstalenter gennem et nyt støttekoncept. En del af konceptet
bliver særlige talentklubber og en talentklasse på Frederikssund Gymnasium.
Fritidsudvalget har den 4. januar 2017 godkendt et nyt støttekoncept for talentklubber, som systematisk arbejder for at
udvikle talenternes personlige, sociale og faglige færdigheder til et niveau, der kræves på internationalt seniorniveau og
højeste nationale seniorniveau.
Talentklubkonceptet er udviklet i en tæt proces med interesserede idrætsforeninger, der ved workshops har været med til
at beskrive, hvordan Frederikssund Kommune bedst muligt kan understøtte rammerne for at styrke
talentudviklingsmiljøerne. En vigtig del af støttekonceptet bliver en styrket indsats på uddannelse til både atleter og
trænere i talentklubberne.
- Jeg er glad for, at vi ud over at støtte den brede idræt i kommunen nu også kan støtte idrætstalenter i deres udvikling.
Jeg glæder mig over, at idrætsforeningerne selv har været med til at udvikle konceptet, og jeg tror, at det vil få stor
betydning for både klubber og talenter, siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.
Særlig talentklasse på gymnasium
Ud over arbejdet i idrætsklubberne skal der også oprettes en særlig talentklasse på Frederikssund Gymnasium.
Talentklassen bliver et tilbud for atleter, der har ambitioner om at fortsætte med at udvikle sig inden for deres idræt,
samtidig med at de får en gymnasial uddannelse.
Uddannelsesforløbet bliver et treårigt forløb, men med et særligt tilrettelagt skema, hvor klassen får fysisk træning på
skoleskemaet to morgener om ugen. Den fysiske træning tager afsæt i Team Danmarks anbefalinger inden for
talentudvikling af unge idrætstalenter. Derudover får eleverne i talentklassen fleksible rammer, så de lettere kan deltage i
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konkurrencer og træningslejre.
Talentklassen vil blive en af ganske få gymnasieklasser i Danmark, der samler de unge idrætstalenter i én klasse. På den
måde bliver det sociale mellem de unge styrket på tværs af idrætsgrene men med det til fælles, at de alle ønsker at
udvikle deres sportslige talent. Og på Frederikssund Gymnasium ser rektor frem til at få en ny talentklasse:
- Jeg tror, det vil skabe en særlig energi i klassen, når alle har et fælles fokus. De vil få et særligt udbytte af hinanden, når
de samles i én klasse, så jeg er stensikker på, at det bliver godt for dem. De vil opleve, at der ofte er elever væk til
stævner eller andet og som så tilgår undervisningen på en anden måde. Det kunne for eksempel være via Skype. Det
bliver en opgave for lærerne at tilrettelægge undervisningen, så alle kommer gennem hele det treårige forløb og kan gå til
eksamen ligesom alle andre gymnasieelever, siger Peter Bech Sørensen, rektor på Frederikssund Gymnasium.
Talenter, der ikke er tilknyttet en talentklub, kan også søge om optagelse i talentklassen.
Idrætsklubber kan ansøge
For at blive godkendt som talentklub forventes det, at klubben aktivt deltager i et individuelt tilrettelagt
klubudviklingsforløb. Ansøgning om at blive talentklub sker via Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Idrætsforeningerne vil også få direkte besked, når der åbnes for ansøgninger.
Også på kulturområdet arbejdes der med talentudvikling, og her vil der blive fremlagt forslag til pilotprojekter på
Fritidsudvalgets møde den 8. februar 2017.
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Erstatningsbane er på vej til ORI-Fodbold
Fritidsudvalget arbejder på, at ORI-Fodbold kan få erstatningsbane tæt på deres klubhus. Erstatningsbanen skal bruges,
indtil banerne i idrætsbyen står klar.
Fritidsudvalget har den 4. januar 2017 godkendt, at der indhentes tilbud på at etablere en græsbane på den nuværende
grusbane på Bjergvej i Frederikssund. På den måde kan ORI-Fodbold fortsat have boldbaner tæt ved klubhuset.
Erstatningsbanen er nødvendig, fordi banerne ved Ådalens Skole Syd ikke længere er tilgængelige fra sommeren 2017.
- Vi har lyttet til ORI-Fodbold og jeg håber, at vi sammen kan få skabt en god løsning. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan
arbejde videre med et forslag til en erstatningsbane, som alle kan være tilfredse med, siger Morten Skovgaard (V),
formand for Fritidsudvalget.
ORI-Fodbold har ønsket, at der bliver lagt rullegræs ud på den nuværende grusbane på Bjergvej. Dette ønske har
tidligere været drøftet mellem administrationen i Frederikssund Kommune og ORI-Fodbold og det er det forslag, der nu
skal indhentes tilbud på. Fodboldbanen vil kunne være klar til brug efter sommerferien 2017, når sæsonen går i gang
igen.
ORI-Fodbold bruger i dag banerne ved Ådalens Skole Syd, men da skolen og dertil hørende arealer forventes at blive
solgt i 2017, kan klubben ikke længere bruge banerne. I stedet vil klubben skulle bruge de nye fodboldbaner ved
Idrætsbyen, og disse forventes først klar i sommeren 2019.
- Det er vigtigt med gode vilkår for foreningslivet. ORI-Fodbold har ønsket at holde deres aktiviteter samlet, både i den
kommende Idrætsby, men også indtil den er klar, og det forsøger vi at imødekomme bedst muligt, siger Morten
Skovgaard.
Administrationen i Frederikssund Kommune skal nu indhente tilbud på, hvad det vil koste at lægge rullegræs på
grusbanen. Tilbuddene vil blive fremlagt for Fritidsudvalget, og herefter vil arbejdet kunne gå i gang.
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Børn og jazzmusik på omsorgscentre
Til foråret kan beboerne på kommunens omsorgscentre godt finde slips og skørter frem og invitere børn, børnebørn og
oldebørn på besøg. Det professionelle børnejazzorkester Univers på Vers besøger nemlig alle fem omsorgscentre og
giver en times koncert for fuld udblæsning.
Univers på Vers modtog Børnejazzprisen i 2015. Det musikalske grundlag er jazz og latin og spilles af nogle af landets
bedste jazzmusikere. Teksterne har flere lag, er fyldt med ordspil, dobbelttydninger og sjove rim, så de rammer både
børn og voksne.
Børnejazzen er dermed en musikgenre som både den otteårige og den 97 årige kan enes om.
Ideen er udsprunget af et ønske om at give de ældre rollen tilbage som samlingspunkt for familien og give dem mulighed
for at invitere på en fælles oplevelse. Univers på Vers har allerede optrådt på flere plejehjem rundt om i landet, hvor børn
og ældre har nydt musikken sammen og fået nyt at snakke om.
Det er altså sociale fællesskaber, værdighed og livskvalitet, der sættes i spil. Værdier som er centrale for den ældre såvel
som den yngre generation.
Koncerterne er finansieret af Fritidsudvalget og Værdighedspuljen.
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Børnejazzorkestret Univers på Vers skal spille på Frederikssund Kommunes fem omsorgscentre i foråret 2017.
Invitation til Erhvervs- og Vækstkonference 2017
Traditionen tro indbyder Frederikssund Kommune og Rådet for Viden og Erhverv kommunens virksomheder til Erhvervsog Vækstkonference med efterfølgende middag:
Torsdag den 9. februar 2017 kl. 14.30 - 22.00 på Metalskolen , Slagslundevej 13, Jørlunde, 3550 Slangerup.
Så er der gået et år og Frederikssund Kommune og Rådet for Viden og Erhverv har atter fornøjelsen af at indbyde
kommunens virksomheder til den årlige Erhvervs- og Vækstkonference.
Vi har meget at glædes over. Opsvinget er ved at få rigtig fat og mange virksomheder oplever markant fremgang. Det
betyder, at der er kommet nye virksomheder til og at eksisterende virksomheder vækster. Vi skal møde et par af dem.
Vi vil også gerne fortælle sidste nyt om, hvordan det er lykkedes at bringe nye erhvervsuddannelser til Campus – og
hvordan erhvervslivet kan støtte op om denne landvinding.
Og så vil vi selvfølgelig også gerne opdatere alle omkring Fjordforbindelsen og Vinge; to kæmpe projekter, der får
markant indflydelse på vores kommune i fremtiden.
Belært af sidste års tilbagemeldinger, har vi fastholdt de gode pauser i programmet, hvor man har mulighed for at snakke
med hinanden. Dagen slutter med et underholdende indslag, og efterfølgende er Frederikssund Kommune vært ved en
middag.
Tilmelding
Arrangementet er gratis, men da vi kun kan være 180 deltagere, kan der kun tilmeldes 2 personer pr. virksomhed.
Tilmeldingen er efter ”først-til-mølle-princippet” og klares via kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk/konference.
På gensyn torsdag den 9. februar 2017!
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11 Udtynding af skove og krat i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune er stadig i gang med en kraftig udtynding i en del af vores skovbeplantninger.
Udtyndingen er færdig i Hornsherred, men vi er stadig i gang i Græse Bakkeby. Efter Græse Bakkeby mangler vi kun
Rotteskoven og Ny Øvej i Slangerup.
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Du kan læse mere om udtyndingen på Vej & Parks hjemmeside.
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11 Musikskolen giver nytårskoncert
Fredag den 20. januar 2017 klokken 19.00 gentager Frederikssund Musikskole sidste års succes, og inviterer til
Nytårskoncert i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
Det bliver alle tiders koncert med optræden af blandt andet Musikskolens Strygerorkester, Percussion All Stars,
teenagekoret T drops og Frederikssund Musikskoles Big Band.
Lige som sidst opfordres publikum til at møde festklædt, og medbringe sko der kan danses i.
Der er kun adgang med billet til koncerten, og med et begrænset antal billetter er det om at være hurtig.

Billetter
Billetter á 40 kr. kan købes på Musikskolens kontor, Ved Kirken 5 i Frederikssund.
Ud over de mange musikalske oplevelser udløser billetten et glas bobler og kransekage.
Publikum opfordres til at komme i god tid - dørene lukkes præcis klokken 19.00.
Foto: Sandvær/Price
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11 Beredskabet følger vejret
DMI varsler blæst med kraftige vindstød og forhøjet vandstand i fjordene på 100-110 cm om eftermiddagen, torsdag den
12. januar 2017.
Det er langt fra de niveauer som vi oplevede under stormen Urd, og udgør umiddelbart ikke nogen fare.
Kommunen og beredskabet følger alligevel opmærksomt med i vejret torsdag, da der kan være ganske få steder i
kommunen, som eventuelt kan blive berørt. Såfremt det er aktuelt vil vi opdatere med nye informationer her på
hjemmesiden og på vores Facebookside.
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12 Hvad synes du om hjemmehjælpen?
I lighed med 2015 gennemfører Frederikssund Kommune en undersøgelse af tilfredsheden med den leverede
hjemmehjælp.
Borgere, som modtager hjemmehjælp eller madservice, vil i den kommende måned blive spurgt til deres tilfredshed med
den hjælp og støtte, de modtager. Spørgeskemaet vil blive sendt til den digitale postkasse, så det er vigtigt at holde øje
med brevet. Til borgere, som er fritaget fra digital post, vil spørgeskemaet blive sendt med posten. Det er muligt både at
indsende eller indtelefonere sine svar. Pårørende er meget velkomne til at hjælpe med at udfylde skemaet.
Formanden for Velfærdsudvalget Kasper Andersen håber, at mange borgere vil returnere et udfyldt spørgeskema.
- Det er vigtigt for mig at få et fyldestgørende billede af, om borgerne i Frederikssund er tilfredse med den hjælp og støtte,
vi leverer. Vi håber selvfølgelig, at folk er glade for hjælpen, men sådan en undersøgelse skal jo også bruges til at se,
hvor vi kan forbedre os, siger Kasper Andersen.
Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort efter sommerferien.
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14 Stor interesse for at anlægge ny idrætsby
Frederikssund Kommune har nu prækvalificeret i alt ni hold, der dermed kan komme til at give tilbud på henholdsvis
svømmehallen og de udendørs faciliteter i første fase af idrætsbyen.
Arbejdet med at anlægge den kommende idrætsby i Frederikssund har stor interesse blandt arkitekter og entreprenører.
Første del af idrætsbyen er opdelt i to udbud: Svømmehallen, der er udbudt som en totalentreprise, og de udendørs
faciliteter, der er udbudt som en totalrådgivningsopgave. I alt 13 forskellige hold af arkitekter og entreprenører har søgt
om at komme i betragtning til opgaverne. Nu er det afgjort hvilke hold, der er blevet prækvalificeret til at byde på
opgaven.
Svømmehal
De fire totalentreprisehold, der søgte om at give tilbud på anlæggelse af svømmehallen, klarede alle prækvalifikationen,
og kan nu indgå i konkurrencen om, hvordan den nye svømmehal i idrætsbyen skal se ud. Holdene er:
1. Totalentreprenør: Morten C. Henriksen A/S. underrådgivere: Kullegaard A/S, Torkil Laursen A/S, Midtconsult A/S,
DISH Danske Idrætssvømmehaller A/S
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2. Totalentreprenør: Raunstrup Byggeri A/S, underrådgivere: CREO Arkitekter A/S, Alectia A/S
3. Totalentreprenør: Vestergaard Nielsen A/S, underrådgivere: Mangor & Nagel A/S, Sweco A/S
4. Totalentreprenør: G.V.L. Entreprise A/S, underrådgivere: GPP Arkitekter A/S, Bay Arch, MOE A/S, AQUA-TEKNIK A/S
Nu har holdene indtil den 6. april til at aflevere deres tilbud på opgaven.
Udendørs faciliteter
Idrætsbyens udendørs faciliteter vil i første fase dreje sig om boldbaner, aktivitetsplads, veje, stier og regnvandssøer. Her
modtog Frederikssund Kommune ni anmodninger om at deltage. Ud af disse er fem hold blevet prækvalificeret ud fra en
vurdering af, hvem der havde de bedste og mest relevante referencer i forhold til opgaven. Holdene er nu inviteret til at
komme med tilbud på at indgå som totalrådgiver på første fase af idrætsbyens udendørs arealer. Holdene er:
1. Mangor & Nagel Plan+Landskab, Underrådgiver: Sweco A/S
2. Oluf Jørgensen A/S, rådgivende ingeniørfirma, Underrådgiver: Kragh og Berglund Landskabsarkitekter a/s
3. Thingbrandt landskab, Underrådgivere: Mutopia, MOE, rådgivende ingeniører
4. DOMUS arkitekter a/s, Underrådgivere: AB Clausen rådgivende ingeniører A/S, Jens Wessberg rådgivende
ingeniørfirma Aps, SCHUL Landskabsarkitekter Aps
5. GHB landskabsarkitekter, Underrådgiver: Niras
Disse hold har nu indtil den 24. februar til at aflevere deres tilbud på opgaven.
- Det glæder mig, at der har været så stor interesse for at byde ind på opgaverne. Det viser, at der er stor interesse for at
være med til at forme idrætsbyen. Vi har prækvalificeret nogle meget kompetente og interessante hold, og det bliver
spændende at se deres endelige tilbud, siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget
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17 To genbrugspladser holder lukket
Genbrugspladserne i Jægerspris og Skibby holder lukket onsdag den 18. og torsdag den 19. januar.
Vi henviser til Frederikssund Genbrugsplads på Strandvangen 17, hvis du ikke kan vente til fredag med at komme af med
dit affald.
Årsagen til, at der holdes lukket, er, at medarbejderne i Genbrugsbutikken Skibby og på Jægerspris og Skibby
Genbrugsstationer er sammen på udviklingsseminar.
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17 Kom til infoaften om erhvervsuddannelser
Til august åbner de nye erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund dørene for de første elever. Onsdag aften kan
nysgerrige elever og deres forældre besøge både de nye og de uddannelser, der allerede er på Campus, og høre mere
om de muligheder, de giver.
Onsdag den 18. januar fra klokken 17 til klokken 19 er der nemlig infoaften om erhvervsuddannelserne. Det foregår på
KNord Frederikssund på Campus, Heimdalsvej 1.
Det er skolerne Esnord, TEC, KNord og SOPU, der inviterer til infoaften. Her vil de fremmødte blive budt velkommen af
direktør for Esnord, Inge Prip. Derefter vil der være et oplæg fra Frederikssund Erhverv, og til sidst vil det være muligt at
høre om de forskellige erhvervsuddannelser og muligheder for praktikforløb.
Det vil også være muligt at møde og få en dialog med elever og undervisere fra Esnord, TEC, KNord og SOPU, ligesom
man kan tage en snak med lokale erhvervsfolk og med konsulenter fra Frederikssund Kommune og høre om et
praktikforløb i en virksomhed.
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18 Kom og Kvit - rygestop 2017
På seneste rygestophold lykkedes det 8 ud af 12 personer at holde op med at ryge med hjælp fra Frederikssund
Kommunes dygtige rygestopinstruktører.
Hvis du vil være den næste, der dropper smøgerne, så starter der et nyt rygestophold i uge 8, torsdage fra kl. 17.45 –
19.30 på Østergården i Frederikssund.
Læs mere om kurset og kontakt vores rygestopkonsulent, Rikke Rossen Hansen på tlf.: 24 44 60 73, for en indledende
samtale.
Rygestopholdet 2016, hvor 8 ud af 12 holdt op med at ryge.
Foto: KEJE.
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18 Erhvervskonference melder alt udsolgt
Traditionen tro indbyder Frederikssund Kommune og Rådet for Viden og Erhverv kommunens virksomheder til Erhvervsog Vækstkonference med efterfølgende middag. I år har tilmeldingen været så stor at kommunen allerede nu må melde
alt udsolgt. De 180 pladser blev revet væk på ganske få dage.
Det er dog stadig muligt at skrive sig på venteliste til arrangementet.
Konferencen finder sted torsdag den 9. februar 2017 kl. 14.30 - 22.00 på Metalskolen, Slagslundevej 13,
Jørlunde, 3550 Slangerup.
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23 Babycaféer i januar og februar 2017
Er du på barsel, så er bibliotekets tilbud om babycaféer måske noget for dig - og din baby Babycafeerne er et tilbud til
forældre på barsel, og der er babycafe på alle fire lokalbiblioteker.
Ved hver babycafé er der et relevant foredrag i relation til babyer og småbørn, f.eks. om børn og sovevaner, babysang
eller førstehjælp til småbørn. Desuden er der ved alle babycafeerne tid til hygge og erfaringsudveksling, samt kaffe, te og
frugt.
Ved babycafeerne i Slangerup er der desuden besøg af en sundhedsplejerske.
Seks caféer i januar og februar
Forårets babycafeer starter tirsdag den 31. januar 2017 kl. 10.00, hvor der på Frederikssund Bibliotek er introduktion til
babymassage med Hannah Lind Arlaud. Hannah viser nogle øvelser der fremmer den motoriske udvikling. Efter
undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen.
Samme dag, tirsdag den 31. januar 2017 kl. 10.00, tilbyder Skibby Bibliotek et foredrag hvor Karin Ylönen vil fortælle om
hvordan man giver sit barn gode og sunde sovevaner.
Februar
I februar kan du komme til babycafé følgende dage:
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup
Temaet er børn og omsorg. John Petersen fra simpel førstehjælp vil fortælle om sikkerhed i hjemmet.
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Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 10.00 i Jægerspris
Zoneterapi Trine Elmer Karpf fortæller, demonstrere og svarer på spørgsmål om zoneterapi til nyfødte.
Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 10.00 i Skibby
Introduktion til babymassage med Hannah Lind Arlaud. Hannah viser nogle øvelser der fremmer den motoriske udvikling.
Tirsdag den 28. februar kl. 10.00 i Frederikssund
Giv dit barn gode og sunde sovevaner. Kom og hør om søvnens betydning, og hvordan du hjælper dit barn til at sove
godt.

Sovende baby i mors favn.
Det koster 20 kroner at deltage i babycaféerne. Tilmelding sker via bibliotekernes hjemmeside.
Foto: KEJE.
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23 Tilbud til dig der har eller har haft kræft
Vi tilbyder et forløb, der kan hjælpe dig til at styrke eller genvinde kontrol og handlekraft i dit liv. Du skal have en
henvisning fra din læge eller sygehuset for at deltage.
Tilbuddet starter med en individuel samtale i uge 8. Samtalen har fokus på dine behov, udfordringer, fysiske tilstand og
motivation. Derefter følger fire kursusdage: den 27. februar, den 2. marts, den 6. marts og den 13. marts, og til slut et
træningsforløb.
Få mod på livet
- Kursuslederne havde stor forståelse for de kræftramte og gav dem mod på livet. Sådan siger en tidligere deltager. En
anden fremhæver, hvor givende det er at udveksle gode råd og erfaringer med andre kræftramte: – Man føler sig ikke så
alene.
I forløbet er der fokus på
 Værktøjer til at forbedre din hverdag gennem god kost, bevægelse og tænkning
 Viden og vejledning om senfølger og håndtering af disse
 En fysisk og mentalt styrket krop
 Viden om, hvordan du kan fastholde dit arbejdsliv eller søge pension
 Mulighed for erfaringsudveksling med ligestillede
Få mere at vide
Læs mere om tilbuddet på www.frederikssund.dk/kræft eller kontakt sygeplejerske Henriette Lose på 40 49 06 26.
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24 Lever du med kroniske smerter?
Måske er kurset ”Lær at tackle kroniske smerter” noget for dig.
Du bliver præsenteret for redskaber, som kan medvirke til, at det er dig, og ikke smerterne, der styrer dit liv.
Instruktørerne på kurset lever selv med kroniske smerter og har således personlig kendskab til de udfordringer, som det
fører med sig. Det er gratis at deltage.
Læs mere på www.frederikssund.dk/smerter
Tid og sted
Første gang er tirsdag den 21. februar 2017.
Kurset strækker sig over seks tirsdage i tidsrummet 14.30 – 17.00, og det foregår i Glassalen, Tolleruphøj, Roskildevej
160a, 3600 Frederikssund
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser, og vi opfordrer til, at du tilmelder dig hurtigt. Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen
Hansen på 24 44 60 73 eller på rjhan@frederikssund.dk. Send ikke oplysninger om dit helbred, men oplys dit navn og
telefonnummer, så bliver du kontaktet.
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Kurset erstatter ikke behandlingsforløb hos læge eller specialist, men skal ses som et supplement.
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25 Udgravninger ved idrætsbyen kan begynde
Nu kan arkæologerne begynde at afdække de mange spændende fund under den kommende idrætsby. Det står klart,
efter at Frederikssund Byråd onsdag den 25. januar gav den nødvendige bevilling til arbejdet.
I efteråret 2016 foretog Roskilde Museum en række prøveudgravninger på den grund i den sydøstlige del af
Frederikssund, hvor den kommende idrætsby skal ligge. Blandt de store fund er rester fra middelalderlandsbyen Tollerup,
som formentlig har rødder helt tilbage til vikingetiden. Arkæologerne har fundet spor efter ca. 60 huse, hvilket vidner om
en ret stor middelalderlandsby, der har haft en vis status. Flere af husene kan dateres helt tilbage til bondestenalderen
(4000 f. kr.).
Video
Klik på billedet nedenfor for at se en video fra området (åbner i nyt vindue).

Tidsplan holder
De mange fund betyder, at Roskilde Museum skal foretage yderligere udgravninger på et stort område for at foretage en
præcis kortlægning af fundene. Udgravningerne kan gennemføres i løbet af 2017 og vil derfor ikke forskyde tidsplanen for
byggeriet af idrætsbyens fase 1.
- Det er spændende fund, der er gjort ved Frederikssund. Derfor er det vigtigt, at arkæologerne får mulighed for at
udforske området ordentligt. Samtidig glæder jeg mig over, at det arkæologiske arbejde kan forenes med vores planer
om at opføre en idrætsby i området, så vi både sikrer, at historiebøgerne bliver korrekte og at tidsplanen for byggeriet kan
fastholdes, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Efter Frederikssund Byråds godkendelse af bevillingen til udgravningen skal Kulturstyrelsen godkende budgettet. Endelig
skal vejret helst være frostfrit før gravearbejdet rigtig kan komme i gang. Udgiften til udgravningerne på 9,2 mio. kr. skal
finansieres af det samlede budget til idrætsbyens første fase.
- I slutningen af maj 2017 skal Byrådet beslutte omfanget af udendørs idrætsfaciliteter, der sammen med svømmehallen
skal etableres i første fase. En del af denne beslutning vil være en drøftelse af, hvilke faciliteter der er vigtigst at få med
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indenfor det samlede budget, som også skal finansiere udgifter til arkæologiske udgravninger, fortæller borgmester John
Schmidt Andersen.
Plangrundlag på plads
På mødet den 25. januar vedtog Frederikssund Byråd også både et kommuneplantillæg og lokalplanen for den
kommende idrætsby. Dermed er hele plangrundlaget for idrætsbyen nu endeligt vedtaget.
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26 Slangerup Svømmehal skal renoveres
For at kunne leve op til Miljøministeriets skærpede krav til vandkvaliteten og de hygiejniske forhold i svømmehaller skal
Slangerup Svømmehal have skiftet vandbehandlingsanlægget ud. Samtidig er det besluttet at svømmehallens ældre
ventilationsanlæg bliver udskiftet ved samme lejlighed. Derfor afsatte Frederikssund Byråd på sit møde den 25. januar
7,290 mio. kr. til renoveringen. De nye installationer er mere energieffektive og ventes at give besparelser på el og vand
på omkring 300.000 kr. om året.
Arbejdet kræver, at bassinet bliver tømt, og derfor vil svømmehallen være lukket fra den 6. juni 2017. Det forventes, at
svømmehallen kan åbne for gæster igen i slutningen af november i år. Når bassinet er tømt for vand, vil selve bassinets
tilstand og restlevetid også blive undersøgt. Hvis det viser sig, at bassinet også skal renoveres, vil det dog betyde en
forlængelse af lukkeperioden.
Tæt dialog med brugerne
Lukningen af Slangerup Svømmehal vil få betydning for brugerne i både Slangerup og Frederikssund svømmehaller.
Derfor er Kultur og Fritid i Frederikssund Kommune i tæt dialog med foreningsbrugerne i Slangerup og Frederikssund om
deling af bassintiderne i Frederikssund Svømmehal.
For at give plads til foreningsbrugerne vil en del af den offentlige åbningstid i Frederikssund Svømmehal blive inddraget.
Samtidig vurderer Kultur og Fritid mulighederne for at bruge svømmefaciliteter andre steder. Et forslag til deling af
svømmetiderne i Frederikssund Svømmehal vil blive forelagt til godkendelse på Fritidsudvalgets møde den 8. marts.
Tidsplanen for renoveringen af Slangerup Svømmehal ser således ud:
Januar – maj 2017:
Udbudsmateriale på renoveringsopgaven udarbejdes.
Opgaven sendes i udbud.
Valg af tilbud og kontraktindgåelse.
6. juni 2017:
Slangerup Svømmehal lukkes og bassinet tømmes for vand.
Juni – november 2017:
Udskiftning af vandbehandlingsanlæg og ventilationsanlæg. Vurdering af bassinets tilstand.
18. november 2017:
Forventet åbning. (Hvis selve svømmebassinet skal renoveres vil det kunne forlænge lukkeperioden med 3-6 måneder.)

Slangerup Svømmehal lukker på grund af renovering den 6. juni 2017.
Foto: KEJE.
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27 Støt Danmarks Indsamling 2017 og få en kæmpe oplevelse
Indtil den 4. februar 2017 kan du byde på en rigtig spændende oplevelse i Frederikssund Kommune. En oplevelse der vil
give dig luft under vingerne og et nyt perspektiv på tingene.
Se det hele lidt fra oven
Frederikssund Kommune giver nemlig - i samarbejde med den lokale svæveflyveklub - mulighed for at komme op og se
det hele, sådan lidt fra oven. Tag din bedste ven, bror, søster, far, mor eller partner under armen og gør jer klar til at finde
ud af, hvorfor fuglene synger, når de flyver.
Svæveflyveturen er for 2 personer og finder sted efter nærmere aftale med svæveflyveklubben.
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På dette link kan du finde en oversigt over de oplevelser, der er sat på auktion i hele landet af de danske kommuner.
På dette link kan du byde på svæveflyveturen i Frederikssund.
Auktionerne køber frem til lørdag den 4/2. hvor det store indsamlingsshow løber over skærmen på DR1.
Danmarks Indsamling 2017 er igangsat af en række humanitære organisationer sammen med DR. I år kulminerer
indsamlingen med et stort TV-show lørdag den 4. februar på DR1.
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27 Find balancen mellem job og sygdom
Har du brug for inspiration og konkrete værktøjer til at håndtere sygdom / lidelse og jobsituation, så er dette kursus
måske noget for dig. Næste kursus starter den 24. februar.
Læs mere om tilbuddet på www.frederikssund.dk/jobogsygdom.
Næste kursus starter fredag den 24. februar 2017 og foregår på De tre Ege, Parkvej 2 i Jægerspris.
Der er i alt seks møder, alle på fredage fra kl. 10.00-12.30.
Teddy er tilbage i job
- Kurset hjalp mig til at vende negative tanker til positive. Vi fik bl.a. værktøjer til enten at smide et problem væk eller få
det løst, så tingene ikke tårner sig op. Jeg er kommet over en stor hurdle på vejen, og er blevet mere positiv nu, fortæller
Teddy Andersen på 58 år. Teddy er tidligere stressramt – nu tilbage i job.
Tilmelding
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen, 24 44 60 73
eller rjhan@frederikssund.dk.
Der er begrænset antal pladser.
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30 Lavere hastighed på flere veje
Frederikssund Kommune måler jævnligt bilisternes fart forskellige steder i kommunen. Baseret på målinger lavet i 2015
og 2016 er der i løbet af 2016 lavet en række fartdæmpende foranstaltninger på forskellige veje i kommunen. De veje,
hvor der nu er opsat bump eller indsnævringer, er alle veje, hvor omkring halvdelen af bilisterne ifølge målingerne kørte
hurtigere end fartgrænsen.
Høj hastighed på skolevej
På Askevej i Jægerspris viste fartmålingerne at hele 59% af bilisterne kørte hurtigere end fartgrænsen, som er på 40
km/t. Marbækvej i Skibby er en skolevej og løber langs med Fjordlandsskolen afd. Skibbys grund og videre sydpå mod
flere beboelsesveje. Her viste fartmålingerne, at hastighedsgrænsen på 50 km/t blev overskredet af 58% af bilisterne.
- Baseret på disse målinger og på henvendelser fra borgere på de pågældende veje vurderede vi, at det var nødvendigt
at tage fartdæmpende foranstaltninger i brug i form af indsnævringer og bump, fortæller Henriette Andersen, der er
teamleder i Vej og Trafik.
Rabatten kørt op
Nogle steder har de fartdæmpende tiltag dog haft uheldige følgevirkninger. På Marbækvej i Skibby har bumpene således
betydet, at nogle bilister har valgt at smutte højre om bumpet, med det resultat at rabatten flere steder bliver kørt op og
ødelagt. Andre steder har nogle bilister valgt at forcere fortov eller cykelsti for at undgå de nye bump på vejene. Det
vidner en lang række henvendelser til Vej og Trafik om fra bekymrede borgere.
- Den måde at omgås de fartdæmpende foranstaltninger er helt uacceptabel, og derfor er vi i dialog med Nordsjællands
Politi med henblik på øget kontrol i områderne, fortæller Henriette Andersen. De fartdæmpende foranstaltninger er i
første omgang et forsøg, der skal underbygges med nye fartmålinger og derefter evalueres, forklarer Henriette Andersen.
Hun forventer, at man i april i år er klar med en vurdering af om de fartdæmpende foranstaltninger har haft den ønskede
effekt.
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På Marbækvej i Skibby viser rabatten de tydelige spor efter bilister, der har forsøgt at undgå de fartdæmpende
foranstaltninger. Derfor har Frederikssund Kommune sat midlertidige betonklodser op i rabatten, som vil blive erstattet af
permanente steler.
Fakta
De veje, der senest er installeret hastighedsdæmpende udstyr på, er følgende:
Marbækvej i Skibby
Skolevej hvor fartmålinger har vist, at 58% af bilisterne kørte for hurtigt. Hastigheden er nedsat fra 50 til 40 km/t, og der er
monteret bump og opsat indsnævringer. Nogle bilisters kørsel i rabatten har betydet, at Vej og Trafik har opsat
midlertidige betonklodser for at undgå kørsel i rabatten. Betonklodserne vil blive erstattet af permanente steler, der skal
forhindre kørsel i rabatten.
Askevej i Jægerspris
Vej gennem boligområde i Jægerspris med 40 km/t fartbegrænsning. Her viste målinger, at 59% af bilisterne kørte for
hurtigt. På Askevej er der derfor opsat bump som fartdæmpende foranstaltning. En del borgere har henvendt sig til Vej og
Trafik og fortalt, at nogle billister kører ind på fortov og cykelsti for at undgå bumpene. Derfor vil der blive opsat steler ud
for bumpene, som forhindrer denne adfærd. Fartdæmpningen på Askevej har også fået en del bilister til at benytte den
nærliggende Ahornvej som alternativ rute, hvorfor denne vej også vil få opsat bump inden længe.
Strandstræde i Slangerup
Fartmålingerne viste, at 55% af billisterne kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t på hverdage. På søndage var det hele
63%, der overtrådte fartgrænsen. Strandstræde er en skolevej, som benyttes af elever til Slangerup Skole afd. Kingo og
afd. Byvang. Hastighedsgrænsen er nu nedsat til 40 km/t på strækningen ud for skolen og vejen har fået opsat
indsnævringer.
Birkebækvej i Vellerup Sommerby
Her kørte 47% af bilisterne for hurtigt. Derfor er hastighedsgrænsen nedsat til 40 km/t, og der er monteret bump på vejen.
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En af de fartdæmpende foranstaltninger, som borgerne har mødt på en række veje, er de klassiske bump.
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30 Everyday Workshop! Hvad er det?
Everyday workshop er en workshop, hvor du på bare et par timer kan lære at lave korte film med din smartphone.
Workshoppen finder sted i Kulturhuset Elværket den 20.februar, og det er gratis at deltage.
Folkene bag workshoppen kommer fra DOX filmfestivalen og vil med professionel baggrund som enten filmmager eller
journalist guide dig igennem din telefons mange muligheder for at lave en film af høj kvalitet med udgangspunkt i dine
egne fortællinger.
De mest interessante, udfordrende og kreative videoer vil alle få chancen for at blive vist i forbindelse med årets
CPH:DOX festival. De allerbedste vil endda blive præmieret. Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig, så tjek
www.kulturhus.com
DOX:ON:TOUR - i Frederikssund
Workshoppen er arrangeret af Elværket og Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med everydayproject DOX og er
opvarmning til DOX:ON:TOUR – DOX filmfestivalen, som kommer til Frederikssund Kommune den 16., 17. og 18. marts.
Her står den på tvistede biografture, hvor du kan se dokumentarfilm om forskellige måder at håndtere
flygtningestrømmen på (Skibby Kino, 16.03 kl. 19), Hollywood filmmusik (Slangerup Bio 17.03 kl. 19) og
klimaudfordringer fra et militært perspektiv (Kulturhuset Rejsestalden 18. marts kl. 19).
Udover spillestederne er Musikskolen, Dansk Flygtningehjælp, Nordhøj, Produktionsskolen og unge fra KOSMOS ved at
udforme det endelige program, som udkommer medio februar.
Baggrund
Everyday Workshoppen og DOX:ON:TOUR i Frederikssund Kommune er en del af den regionale kulturaftale
Kulturmetropol.
Kulturmetropolen er en 4 årig politisk vedtaget kulturaftale mellem Frederikssund og 13 andre kommuner i Region
Hovedstaden/Sjælland og Kulturministeriet. Aftalen løber til og med 2020 og fokuserer på tre indsatsområder:
Musikmetropolen, USKIK (Unge i samskabelse med kulturlivet) samt Festival & Events 2.0. Under Festival & Events 2.0
indgår den højt profilerede dokumentarfilmfestival CPH:DOX, som afvikles i perioden 16. til 26. marts – med visninger i
Frederikssund den 16., 17. og 18. marts. Programmet herfor udkommer medio marts.
Fakta om Everyday Workshop
Hvornår: Mandag den 20. februar kl. 17-ca. 20.30 (der vil være pizza undervejs).
Hvor: Det foregår i Kulturhuset Elværket,Ved Kirken 6, Frederikssund
Tilmelding: Det er gratis at deltage, tilmelding er nødvendig – senest 10. februar. Der er begrænsede pladser, så det er
først til mølle.
Ring eller skriv til Elværket på 41974797 eller kulturhus@kulturhus.com
Mere om Everyday workshop
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31 Status på udtynding af skov og krat
Frederikssund Kommune har i samarbejde med Hede Danmark gennemført udtyndinger af skov og krat forskellige steder
i kommunen. Her kan du se seneste status på hvor langt vi er med arbejdet.
I slutningen af januar 2017 mangler der udtyndning 3 steder med skovningsmaskine ud over Thorstedlund, hvor arbejdet
er i gang.
Enkelte steder vil der blive genplantet nye træer, men de fleste steder vil nye træer og buske naturligt skyde op. Inden vi
når så langt, skal Hede Danmark sørge for oprydning efter skovningsmaskinen, når træ og flis er bortkørt. Hede Danmark
er i gang, men det tager nogle måneder, inden vi er i mål.
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På Thorstedlund, Græse Strandvej er vi i gang med udtynding. Vi mangler at udtynde lidt skov op mod Græse Bakkeby
skolen og at fjerne nogle store popler, som skygger for mere blivende træer. Vi fjerner de dårligste æbletræer og nogle
store træer tæt på bygningerne.

Mellem Bakkekammen og Frederikssundsvej tynder vi ud for at sikre de blivende træer fortsat god vækst.

I den sydlige del af Rotteskoven - ved Hauge Møllevej tynder vi ud for at sikre de blivende træer fortsat god vækst.

På Ny Øvej tynder vi kraftigt ud i træer og buske i den gamle planteskole, for at reducere naboernes skyggeproblemer.
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31 DBU og Frederikssund Kommune indgår velfærdsalliance
Tirsdag formiddag underskrev borgmester John Schmidt Andersen på vegne af Frederikssund Kommune en
velfærdsalliance med DBU, DBU Sjælland og Syddansk Universitet. Alliancen skal blandt andet styrke indsatser på
børne- og ungeområdet, sundhed og inklusion ved hjælp af fodbold.
Velfærdsalliancen indebærer en gensidig forpligtelse til et tæt samarbejde om projekter, der kan være med til at løfte
traditionelle kommunale opgaver i tæt samarbejde med de lokale fodboldklubber. Allerede i dag har flere af
fodboldklubberne i Frederikssund Kommune aktiviteter for målgrupper, der ikke falder ind under klubbernes primære
målgruppe som for eksempel flygtninge, handicappede og ældre.

14

Formand for FIK, Lars Aabech, bød alle velkommen til klubbens faciliteter.
Et par eksempler på dette er holdene Team 2010 og Vikingerne. Team 2010 er et fodboldhold for udviklingshæmmede
og Vikingerne er et hold for brugere af psykiatrien. De to hold spillede en kort opvisningskamp for de fremmødte til
underskriftsseancen i Frederikssund IKs faciliteter for at vise, hvilke gode tiltag der allerede eksisterer i Frederikssund
Kommune.

Fodboldholdene Team 2010 og Vikingerne spiller opvisningskamp. Det er Team 2010 med de gule overtrækstrøjer.
Den type aktiviteter ønsker Frederikssund Kommune og DBU at forstærke, og det er en af årsagerne til, at der nu er
indgået en velfærdsalliance. Formanden for DBU, Jesper Møller, er i gang med en rundtur i Danmark, hvor han besøger
alle borgmestre for at tale om mulighederne for et samarbejde.
- Frederikssund er en meget idrætsvenlig kommune med en visionær borgmester, der med det samme sagde, at en
velfærdsalliance var noget, Frederikssund gerne ville være med i, fortalte Jesper Møller i sin tale tirsdag formiddag.
Underskrivningen af velfærdsalliancen er første skridt i en proces, der indtil videre kommer til at løbe i fire år. Næste
skridt bliver at invitere foldboldklubberne til et møde, hvor de er med til at definere, hvilke projekter der skal arbejdes
videre med.
- Fodbolden har traditionelt haft fat i de unge, men med denne velfærdsalliance vil vi udnytte vores kompetencer på tværs
til at skabe mere trivsel, sundhed og social sammenhængskraft for flere grupper af borgere. Et par af de aktiviteter, der
allerede foregår hos FIK i dagtimerne for spillere over 60 år og psykisk sårbare, illustrerer godt, hvad vi ønsker at styrke,
sagde borgmester John Schmidt Andersen, da velfærdsalliancen blev underskrevet.
Ved at indgå i en velfærdsalliance får Frederikssund Kommune mulighed for sammen med DBU Sjælland at søge om
midler til udvalgte projekter. Midlerne kommer fra DBU's ”Styrk Samspillet-pulje”.

15

Borgmester John Schmidt Andersen modtog en signeret landsholdstrøje fra formanden for DBU, Jesper Møller.
Forskning og flere arrangementer
Frederikssund er den anden kommune på Sjælland, der indgår i en velfærdsalliance og den første i landet, der har et
forskningsaspekt med.
For til forskel fra andre velfærdsalliancer mellem DBU og kommuner er Syddansk Universitet (SDU) en del af aftalen med
Frederikssund, DBU og DBU Sjælland. Det er idrætsforsker Peter Krustrup, som repræsenterer SDU. Han har gennem
mange år forsket i fodboldens betydning for folkesundheden.
- Frederikssund Kommune har været en foregangskommune i rigtig mange år, og her er der sat fantastiske projekter i
gang på fodboldbanerne i kommunen, fortalte Peter Krustrup.
En del af aftalen er også, at Frederikssund Kommune vil blive prioriteret, når DBU skal afholde arrangementer som ulandsholdskampe eller særlige DBU events, eksempelvis VM i straffe. Dermed kan disse arrangementer fremover komme
til at foregå i Frederikssund Kommune til glæde for kommunens fodboldinteresserede borgere.
Og lige inden der blev skrevet under på velfærdsalliancen kom DBU's formand Jesper Møller med et løfte; når de nye
fodboldbaner i Idrætsbyen er klar, kommer han med et landshold og indvier dem i en åbningskamp.

Velfærdsalliancen blev underskrevet på et fodboldbord. Fra venstre ses idrætsforsker ved Syddansk Universitet, Peter
Krustrup, administrationschef for DBU Sjælland, Jens Erik Jensen, borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt
Andersen og formand for DBU, Jesper Møller.
Foto: KEJE
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Istandsættelse af Færgevej
Et af de større vejprojekter i 2017 er renoveringen af Færgevej.
Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde den 16. februar, kl. 17-19 (bemærk nyt tidspunkt) på Lundebjerggård,
Lundevej 48, 3600 Frederikssund.
På borgermødet vil skitseprojektet bliver fremlagt. Tilmelding er ikke nødvendigt.
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Formålet med projektet er til at forbedre forholdene for bløde trafikanter, især cykellister og fodgænger, og dermed skabe
en bedre trafiksikkerhed ved at prioritere bløde trafikanter. Der vil desuden blive lagt en bedre belægning på kørebanen
samt cykelsti og fortovet.
Vejens udformning vil blive ændret så der fremover vil være fortov på begge side af vejen samt cykelsti og en kørebane.
Fortovet=1,48 m
Cykelsti = 2,1 m
Kørebane = 6 m
En mindre kørebanebredde og reducering af hastigheden til 40 km/time på vejen fra Havnegade til J. F. Willumsens Vej
forventes at medvirke til et bedre trafikafvikling samtidig med at det gør vejen mere trafiksikker.
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Frederikssund i frikommuneforsøg til glæde for udsatte borgere
Regeringen har imødekommet den ansøgning, som Frederikssund sammen med otte andre kommuner har sendt i
forbindelse med frikommuneforsøget ’Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren’.
Kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød fik
torsdag den 2. februar grønt lys fra regeringen til at påbegynde det tværfaglige arbejde og iværksætte en række konkrete
forsøg med nye arbejdsgange under overskriften ’Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren’. Det
vil komme nogle af de mest udfordrede borgere i frikommunenetværkets ni kommuner til gavn.
Kommunerne fik i oktober 2016 godkendt deres ønske om at indgå et frikommunenetværk, og regeringen har med
dagens besked imødekommet de væsentligste elementer i kommunernes ansøgning om konkrete forsøg med
paragraffritagelser.
Dagens udmelding er et vigtigt skridt på vejen mod bedre løsninger for borgere, der er i berøring med flere af
kommunens sektorer på én og samme tid. De ni kommuner kan nu lettere yde en mere sammenhængende og
helhedsorienteret indsats på tværs af sektorer og lovgivninger.
- Jeg er rigtig glad for denne melding. Det er et vigtigt signal fra regeringen om, at de gerne vil understøtte vores arbejde
med at sætte den enkelte borgers behov i centrum, så borgeren kan opnå bedre trivsel og en stærkere tilknytning til
arbejdsmarkedet og det omgivende samfund, fortæller John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune.
FAKTA: Om frikommuneforsøget 2016-2019
 Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og
frembringe erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.
 For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt ansøge sammen i
kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk gennemfører
ikke nødvendigvis de samme forsøg, men inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.
 Frikommunenetværket ’En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren’ blev sammen med
syv andre netværk godkendt som frikommuneforsøg i oktober 2016. Den 1. december 2016 indsendte
frikommunenetværket sin første ansøgning om konkrete forsøg med paragraffritagelser til Økonomi- og
Indenrigsministeriet.
 De ni kommuner har valgt at samle sig under temaet ’Én plan for en sammenhængende indsats sammen med
borgeren’. Bag overskriften gemmer sig ønsket og troen på at skabe bedre koordinering, smidigere
sagsbehandling for borgere, der er i berøring med flere forskellige myndigheder på én og samme tid.
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Er du blandt de 2.450 udvalgte?
Hvordan har du det? Det spørgsmål vil 2.450 borgere i Frederikssund Kommune modtage i deres e-boks i starten af
februar. Spørgsmålet stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, som vil blive sendt ud til godt 300.000 borgere i hele
Danmark, og besvarelserne skal hjælpe med at styrke fremtidens fundament for vores sundhed.
Hvordan synes du, at dit helbred er? Får du søvn nok til at føle dig udhvilet? Bruger du e-cigaretter? Cykler/går du på
arbejde? Spørgsmål som disse vil sammen med en lang række andre stå i det spørgeskema, som 2.450 borgere i
Frederikssund Kommune modtager i begyndelsen af februar. Spørgeskemaet er fra undersøgelsen ”Hvordan har du det”,
som skal kortlægge danskernes sundhedsprofil. Svarene skal blandt andet give kommunen en dybere indsigt i vores
allesammens sundhed og trivsel. Undersøgelsen skal bidrage til en mere målrettet forebyggelse og en bedre planlægning
af de fremtidige sundhedstilbud i kommunerne og på regionens hospitaler.
- Undersøgelsen gør os klogere på, hvilke sundhedsudfordringer vi står over for i dag i Frederikssund, og resultaterne af
undersøgelsen anvender vi aktivt til at planlægge fremtidige indsatser til gavn for borgernes sundhed, fortæller formand
for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg (A).
Jo flere svar, jo bedre
Borgerne i Frederikssund Kommune er tidligere blevet spurgt ind til deres sundhedstilstand i henholdsvis 2008, 2010 og
2013. Undersøgelserne viste store sociale forskelle på tværs af de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Ved den
seneste undersøgelse fandt man for eksempel at 14 % røg dagligt i Frederikssund Kommune, mens det i Halsnæs
Kommune var 19 %.
- Vi bruger Sundhedsprofilen til at få en bedre forståelse af, hvor ’skoen trykker mest’, så vi bedst muligt kan udnytte
vores ressourcer til forebyggelse i kommunen. Derfor er det vigtigt at understrege, at jo flere der svarer på
spørgeskemaet, jo bedre forudsætninger har vi for at prioritere vores fælles ressourcer rigtigt, siger Jesper Wittenburg.
Det er Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, der står bag undersøgelsen i Region Hovedstaden.
- Den basisviden om danskerne, som denne undersøgelse giver os, kan ikke vurderes højt nok. Det er information, som
vi ikke kan få på andre måder, og som er helt afgørende for prioriteringen i vores sundhedsvæsen, siger læge og
professor Torben Jørgensen, chef for Forskningscenter for Forebyggelse.
Hold øje med din e-boks
Spørgeskemaerne bliver sendt ud til 2450 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen den 3. februar via den digitale
postkasse eller almindeligt brev. Har du modtaget et spørgeskema har du tre måneder til at svare.
Fakta om undersøgelsen
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Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder ”Hvordan har du det?” Cirka 300.000 danskere over 16 år får et
spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev. Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er
frivilligt, om du vil deltage.
Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et
unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange
som muligt, udfylder spørgeskemaet.
Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på
baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.
Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet i rapporten ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2017”, som
udkommer i marts 2018. Resultaterne af tidligere undersøgelser kan ses på hjemmesiden www.fcfs.dk
Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet
”Hvordan har du det?” i din e-boks, digitale eller fysiske postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager
i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Foto: KEJE.
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Deltag i Building Green, messe om bæredygtig byggeri
Frederikssund Kommune kan i samarbejde med Væksthuset, tilbyde lokale bygge- og anlægsvirksomheder gratis
deltagelse i Building Green, der afholdes i Aarhus d. 29.-30. marts 2017. Messens tema er bæredygtige og
energieffektive bygninger.
Det er første gang at Aarhus er vært og det er samtidig en god lejlighed til at se nærmere på den europæiske
kulturhovedstad anno 2017.
Det danske Enterprise Europe Network team organiserer B2B-matchmaking på messen, som i det skete i Forum i
efteråret.
Det er en virkelig god lejlighed til at møde nye mulige samarbejdspartnere, både dem vest for Storebælt og dem der
kommer fra udlandet.
Ved matchmakingen vil der være mulighed for at møde arkitektfirmaer, entreprenører, repræsentanter for kommuner og
virksomheder, der arbejder med løsninger indenfor bæredygtigt byggeri.
På selve messen vil der være en række spændende oplæg inden for områder relateret til bæredygtigt byggeri.
Både messe og B2B-matchmaking er gratis at deltage i.
Læs mere og tilmeld jer til messe og B2B-matchmaking på:
https://my.eventbuizz.com/event/building-green-aarhus-2017/detail
https://www.b2match.eu/greenconnectionsaarhus2017
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Morgenmøde om IT-sikkerhed for mindre virksomheder
Kom til morgenmøde hos RTT, Transformervej 4, 2860 Søborg, onsdag 22. februar 2017 kl. 8.00-10.00.
Gladsaxe-virksomheden RTT oplevede det, alle virksomheder frygter. De blev angrebet af udenlandske hackere, der
krypterede alle virksomhedens filer.
Hør RTT fortælle om oplevelsen, og hvad der reddede virksomheden. Få redskaber med hjem til at styrke IT-sikkerheden
i din virksomhed, før det er for sent.
Program
Program
8.00 RTT byder på morgenkaffe
8.15 Velkomst ved Freja Ludvigsen, erhvervsudviklingschef, Gladsaxe Kommune
8.20 RTT fortæller om hacker-angrebet
8.45 Hvor god er din virksomheds it-sikkerhed? Lær at bruge det nye værktøj
Sikkerhedstjekket.dk / Erhvervsstyrelsen
9.05 IT-sikkerhed / Dansk Industri
9.25 Tak for i dag
9.30 Rundvisning hos RTT – hvis du har tid og lyst!
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Brobyggerne er landet
Den nye fjordforbindelse rykker for alvor tæt på. Nu er de ledende entreprenører fra det europæiske joint venture
ankommet og "indskrevet" i Frederikssund.
Det store byggeprojekt har lagt fra land, og en del af de indledende prøver samt anlægsarbejde i fjorden er allerede
påbegyndt.
Torsdag den 2. februar tog borgmester John Schmidt Andersen derfor imod italienske Aldo Cattaneo, fra
entreprenørselskabet Rizzani De Eccher, på rådhuset i Frederikssund.

Aldo Cattaneo er direktør for det europæiske joint venture, der vandt milliardudbuddet af den kommende højbro over
Roskilde Fjord. Han er en af fem personer fra joint venture-organisationen, som nu er ankommet til Danmark og flyttet til
Frederikssund.
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Hos Borgerservice på Rådhuset blev Aldo Cattaneo budt velkommen til kommunen og fik samtidig hjælp til registrering
og andre praktiske opgaver.
Gode muligheder for lokale virksomheder
Når brobyggeriet for alvor tager fart over de næste måneder, venter der gode muligheder for lokale virksomheder, som er
interesserede i at levere ydelser til projektet. Det fortalte Aldo Cattaneo under torsdagens besøg på Rådhuset:
- Vi står over for et stort og langvarigt projekt, så vi får behov for en række forskellige ydelser. Og vi er bestemt
interesserede i at benytte lokale virksomheder. Vi forventer, at det bliver en kombination af udenlandske specialister og
så lokale og regionale leverandører.
Aldo Cattaneo fortæller desuden, at forventningen er, at man i marts måned går i gang med at konstruere den store
byggeplads samt vejstrækningerne på hver side af fjorden. Fra juni måned går byggeriet af selve højbroen så i gang.
En række lokale og regionale virksomheder har allerede meldt sig under fanerne i Frederikssund Erhvervs
leverandørkatalog, Greater Suppliers, som profilerer erhvervslivet i området og er bindeled til joint ventureorganisationen.
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Det kan du lave i vinterferien 2017
Frederikssund Kommunes kulturelle institutioner tilbyder masser af spændende og sjove vinterferieaktiviteter for alle
aldre i uge 7.
Frederikssund Bibliotekerne:
Mandag den 13. februar fra kl. 10-11.30 går det løs på Slangerup Bibliotek, hvor du kan designe en flot rispapirlampe til
værelset. Måske skal den ligne en kuglefisk eller en nuttet panda? Slip dine kreative evner løs og gå hjem med en super
flot lampe efter arrangementet.
Torsdag den 16. februar kan du lave din egen unikke isskulptur, når billedhugger Søren Cip Nielsen besøger
bibliotekerne i Frederikssund og Jægerspris. Søren medbringer isblokke og værktøj, så du kan bearbejde din egen isblok.
Husk at tage varmt tøj på, da vi skal være udenfor hele tiden. Arrangementet foregår på Frederikssund Bibliotek kl. 10-11
og 11-12 og på Jægerspris Bibliotek kl. 14-15 og 15-16. Det er for børn fra 7 år og opefter, men alle børn under 10 år skal
være i selskab med en voksen.

Du kan lave din egen isskulptur på biblioteket i vinterferien.
Fredag den 17. februar går turen til Skibby Bibliotek, som byder byens børn indenfor til marionetdukkeværksted – et
super hyggeligt værksted for børnefamilier, hvor vi skal bygge marionetdukker ud af wc- og køkkenruller. Om du vil lave
en fjollet robothund, en lavbenet huskat eller et uhyggeligt megamonster er helt op til dig, og der er mulighed for at
afprøve din dukke i det lille dukketeater bagefter. Arrangementet er for børn fra 4-12 år og foregår fra kl. 13-14 og kl. 1415.
Frederikssund Bibliotekerne sørger for materialer til alle arrangementer. Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via
www.bibliotekerne.frederikssund.dk eller på dit lokale bibliotek.
J.F. Willumsens Museum:
Tirsdag den 14. februar – torsdag den 16. februar kl. 11.00-15.00 kan du lege grafisk kunstner for en dag. Tag mor og far
i hånden og kom forbi museet i vinterferien! Her kan I prøve kræfter med forskellige grafiske trykteknikker. Lav billeder og
bogstaver med fx linoleum, træ, skum og kartofler. Det er ikke svært at deltage. Værkstedet vil være bemandet, så I kan
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få hjælp hele vejen igennem trykprocessen. Værkstedet er for børn i følge med voksne.
Desuden kan hele familien gå på opdagelse i udstillingen ”Skæve streger – Willumsens grafiske værker”. Her kan I se,
hvordan kunstneren Willumsen brugte grafikken til at lave sine stemningsfulde billeder og sjove figurer.
Børn 0-17 år: Gratis entre
Voksne: Kr. 65
Pris for linoleum og træplade: Kr. 20 (andre typer tryk er gratis).

Du kan lege grafisk kunstner for en dag på Willumsens i vinterferien.
Rejsestalden
Mandag den 13. februar kl. 11.00 – 11.45: Enmandscirkusforestilling for hele familien.
Tapé er ikke kun en klovn, men kombinerer klovnerierne med jonglering, artisteri, slangemenneske-kunster og musik.
Forestillingen er en 40-minutters blanding af nye og klassiske klovnerier.
Billetterne koster 20 kroner.
Du kan finde endnu flere aktiviteter på Kultunaut.
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Guld til Deltakvarteret i Vinge
Midt i den hektiske byggeaktivitet i Deltakvarteret i byen Vinge kan de nye og kommende borgere i området glæde sig
over, at kvarteret – som det første byområde i Danmark – har modtaget en guldmedalje. Medaljen er givet af Green
Building Council Denmark, der certificerer bygninger og byområder efter den såkaldte DGNB-standard, hvor der er fokus
på bæredygtighed inden for både miljø, økonomi samt sociale, tekniske og procesmæssige forhold.
Meget tilfredsstillende
- Deltakvarteret er først nu ved at skyde op af jorden på en mark lidt sydøst for Frederikssund. Derfor er det meget
tilfredsstillende, at vi som det første byområde i Danmark har opnået denne certificering – og endda til en guldmedalje.
Bæredygtighed er et hovedfokus i skabelsen af Vinge, og med certifikatet i hånden kan vi nu underbygge disse
intentioner med konkrete vurderinger af en lang række forhold. Vel at mærke vurderinger foretaget af eksterne eksperter,
siger Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen (V).
Også chefen for By og Landskab i Frederikssund Kommune, Søren Smidt-Jensen, glæder sig over, at byen Vinges første
bebyggelse – Deltakvarteret – nu har fået papir på bæredygtigheden:
- Det er et kæmpe stort skulderklap til alle, der har været involveret i tilblivelsen af byen Vinge. Vi kan konstatere, at
Deltakvarterets kvaliteter inden for blandt andet energi, regnvandshåndtering og hensyntagen til områdets natur og
dyreliv er blevet vægtet meget højt i bæredygtighedsvurderingen. Det er vi rigtig glade for, for det er netop nogle af de
væsentlig fokusområder i projektet, siger Søren Smidt-Jensen.
Vurderet på 45 kriterier
Certificeringen af Deltakvarteret baserer sig på vurdering af 45 målbare kriterier for bæredygtighed inden for fem
forskellige områder. For hvert område vurderes opfyldelsen til mellem 0 og 100%, og Deltakvarterets samlede opfyldelse
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er på 73,2%, hvilket udløser en guldmedalje. Vurderingerne er foretaget af arkitekt og projektchef i COWI, Thomas
Leerberg.
- Deltakvarteret er et pionérområde inden for bæredygtig byudvikling i Danmark. Byområdet skaber attraktive rammer for
godt liv bl.a. ved at vende udfordringen med regnvandshåndtering til en fordel og skabe et stort rekreativt deltaområde
midt i byen med let adgang til resten af Vinges rekreative tilbud, forklarer Thomas Leerberg og tilføjer:
- Der skabes desuden en stærk social infrastruktur med blandede funktioner og boligformer, kulturelle tilbud og
naboskaber ligesom nærheden til S-tog stationen har stor vigtighed for områdets tiltrækning og fremtidige byliv.
Han vurderer desuden, at Deltakvarterets certificering baner vejen for, at andre byområder i landet kan få vurderet
bæredygtigheden.
Fakta
GBCD – Green Building Council Denmark – er et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen, der arbejder for at
fremme bæredygtighed i bygninger og byer i Danmark, ved at certificere byggerier efter den danske certificeringsordning,
DGNB. Certificeringsordningen har fokus på både miljø, økonomi og sociale forhold.
DGNB-certificeringen består af en række kriterier, der tilsammen bruges til at evaluere en bygning eller et byområde. De
kvaliteter, som bliver vurderet gennem DGNB er miljø, økonomi og social bæredygtighed. Dette suppleres med en
vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve
udviklingsprocessen.
En certificering kan medføre enten sølv, guld eller platinmedalje. Ved en samlet opfyldelse af bæredygtighedskriterierne
på 50% gives sølvmedalje
65% gives guldmedalje
80% gives platinmedalje
Deltakvarterets samlede opfyldelse er på 73,2%.

Deltakvarteret i Vinge har fået guldmedalje i bæredygtighed. Visualisering: SLA.
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Pedershave indviede 36 nye boliger
Torsdag formiddag blev omsorgscenteret Pedershaves nye afdeling med 36 boliger indviet. Det skete ved en reception,
hvor omkring 100 mennesker var mødt op for at ønske omsorgscenteret tillykke med de nye bygninger.
De mange fremmødte blev budt velkommen af centerleder Henriete Thomsen, der udtrykte glæde og stolthed over
udbygningen.
- Beboerne har fulgt byggeriet på nærmeste hold. Det har været interessant at følge lige fra graveriet til fundamentet,
besøg på byggepladsen og til at vi nu står med nye afdelinger. Vi har haft en referencegruppe med medarbejdere og
beboere i, som har haft indflydelse på, hvordan byggeriet skulle udformes. I de gamle bygninger havde man for eksempel
lavet en lille spisestue og en lille dagligstue. Det har vi ønsket blev et stort rum i stedet, og det har vi fået, fortæller
Henriete Thomsen.
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Centerleder Henriete Thomsen viser Pedershaves nye wellnessrum frem. Her kan beboerne få ordnet hår, få massage
eller andre wellness oplevelser.
Fra byggeri til et hjem
De første beboere i de nye bygninger flyttede ind i januar og resten af boligerne vil blive taget i brug i løbet af 2017. Og
som borgmester John Schmidt Andersen (V) sagde i sin tale til indvielsen, så skal de til at skabe et hjem.
- Nu er byggeriet afsluttet, men det er nu, at husene skal begynde at tage form. Disse smukke huse skal gå fra at være et
afsluttet byggeri til at være et hjem. Hvad er det så, der gør en bolig til et hjem? Nymalede mure, rengjorte gulve, og et
flot tag er ikke nok. Der skal være liv, varme og glæde, for at en bolig bliver til et hjem. Håndværkerne har gjort deres, og
nu er det op til jer, kære beboere og medarbejdere. Det er jer, der skal tage mod de kommende beboere og hjælpe dem
med at finde sig til rette her, sagde borgmesteren.
Derudover takkede han ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co ved Hans Henrik Linde, arkitekt Christian Nemming fra
KNS Arkitekter, totalentreprenør B. Nygård Sørensen ved Tjørn Djurhuus og Morten Koch og alle de håndværkere, der
har arbejdet på byggeriet.

Borgmester Johns Schmidt Andersen ønskede beboere og medarbejdere tillykke med den nye, flotte udvidelse af
Omsorgscentret Pedershave.
Et flot resultat
De nye bygninger ligner i stilen de gamle. Der er skabt en klar sammenhæng, så omsorgscenteret fremstår som en
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helhed. Bygningerne er opført som små gårde med fire længer og en gårdsplads i midten, hvor der er fællesarealer. I de
nye gårdspladser er der lavet overdækkede pergolaer, hvor beboerne kan sidde og nyde beplantningen i gården og få lidt
frisk luft. Indendørs er der godt med naturligt lys, flotte farver på væggene og mange fine detaljer i indretningen. Alt
sammen er med til at skabe en behagelig atmosfære. Også i de enkelte boliger er der et godt lysindfald og boligerne har
deres egen lille indhegnede terrasse.
- Vi har gjort noget ud af, at bygningen skulle falde godt ind i Pedershaves hyggelige gårdagtige miljø og udseende. Vi
har også gjort en del ud af at forbedre forskellige arealer til gavn for alle beboere. Dagligstuerne kan takket være flytbare
elementer nu bruges meget mere fleksibelt og af flere på én gang. Vi har også gjort noget ud af at indrette moderne og
med velfærdsteknologiske løsninger, hvor det giver mening. Vi har taget ved lære af processen, og vi har taget
erfaringerne med os i det netop afsluttede arbejde. Jeg synes, vi har fået det bedste ud af det hele, fortalte formand for
Velfærdsudvalget, Kasper Andersen (O).

Formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen, var glad for at se det færdige byggeri og for at det har overholdt både
tidsplanen og budgettet.
Tre år undervejs
Anden etape af Pedershave blev besluttet i begyndelsen af 2014. Herefter fulgte en planlægningsfase, hvor man kiggede
på byggeriet af første etape af Pedershave og indsamlede erfaringer fra det eksisterende omsorgscenter. I processen
blev beboere, pårørende og medarbejdere på Pedershave inddraget og der blev lyttet til deres erfaringer, forslag og
ønsker.
I december 2014 godkendte Velfærdsudvalget de nye planer for byggeriet og det blev sendt i udbud. I august 2015 blev
første spadestik taget til byggeriet og i marts 2016 var der rejsegilde. Byggeriet færdigt i december 2016 og anden etape
af Pedershave stod klar til indflytning.
I alt har Pedershave nu 96 boliger.
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Der var omkring 100 mennesker til indvielsen af Omsorgscentret Pedershave, heriblandt beboere og medarbejdere.
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10 Godt gang i erhvervslivet
Den nystartede smedevirksomhed Wildon i Frederikssund, har efter et års virke allerede 25 ansatte – og stiler imod 35
inden for den nærmeste fremtid. Det var blot en af de succeshistorier de ca. 200 deltagere kunne høre på Vækst- og
Erhvervskonferencen, som fandt sted torsdag den 9. februar på Metalskolen i Jørlunde.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) byder velkommen til Vækst- og Erhvervskonference 2017.
Gode indikatorer for vækst
efter at borgmester John Schmidt Andersen (V) havde budt velkommen til de mange lokale virksomheder kunne
Frederikssund Kommunes tekniske direktør, Claus Steen Madsen, fortælle at erhvervsklimaet i Frederikssund Kommune
er blevet forbedret.
- Frederikssund Kommune er ikke det ringeste sted at drive virksomhed. Det nuværende byråd har således afskaffet
byggesagsgebyret, afskaffet dækningsafgiften og prioriteret behandlingen af erhvervsbyggesager, fastslog Claus Steen
Madsen.
Og flere ting peger i retning af at væksten er godt i gang i erhvervslivet. Antallet af byggesager i erhvervslivet er fordoblet
fra 2015 til 2016, og der er etableret 76 nye virksomheder alene fra 2. til 3. kvartal i 2016. Dertil har Frederikssund
Kommune flere tilflyttere end fraflyttere, hvilket kan aflæses i en kortere liggetider og et højere prisniveau på boliger i
kommunen, kunne direktøren fortælle.
Konferencen havde i år bedt skuespilleren Hella Joof om at være ordstyrer og styre dagens program. Det var en rolle, der
blev udfyldt med masser af humor til publikums store begejstring. Og en af dem Hella Joof kunne give ordet til var Tina
Steinbrenner, der er centerchef på EsNord.

En veloplagt og underholdende Hella Joof var dagens konferencier til publikums store fornøjelse.
Udfordringer på arbejdsmarkedet
Tina Steinbrenner fortalte om projekt FUEL, der går ud på at sikre, at flere unge kommer i gang med og gennemfører en
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erhvervsuddannelse.
- Hvis vi intet ændrer i forhold til i dag, så vil vi i år 2025 mangle 70.000 håndværkere. Til gengæld vil vi have et stort
overskud af ufaglærte og 60.000 for mange med gymnasiale og mellemlange og lange uddannelser, fortalte Tina
Steinbrenner.
Projekt FUEL er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Frederikssund Kommune og skal både få flere i
gang med en erhvervsuddannelse, men også sikre et lavere frafald og en nemmere overgang mellem skole- og
praktikforløb. I 2001 søgte 31,7% af en ungdomsårgang ind på en erhvervsuddannelse. I 2016 var det tal blot 18,4. Målet
er at nå op på 25% i 2020, og det håber Tina Steinbrenner at nå bl.a. i kraft af de mange nye uddannelsetilbud, der vil
være til rådighed på Campus Frederikssund fra august 2017.
Gode erhvervshistorier
Deltagerne på Vækst- og Erhvervskonferencen blev dagen igennem underholdt med gode historier om erhvervsliv og
udvikling i Frederikssund Kommune. Emnerne var blandt andet succeshistorier fra virksomhederne, Wildon, Brenntag og
Aerobicgården, seneste nyt om den kommende idrætsby og erhvervsudvikling og status på byggeriet af den kommende
fjordforbindelse. Efter konferencens officielle program var der middag og mulighed for at netværke.

Ca. 200 deltog i Frederikssund Kommunes Vækst- og Erhvervskonference 2017.
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10 Kunst, kultur og naturstrategi skal løfte talentfulde unge
Fritidsudvalget har godkendt en strategi for at styrke talentudviklingsmiljøer inden for kunst, kultur og spejder. Konkret er
der afsat penge til fire projekter, der alle skal arbejde med at udvikle særlige talenter.
Siden sommeren 2016 har et talentråd, udpeget af Fritidsudvalget, arbejdet med at skabe en strategi for talentudvikling.
Den færdige strategi sætter fokus på at skabe miljøer, der kan motivere børn og unge til at blive dygtigere og udvikle sig,
og hvor der er mulighed for at dyrke sit talent og se, hvor langt man kan drive det.
- Jeg er glad for, at vi nu får sat gang i talentudviklingen inden for kultur og fritid. Nu har vi valgt en strategi og vi har sat
midler af til de projekter, den indeholder, og det forventer vi os meget af, ligesom vi forventer meget af talentstrategien på
idrætsområdet, siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.
Fire konkrete projekter
En del af den nye strategi er fire pilotprojekter inden for musik, billedkunst, teater og spejder. Bag pilotprojekterne står fire
erfarne aktører, der allerede har vist, at de kan sikre den stabilitet, kontinuitet og organisering, som er nødvendigt for at få
gang i talentudviklingen.
De fire aktører er Frederikssund Musikskole, J.F. Willumsens Museum, tre teaterforeninger med Jægerspris
Amatørscene (JAS) som projektleder og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), som repræsenterer
kommunens spejdergrupper.
- De fire pilotprojekter bliver spændende at følge og jeg håber, at de unge talenter vil tage godt mod dem og vil få rigtig
meget ud af at deltage. Måske kan det få flere til at gribe chancen og tro på, at de kan drive deres talent til noget mere.
Det tror jeg blandt andet de professionelle undervisere, der vil være tilknyttet hvert projekt, vil bidrage til, siger Morten
Skovgaard.
Pilotprojekterne sættes i gang ved starten af skoleåret 2017/2018 og vil foregå henover hele skoleåret. Alle projekterne er
gratis at deltage i for de særligt udvalgte talenter.
De fire pilotprojekter skal være med til at undersøge de potentialer for talentudvikling der er i de eksisterende kreative
miljøer. Projekterne vil blive evalueret undervejs med henblik på at bruge erfaringerne til at gøre talentmiljøerne inden for
kultur og fritid stærkere.
Beskrivelse af pilotprojekter
J.F. Willumsens Museum: Kreativ MasterClass i visuel kultur for talentfulde unge mellem 15 og 20 år. Deltagerne skal
udvikle et kreativt projekt, der går på tværs af billedkunst og arkitektur.

26

Frederikssund Musikskole: Talenthold for særligt musikinteresserede i 1. klasse. Børnene introduceres allerede nu for
musik i 0. klasse og herefter udtrykker flere interesse for at fortsætte på musikskolen. Af forskellige årsager er det kun et
fåtal, der faktisk fortsætter i musikskolen. Der oprettes derfor en Strygerskole for særligt interesserede og udvalgte
elever.
JAS: Kursus med professionel teatertræning for unge mellem 15 og 18 år, som ansøger eller indstilles af
teaterforeningen. Forløbet har to timers undervisning om ugen fordelt over tre temaer; improvisation, tekstarbejde og
introduktion til metoder.
BUS: Uddanne naturambassadører, der kan formidle naturoplevelser og friluftsliv overfor både borgere, turister og
besøgende i Frederikssund Kommune, andre spejdere i gruppen og eksempelvis elever på forskellige
uddannelsesinstitutioner. Deltagerne er spejdere mellem 13 og 18 år, og de skal udvikle et projekt med kommunikation,
formidling og aktiviteter.

En af pilotprojekterne i talentstrategien er en strygerskole for elever i 1. klasse.
Foto: KEJE
2017 2

10 Søg ind på Talentklassen på Frederikssund Gymnasium
Sådan lyder opfordringen fra Idrættens Talentråd til unge talentfulde atleter. Frederikssund Gymnasium har i samarbejde
med Frederikssund Kommune oprettet en Talentklasse for unge, der ønsker at fortsætte med deres idræt, samtidig med
at de går i gymnasiet.
Fritidsudvalget vedtog i januar det nye støttekoncept for talentudvikling, hvor en af indsatserne er at skabe et
uddannelsesforløb for atleter, der kan understøtte deres videre sportslige udvikling.
- Etableringen af talentklassen er et stort og vigtigt skridt i arbejdet med talentudvikling i Frederikssund Kommune. Det
giver mulighed for at unge talenter kan fokusere på deres idræt sideløbende med deres gymnasieuddannelse og dermed
få mest muligt ud af deres talent, siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.
Talentklassen bliver en af de første i Danmark, som er en dedikeret klasse for idrætstalenter. Et Team Danmark
gymnasium tilbyder atleter et fireårigt gymnasieforløb og placerer talenterne i almindelige gymnasieklasser. Her er eleven
på Team Danmark ordningen nødt til at flytte klasse, når kammeraterne dimitterer efter tre år. Det gør det svært for de
elever, der satser på både deres sport og uddannelse at fastholde det sociale aspekt af gymnasieuddannelsen.
Talentklassen på Frederikssund Gymnasium samler talenterne i én klasse, på tværs af idrætter i et treårigt forløb.
- Talentklassen er et spændende tiltag, fordi den samler talentfulde elever i et socialt og sportsligt fælleskab, der
muliggør, at de kan støtte hinanden i både de faglige og sportslige udfordringer igennem deres gymnasieuddannelse,
fortæller rektor på Frederikssund Gymnasium, Peter Bech Sørensen.
Særligt tilrettelagt skema
Frederikssund Gymnasium tilbyder et specialtilrettelagt skema, hvor der i skoletiden er indlagt fysisk træning to morgener
om ugen. Den fysiske træning vil blive varetaget af kompetente trænere med både høj faglighed og mange års praktisk
erfaring med talentudvikling. Som et yderligere tiltag vil der være tilknyttet en sportspsykolog, der med jævne mellemrum
vil erstatte den fysiske træning med forløb, der fokuserer på den mentale del af at være idrætsudøver og studerende på
samme tid.
Rektor Peter Bech Sørensen er begejstret for, at tilbuddene til eleverne i Talentklassen kommer hele vejen rundt.
- Det er utroligt spændende, at vi sammen med Frederikssund Kommune kan skabe nogle uddannelsesrammer for
talenterne, der er helt på højde med nogle af de mest ambitiøse kommuner indenfor talentudvikling. Det at vi kan tilbyde
skemalagt fysisk træning på højt fagligt niveau kombineret med sportspsykologiske workshops, der vejleder eleverne i life
skills, stiller eleverne i en situation, hvor de får støtte og rammer til at udfolde deres fulde potentiale både fagligt og
sportsligt, siger Peter Bech Sørensen.
Tilmeld dig nu
Fristen for at søge om optagelse i Talentklassen på Frederikssund Gymnasium er den 1 marts via www.optagelse.dk.
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Fordi hjemmesiden ikke er gearet til specialforløb som dette, er det vigtigt, at de kommende elever udspecificerer deres
ønske om at gå i Talentklassen i kommentarfeltet i ansøgningsformularen.
Hvis et treårigt gymnasieforløb med skemalagt fysisk træning og klassekammerater, der allesammen brænder for at
dyrke idræt på konkurrenceplan, lyder interessant, så er Talentklassen måske noget for dig.
Vil du vide mere om Talentklassen kan du kontakte
Rektor Peter Bech Sørensen
Mail: fgpbs@frsgym.dk
Tlf.: 47 33 76 90
Eller
Idrætskonsulent i Kultur og Fritid, Martin Hald
Mail: mhald@frederikssund.dk
Tlf.: 20 34 53 27
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13 Fordobling i antallet af erhvervsbyggesager
Frederikssund Kommune modtog 48 byggeansøgninger på erhvervsområdet i 2015. I 2016 var tallet næsten fordoblet og
endte på 93 sager. Sagsbehandlingstiden er dog stadig kun syv dage i gennemsnit.
- Jeg er glad for at kunne konstatere at vores virksomheder har mod på fremtiden og lyst til at bygge ud og om. Det er
imponerende flot at antallet af erhvervsbyggesager er fordoblet på blot ét år, siger Ole Søbæk, formand for
Vækstudvalget.
Hurtig sagsbehandling
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag var i 2016 syv dage for komplicerede byggesager (f.eks.
landbrug, erhvervs- og etagebyggeri samt tilbygninger hertil). Dermed lever Frederikssund Kommune fuldt op til
servicemålet, som i 2016 var sat til 6-10 uger.
- Jeg er stolt af at vores administration har kunnet løfte denne ekstra arbejdsbyrde, uden at det er gået udover
sagsbehandlingstiden eller kvaliteten. I 2017 vil vi fortsat have fokus på at yde en kompetent og effektiv sagsbehandling
af erhvervssagerne, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Stor tilfredshed blandt virksomhederne
I forbindelse med at der gives en tilladelse udsendes et spørgeskema, der fokuserer på ansøgers oplevelse af
sagsforløbet. Over 80% svarer at de er godt tilfreds sagsbehandlingen. Kun 2% er utilfredse med forløbet af deres
byggesag.
- Ikke alt går 100% glat, men der er en fortsat voksende tillid mellem ansøgere og kommunen, der bevirker, at selv mere
komplicerede problemstillinger løses til alle parters tilfredshed og ofte med afsæt i en god forhåndsdialog. Internt
fokuserer vi fortsat på de tværfaglige sagsgange, idet vi har en særlig opmærksomhed på at optimere samarbejdet med
Beredskabet, der på grund af strukturændringer har haft svært ved at følge med, siger Tina Tving Stauning, formand for
Teknisk Udvalg.
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13 Omsorgscentre får en fast tilknyttet læge
Fremover skal alle omsorgscentre i Frederikssund Kommune have en fast tilknyttet læge, der blandt andet skal være
med til at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboerne.
Lige nu søger Frederikssund Kommune læger, der er interesserede i at indgå i en konsulentkontrakt om at blive tilknyttet
et omsorgscenter. Der er ansøgningsfrist den 15. februar og det forventes, at samarbejdet kan træde i kraft allerede 1.
marts.
Formålet med ordningen er at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser.
Men også at den fast tilknyttede læge skal yde sundhedsfaglig rådgivning til personalet, for eksempel om
medicinhåndtering eller om en konkret problemstilling på omsorgscentret. At lægerne på den måde vil stå til rådighed for
plejepersonalet er nyt.
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Godt samarbejde mellem læger og omsorgscentre
I Frederikssund Kommune er der allerede flere steder gode samarbejdseksempler mellem de praktiserende læger og
omsorgscentrene. Det er både gennem dialog om borgere samt ved konkrete sygebesøg. Der er derfor også en
forventning om, at der vil blive indgået nogle gode aftaler med de praktiserende læger. Den nye ordning kan være med til
at sikre en struktur omkring samarbejdet, der kan give et fagligt løft til glæde for både beboere, personale og de
praktiserende læger.
Konsulentkontrakten med lægerne er lavet på baggrund af dialog med kommunens praksiskonsulent. En
praksiskonsulent er en praktiserende læge, der står for løbende koordinering og samarbejde mellem de praktiserende
læger og kommunen. Kontrakten er bygget op om formålet med ordningen og beskriver blandt andet, hvordan lægens
beboerrettede opgaver vil være. Det er for eksempel at hilse på nye beboere og deres familier og informere om
ordningen, og at lægen vil have en månedlig stuegang, hvor beboere der er vurderet til at have behov for et lægebesøg,
tilses.
Beboerne vil blive tilbudt den læge, som er tilknyttet omsorgscenteret. Det vil være op til beboerne selv, om de ønsker
den fast tilknyttede læge eller om de vil beholde deres nuværende læge.
Ordningen er udsprunget af, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Region Hovedstaden og kommunerne i region
hovedstaden i september 2016 indgik en aftale, som gør det muligt at tilknytte praktiserende læger til omsorgscentrene.
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14 DOX:ON:TOUR Frederikssund
Du behøver ikke rejse helt til København for at opleve CPH:DOX – DOX kommer nemlig til Frederikssund Kommune og
viser film i Skibby Kino, Slangerup Bio og Kulturhuset Rejsestalden. Lokale kræfter er gået sammen om at skabe nogle
unikke rammer for filmene, så det ikke blot er en tur i biffen.
Du kan opleve stærke film, som giver højaktuelle temaer som flygtningestrømme og klimaforandringer nye perspektiver
og du kan lade dig rive med af musikkens kraftfulde betydning for vores filmoplevelser.
Som opvarmning til festivalen afholder Everyday DOX en workshop, hvor du kan lære at lave film med din mobiltelefon.
Velkommen til…?
I Skibby Kino vises den hollandske dokumentar Strangers in Paradise. Her følger vi en mand, der gennemfører tre meget
forskellige måder at tage imod flygtninge på. Men hvad så, når man er inde? Og når man som ny borger i et land som
Danmark skal integreres i lokalmiljøet og foreningslivet? Det tager vi en snak med hinanden og Katrine fra Dansk
Flygtningehjælp om efter filmen. Her skal vi også smage nogle af resultaterne - i form af snacks – fra Produktionsskolen
Frederikssund og beboere fra Nordhøjs forløb, hvor de har udvekslet og udviklet madopskrifter.
Når musikken spiller…
Det gør den for fuld udblæsning, når Musikskolens Blæserorkester fylder Slangerup Bio med toner fra filmmusikkens
verden. Den røde løber er rullet ud og der er bobler i glasset – og går du med en filmnørd i maven, er der præmier på
højkant, når der filmquizzes i foyeren.
Det er optakten til filmen Score (US), som handler om filmmusik og dens betydning for filmindustrien. Filmen går helt tæt
på musikken i Hollywood med klassikere som Jaws, Star Wars og Indiana Jones, og viser hvor stor indflydelse filmenes
komponister har på det endelige resultat.
Kluns, genbrugskunst, skraldemad og klimaforandringer
Ungecafeen KOSMOS rykker ind i Rejsestalden og omdanner kulturhuset til en genbrugsstation. På pladsen foran huset,
kan du være med til at skabe en kunstinstallation af genbrugsmaterialer. Du kan aflevere dit overskudstøj og brugte ting
og måske få nyt med hjem (efterladte sager afleveres til Røde Kors). Og så kan du lune dig på en delikat skraldesuppe.
Vi skal nemlig værne om vores klima!
Anledningen til genbrug i flere varianter er filmen The Age of Consequences (US), hvor amerikanske militærfolk fortæller
om, hvordan klimaforandringer har givet anledning til internationale konflikter.

CPH:DOX tager på tour og kommer forbi Frederikssund Kommune i marts 2017.
CPH:DOX / DOX:ON:TOUR
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CPH:DOX er verdens 3. største dokumentarfilmfestival og i marts 2017 starter de sæsonen for internationale
dokumentarfilmfestivaler. Dermed går de strategisk efter at blive verdens førende dokumentarfilmfestival.
Det har Kulturmetropolen besluttet at bakke op om og være en del af. I perioden 16. – 30. marts præsenterer vi derfor 30
– 40 kuraterede DOX:ON:TOUR visninger i Kulturmetropolens 14 kommuner.
Kulturmetropolen – en regional kulturaftale
Kulturaftalen er et samarbejde mellem 14 kommuner, herunder Frederikssund, der har til formål at udvikle og synliggøre
regionen som en attraktiv, innovativ og samlet kulturmetropol til glæde for regionens borgere såvel som besøgende.
Kulturminister Bertel Haarder underskrev aftalen den 10. marts 2016. Det politiske formandskab er placeret i Ishøj
Kommune.
Du kan læse mere om DOX:ON:TOUR i Frederikssund i flyeren for arrangementet.
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14 Status på udtynding af skove og krat
Frederikssund Kommunes Vej- og Parkafdeling arbejder, sammen med vores Naturafdeling og vores underentreprenør
HedeDanmark, på at sikre så naturvenlig forvaltning af vores naturarealer som muligt.
Men en vis pleje skal der til, hvis ikke for mange arealer skal gå i skov. Flere af vores skovbeplantninger har desuden
ikke været tyndet ud i mange år, og derfor er vi i gang med at foretage en kraftig udtynding for at sikre ny vækst i træerne
og opvækst af nye træer fremover.
Status 14. februar 2017
HedeDanmark er færdige i skoven mellem Græse Strandvej og Græse Bakkeby Skole. Denne skov fremstod som et
forholdsvis tæt krat. Nu fremstår skoven mere tilgængelig, og borgere kan bedre færdes på de små stier rundt i skoven.
I Slangerup ved Rotteskovens sydlige del op mod nyttehaverne er der nogle træer, der mistrives, de vil blive fjernet for at
give mere plads til de tilbageblevne træer, så de er sikret en fornuftig vækst mange år frem.
På Ny Øvej i Slangerup havde Slangerup kommune i mange år en kommunal planteskole. Den beplantning har ikke
været rørt i mange år, og her har kommunen ønsket igen at give borgerne adgang til den lille sø, der ligger gemt mellem
de mange træer. De samme træer har også givet skyggeproblemer for de omkring liggende grundejere.
Efter en henvendelse fra områdets grundejerforeninger har kommunen gennemgået beplantningen mellem
Bakkekammen og Frederikssundsvej. Her blev det besluttet ikke at tynde beplantningen endnu.
På Thorstedlund mangler stadig en del udtynding for at være i mål. Flere store træer er hårde ved bygningerne. En del af
frugttræerne i den gamle frugthave mistrives. Der er flere store døde grene i de store poppeltræer i parken, der trænger
stadig til udtynding. Ønsket fra kommunens side er at gendanne stedets udearealer, så de igen fremstår som en
parklignende have.
En del af træet lægges i depot på stedet i op til 3 måneder. Træet skal ligge i 2-3 måneder på stedet for at få den første
fugt ud af træet, hvis udtyndingen skal være rentabel for HedeDanmark.
Oprydning udeføres efterfølgende af Hede Danmark. Stammer og flis køres væk, dybe spor rettes op med muldjord, og
der sås græs. Skader på vores grusstier udbedrer HedeDanmark vederlagsfrit.
Her er udtyndingen færdig
Skibby
Granskov mellem Hjortevænget, Dådyrvej og Marbækvej
Skov mellem Hjortevænget og Dådyrvej
Selsøvej, skov nordøst for Marbækskolen
Damgårdsvej, Nordmansmosen
Røgerupvej, ud mod Skibbyvejen
Popler ved boldbanerne i Skuldelev og Hellesø
Jægerspris
Kulhuse Losseplads
Poppler ved Femhøj Boldbaner
Egetræer ved Kulhuse Kultur- og medborgerhus
Frederikssund
Marbækvej, Gyldenstensskoven
Byvej, bl.a. Græse Ådal
Asgården, især en række gamle popler og en gruppe grantræer på strandengen
JF Willumsensvej, ved Mac Donalds og rundt om gammel HT-garage
Holmensvej, området nord for hjemmeværnsgården
Bjergvejen, skov øst for kolonihaverne
Roskildevej, østlige ende af banegraven, ved ORI og ved Ådalskolen afd. syd
Kalvøvej, krat nord for FIK
Spørgsmål? Så kontakt:
vejogpark@frederikssund.dk
21 52 15 02
51 57 25 20
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15 Byen Vinge portrætteres
I ”Den Grønne By” i dagens Politiken kan du læse et portræt af den nye by Vinge.
Du har i tillægget Den Grønne By mulighed for at komme ajour med, hvor langt udviklingen af byen Vinge ved
Frederikssund er lige nu.
Artiklerne handler om:
 Vinge – en ny by bliver født
 Nybyggere søger åbenhed og fællesskab
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Grønt hjerte samler Vinge
Byens identitet skabes
Og en leder ved borgmesteren.
Læs om Vinge i tillægget (e-avis, side 2 og 20-21)
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15 Museum genåbnes
Frederikssund Museum har været lukket i snart halvandet år, og nu er det endelig tid til at løfte sløret for museets nye
permanente udstilling.
Den bærer overskriften Menneske og fjord, og fortæller historien om menneskets samspil med fjorden og Frederikssund
egns historie - fra stenalderens brug af fjorden som naturligt spisekammer til nutidens ofre for stormflod og
klimaforandringer.
Den nye udstilling består blandt andet af et helt nyt interaktivt udstillingsdesign, der lader den besøgende interagere med
de historiske temaer, og er udviklet i samarbejde med bureauet Dear Brand, som også står bag udstillingsdesignet på
Lejre Museum. Museet har desuden fået nyt indgangsparti, butik og en hyggelig café, alle med udsigt til den smukke
have og skoven.

Museet har nok været lukket i halvandet år, men liv omkring det har der stadig været - her ved indvielsen af Historieviften
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i haven bag Frederikssund Museum i sommeren 2016.
Museumsdirektør Frank Birkebæk byder velkommen, mens museumsinspektør Naomi Pinholt tegner de historiske linjer
op. Dernæst læser skuespiller Anne Vester Høyer op af Henrik Pontoppidans 'Fra Hytterne'.
Fri entré
Udstillingen åbnes den 3. marts 2017 kl. 15.00 borgmester John Schmidt Andersen. Den følgende weekend, den 4.-5.
marts 2017, er der fri entré for alle interesserede. Her vil der også være børneforedrag og oldtidsværksted.
Museet finder du på Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris - lige for enden af Kronprins Frederiks Bro.
Foto: KEJE.
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15 Nyhedsoverblik i din indbakke
Frederikssund Kommune har i dag udsendt et nyt periodisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet præsenterer relevante og aktuelle
nyheder fra www.frederikssund.dk i et lækkert og overskueligt design.
Nyhedsbrevet har fået navnet KommuneNyt og det vil udkomme cirka to gange om måneden.
Alle der er tilmeldt Frederikssund Kommunes daglige nyhedsservice, vil også modtage det periodiske nyhedsbrev.
Er man ikke allerede tilmeldt nyhedservice og vil man abonnere på nyhedsbrevet, skal man tilmelde sig KommuneNyt
under kommunens nyhedsservice (findes nederst på alle sider på hjemmesiden). Her kan man også tilmelde sig daglige
nyheder, ErhvervsNyt, dagsordener og referater fra byråds- og udvalgsmøder med mere.
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17 Vil til Kina med din forretning?
Bycirklen og Danish-Chinese Business Forum holder seminar om, hvilke relationer din virksomhed skal have styr på, hvis
du ønsker at gøre forretning i Kina.
Frederikssund Kommune indgår i et strategisk samarbejde, Bycirklen, med Ballerup og Egedal kommuner, som bl.a. har
en kinesisk søsterby, Wuxi. Den politiske forbindelse mellem to søsterbyer kan gavne erhvervslivet, når man skal entrere
på et nyt marked.
På seminaret kan du blandt andet høre repræsentanter fra Udenrigsministeriet fortælle om den lokalpolitiske betydning i
Kina, og hvordan de nu i højere grad arbejder strategisk med dette forhold. Group Vicepresident, Henrik Guldberg
Pedersen, Haldor Topsøe, fortæller om, hvordan myndighedskontakten i Kina har en betydning og sidst vil
bestyrelsesformand, Aldo Petersen, Liqtech fortælle om, hvordan Bycirklens Kina-samarbejde konkret har fremmet deres
aktiviteter i Kina.
Deltag gratis i seminartet og hør mere om strategiske partnerskaber, der kan åbne døre i Kina. Seminaret afvikles på
engelsk.
Tid og sted
Dato: Onsdag den 8. marts 2017
Sted: World Trade Center Ballerup, Borupvang 3, 2750 Ballerup
Tid: 15.30-18.30
Se program for dagen
Tilmeld dig senest den 2. marts 2017.
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20 Invitation til møde om madaffald i sommerhusområderne
Fra sommeren 2017 skal alle sommerhuse i kommunen frasortere madaffald fra deres dagrenovation, ligesom de øvrige
boliger i kommunen allerede gør.
Frederikssund Kommune inviterer derfor til informationsmøde om den nye ordning.
På mødet vil du få information om, hvad den nye ordning kommer til at betyde for grundejere i sommerhusområderne.
Der vil desuden være rig lejlighed til at stille uddybende spørgsmål til kommunens affaldsmedarbejdere og formand for
Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning.
Mødet afholdes torsdag den 16. marts 2017 kl. 16.30 til 18.00 i lokale SL1/Rådsalen i Administrationscenter Slangerup,
Kongensgade 18, Slangerup.
Hvad skal der ske?
Fra den 1. juli skal alle beboere i kommunens sommerhusområder sortere deres dagrenovation i henholdsvis madaffald
og restaffald. Hver bolig får derfor leveret en ekstra beholder, som skal benyttes til madaffaldet. Den eksisterende
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beholder skal benyttes til restaffald.
Udbringningen af de nye beholdere begynder i midten af maj. Der er samlet set tale om mere end 6.000 beholdere, der
skal leveres. Derfor starter omdelingen af beholderne i god tid.
Hver enkelt grundejer vil få et informationsbrev i sin digitale postkasse i slutningen af marts med information om den nye
ordning.
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21 Naturparkråd søger nye medlemmer
Naturpark Mølleåen strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner, og er nu officielt
landets 6. naturpark. Udviklingen og driften af Naturpark Mølleåen varetages af de fire kommuner og Naturstyrelsen, som
ønsker et tæt samarbejde med et Naturparkråd. Rådet kan både være et aktivt debatforum, og bidrage med viden om
området og gode ideer til udviklingsprojekter.

Afgrænsning af Naturpark Mølleåen.
Bliv medlem af Rådet
Derfor opfordrer kommunerne nu interesserede lodsejere til at ansøge om optagelse i Naturparkrådet som
lodsejerrepræsentant. For at blive medlem af Naturparkrådet som lodsejerrepræsentant, skal du være lodsejer indenfor
Naturpark Mølleåen og have opbakning fra 20 lodsejerstillere med bopæl i naturparken.
Send en kort ansøgning samt dokumentation fra 20 lodsejere med bopæl i Naturpark Mølleåen senest d. 7. marts 2017 til
Egedal Kommune på e-mail michael.ollgaard@egekom.dk
Første møde i Naturparkrådet afholdes d. 20. april kl. 17.00 -19.00. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Michael
Øllgaard, Egedal Kommune, på telefon 72 59 73 40 eller på e-mail: michael.ollgaard@egekom.dk
Fakta om organiseringen
Naturparkrådet vil bestå af repræsentanter fra nedenstående organisationer:
En politiker fra hver af kommunerne
Et medlem fra det grønne råd/Miljøråd fra hver kommune
En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
Et medlem fra Naturparkens Venner
Et medlem fra den lokale kreds i Friluftsrådet
Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan repræsentere alle fire kommuner
Et medlem fra landboforeningerne
Naturstyrelsen Østsjælland
1-2 lodsejerrepræsentanter fra hver kommune
Find mere information om Naturpark Mølleåen her.
Naturparkens grænse kan ses på Egedal Kommunes infokort. Klik på menupunktet Naturpark Mølleåen.
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22 Nyt infocenter åbner
I december indviede Vejdirektoratet et informationscenter om den nye fjordforbindelse i Bymidten i Skibby. Nu er
direktoratet så klar med endnu en åbning af et informationscenter – denne gang på Frederikssundsiden af fjorden.
Ny udstilling
Det nye informationscenter Fjordforbindelsen Frederikssund ligger på Østersvej 4 i den sydlige udkant af Frederikssund
med fin udsigt lige ud til fjorden og det store anlægsprojekt. Udstillingen her rummer foruden information om selve
fjordforbindelsen også viden om den nye by Vinge og Bane Danmarks arbejde med renovering af strækningen mellem
Frederikssund og København. Der er også blevet plads til et antal plancher med naturformidling, og endelig rummer
huset på Østersvej et såkaldt testlab, hvor fortrinsvis skoleelever kan afprøve deres ingeniørmæssige færdigheder.
Indvielse
Det nye infocenter på Østersvej bliver officielt indviet tirsdag den 28. februar kl. 16 – 18. Du kan læse hele invitationen
her.
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23 Idrætten oplever medlemsfremgang
Nye medlemmer har i stor stil på tværs af idrætter søgt ind i foreningerne i Frederikssund Kommune. I de netop

33

offentliggjorte medlemstal fra det centrale foreningsregister, fremgår det at idrætsforeningerne i Frederikssund Kommune
har oplevet en stigning i medlemstal.
Stigningen er på 761 medlemmer fra 2015 til 2016. Det svarer til 4 procent i antallet af medlemmer i en idrætsforening.
Dykker man dybere ned i medlemstallene finder man store forskelle idrætterne og klubberne imellem. Nogle idrætter
oplever stor medlemsfremgang, mens andre foreninger har svært ved at fastholde deres medlemstal. Generelt er
tendensen dog entydig positiv. Det samlede medlemstal for idrætsforeninger har været stigende siden 2012, hvor man
samlede informationen i det centrale foreningsregister.
- Det er en positiv nyhed, at vi i Frederikssund modbeviser de historier, der beskriver en konstant medlemsflugt fra
foreningslivet. Idrætsforeningerne i Frederikssund Kommune står stærkt og fastholder over en bred kam deres
medlemmer. Det har en værdi for vores lokalsamfund, som er uvurderligt. Derfor søger vi hele tiden sammen med
idrætsforeningerne og Frederikssund Idrætsråd at skabe nogle rammer, hvor der er plads til fortsat vækst, fortæller
formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V).

Idrætsforeninger i Frederikssund Kommune oplever fremgang i medlemstallet.
Vision 25 50 75
DIF og DGI har sat en fælles vision for dansk idræt. Den sigter efter, at der i 2025 skal være 50 procent af den danske
befolkning, som er medlem af en idrætsforening, og 75 procent som er idrætsaktive. Da man igangsatte visionen var 41
procent af den danske befolkning medlem af en idrætsforening. I Frederikssund Kommune var 19.576 personer ud af
kommunens samlede 44.725 borgere medlem af en idrætsforening i 2016. Det svarer til cirka 43 procent af kommunens
borgere.
- Visionen om at 50 procent af den danske befolkning skal være medlem af en idrætsforening, er ambitiøs. I
Frederikssund Kommune er vi på rette vej. Vi har et mangfoldigt foreningsliv, der kan tilbyde spændende aktiviteter for
alle aldre og interesser. Denne mangfoldighed skal have plads til at udfolde sig. Derfor arbejder vi i
Folkeoplysningsudvalget med, hvordan vi kan lave en mere objektiv og gennemsigtig fordeling af kommunale faciliteter,
fortæller formand for Folkeoplysningsudvalget, Kenneth Jensen (A).
En vigtig del af DIF og DGIs vision går på at understøtte borgere der er fysisk aktive, uanset om det er inden for eller
uden for den organiserede foreningsidræt. I forbindelse med at Frederikssund Kommune sidste år fik foretaget en større
undersøgelse af borgernes idrætsvaner af Idrættens Analyseinstitut, viste det sig, at 67 procent af kommunens voksne
borgere dyrker regelmæssigt idræt hver uge. Undersøgelsen viste også, at hele 56 procent af borgerne dyrker
regelmæssigt idræt mere end tre gange om ugen.
- Selvom foreningsidrætten når utroligt godt ud til borgerne i kommunen, viser rapporterne fra Idrættens Analyseinstitut,
at det ikke er urealistisk at nå målet om, at få 75 procent af borgerne til at være fysisk aktive. I dag er vi oppe på, at 67
procent af borgerne dyrker regelmæssigt idræt. Vores fritidspolitik arbejder på at understøtte både den organiserede og
den selvorganiserede idræt. Derfor er jeg meget interesseret i, om vi kan gøre noget for at åbne idrætsfaciliteterne op for
de borgere, der ønsker at være mere spontane i forhold til, hvornår de dyrker idræt. Vi skal arbejde på at kunne udnytte
vores faciliteter på de skæve tidspunkter, hvor foreningerne alligevel ikke bruger idrætsfaciliteterne, fortæller Morten
Skovgaard.
Udvikling i medlemstal i idrætsforeninger
År
Medlemstal
2012
18.308
2013
17.323
2014
19.659
2015
18.815
2016
19.576
Foto: KEJE.
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23 Forenkling for virksomheders NemID
Nu kan mindre virksomheder – drevet af en enkelt person – nøjes med ét NemID-nøglekort, når de offentlige
selvbetjeningsløsninger skal bruges.
Forenkling
Med virkning fra den 20. februar kan virksomhedsejere, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, eller alene kan tegne et
iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform nemlig bruge deres private NemID til
digital selvbetjening på blandt andet Virk.dk og e-Boks. Dermed er den tidligere NemID medarbejdersignatur ikke
længere nødvendig.
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I virksomheder med flere ansatte, der skal agere på vegne af virksomheden, skal ansatte dog fortsat anvende NemID
medarbejdersignatur.
Læs mere om de nye regler for NemID hos Digitaliseringsstyrelsen.
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24 Idrætsfaciliteter i Jægerspris skal udvikles
Idrætsforeningerne i Jægerspris skal i samarbejde med Frederikssund Kommune finde ud af, hvordan idrætsfaciliteterne i
byen kan udvikles, om der skal tilføres noget nyt, og i så fald hvad det skal være.
Fritidsudvalget frigav for nyligt 200.000 kroner til en proces, der skal finde frem til det projekt, som skal samle
idrætsfaciliteterne i Jægerspris. Pengene blev afsat i budget 2017, samtidig med at der blev afsat 3,5 millioner kroner til
et bevægelsesbånd i Skibby.
Begge projekter stammer fra Frederikssund Kommunes idrætsvision om, at alle fire hovedbyer i kommunen skal have
idrætsfaciliteter, der er til gavn for hele kommunen.
Processen i Jægerspris er sættes nu i gang og der vil blive tilknyttet en ekstern rådgiver. De lokale idrætsforeninger vil
blive interviewet med henblik på at finde frem til, hvilke ideer de har. Ideerne vil blive gennemgået til fælles drøftelse
mellem foreningerne og der vil blive udarbejdet et projektoplæg, som i juni 2017 bliver fremlagt for Fritidsudvalget.
- Jeg glæder mig til den her proces og det bliver interessant at se, hvad foreningslivet i Jægerspris finder frem til og kan
stå sammen om. Det har været positivt at se det samarbejde, der har været i Skibby, der har ført til planerne om en
aktivitetsløjpe, som vi har afsat penge til at lave i år, fortæller Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.

Kignæshallen er én af de eksisterende idrætsfaciliteter i Jægerspris.
Ud af boksen
Når idrætsforeningerne mødes og skal komme med forslag til bedre idrætsforhold i Jægerspris, så må der gerne tænkes
ud af boksen. Det skal være realistisk, også økonomisk, og så skal det kunne skabe en sammenhæng for Jægerspris,
eventuelt virke på tværs af foreningerne og være til fælles gavn for foreningerne, men også gerne for alle borgere i byen.
- Alle ideer er velkomne og alle muligheder er åbne. I Skibby valgte man at lave en aktivitetsløjpe, som kan gå fra
Fjordlandsskolen afdeling Skibby og til Skibby Hallen, så den også fungerer som et sikkert stisystem mellem de to. En
rigtig god idé, som vil blive til glæde for alle borgere i Skibby. Nu bliver det spændende at se, hvilken fælles løsning man
kommer frem til i Jægerpris, siger Morten Skovgaard.
Foto: KEJE.
2017 2

24 Vil du være mentor for unge?
Som led i Frederikssund kommunes strategi for en styrket ungeindsats og for at øge den frivillige indsats, blev det i
budget 2017 besluttet at indgå samarbejdsaftale med organisationen Gadespejlene, om at starte en afdeling af frivillige
mentorer for unge i Frederikssund.
Om mentorordningen
Overordnet er formålet med mentorstøtten er at guide og støtte de unge (15-29 årige) i forhold til at starte eller blive
fastholdt i uddannelse. Metoden er mentoring, hvor unge matches med en voksen mentor, der hjælper den unge med
det, der nu står i vejen for at påbegynde eller fastholde en uddannelse, få et fritidsjob, og deltage i et sundt socialt
fritidsliv. Mentorerne er ulønnede frivillige, og det forventes at mentor bruger ca. 8-10 timer i alt på mentoropgaven, inkl.
foreningsmøderne.
Kom til infomøde
Du kan høre mere om ordningen, og hvad der kræves af de frivillige på et informationsmøde mandag den 27. februar
2017 kl. 18-20 i Langes Magasin, Østergade 3B, Frederikssund.
Her kan du læse mere om Gadespejlene.
Her kan du se ”stillingsopslaget”, hvor der søges frivillige mentorer.
Fakta
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Gadespejlene blev stiftet i 2010 af Roskilde Kommune som et del af et større forebyggelsesprojekt mod
ungdomskriminalitet og har i dag afdelinger i Roskilde, Holbæk, Allerød, Lolland, Lejre og nu snart Frederikssund.
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24 Festlig indvielse af Ådalens Skole
Elever, medarbejdere, politikere med flere var fredag eftermiddag samlet for at fejre indvielsen af den ny renoverede og
udbyggede Ådalens Skole. Humøret var højt, da elever viste rundt på skolen under strålende solskin.

Den nye del af skolen med ny sportshal.
- Det er blevet rigtig fedt. Vi er mange klasser samlet her, men vi tænker ikke så meget over det, fordi bygningen er
opdelt rigtig godt, fortæller Malou Juel Guldhammer, da hun viste rundt på skolen sammen med Nicoline Alberte Nielsen.
Pigerne er begge 15 år, går i 9H og er med i elevrådet. De er godt tilfredse med de helt nye bygninger, som 8. og 9.
klasserne holder til i.
- En af de ting, vi er rigtig glade for, er at hver elev har fået sit eget skab i klassen, hvor man kan sætte en hængelås på,
fortalte Nicoline.
Også fællesrummene, hvor der er plads til at sidde og arbejde i grupper, og de helt nye toiletter fik ros fra de to piger.

Nicoline og Malou fra 9. H er glade for de helt nye bygninger.
Ros til skolelederen
Ådalens Skole har været igennem mere end fire år med ombygning, udbygning og renovering. Det har betydet
håndværkere på skolen, byggestøj og byggerod. Men nu er byggeriet færdigt – næsten.
For der er stadig lidt byggeri på skolen. Alligevel valgte man at indvie skolen fredag, da skoleleder Flemming West
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Clausen går på pension 1. marts. Og han har en stor del af æren for, at skolen er kommet godt igennem årene med
renovering og udbygning.
- Flemming har bragt skolen frem til det, den er i dag. En skole med de gode værdier: bevægelse, fællesskab og
faglighed. Om få dage går Flemming på pension og overdrager skolen til en ny skoleleder, som får lov at arbejde videre
med de gode resultater og i de nye faciliteter – det er en helstøbt skole, som Flemming kan give videre. Og Flemming,
det vil jeg gerne takke dig for. Du har gjort et godt stykke arbejde med Ådalens Skole, sagde Anne-Mette Risgaard
Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
Hun roste også både elever og personale for altid at skabe en god stemning, som hun blandet andet selv oplever dagligt,
når hun afleverer sit barn i skole hver morgen.

Udvalgsformand Anne-Mette Riisgaard Schmidt roste både elever og personale.
Et flot resultat
Til indvielsen blev alle skolens 1.000 elever samlet i den nye idrætshal. Her hørte de fire forskellige taler, sang skolens
egen sang og hørte skolekoret optræde.
En af talerne var borgmester John Schmidt Andersen (V), der roste den flotte udbygning og renovering.
- Det er en stor glæde for mig at stå her i dag til indvielse af Ådalens Skole. Skolen har været gennem en større
renovering og udbygning, som var nødvendig for at huse de mange elever, der går på skolen i dag, og som vil komme til
at gå her i fremtiden. Jeg synes, det er et flot resultat, vi kan fejre i dag, sagde John Schmidt Andersen.
Han sluttede af med at bede eleverne hjælpe ham med at råbe tre korte og et langt hurra for Ådalens Skole – til stor
glæde for de mange børn, der var samlet i hallen.

Borgmester John Schmidt Andersen roste den flotte udbygning og renovering.
Også formanden for skolebestyrelsen glædede sig over, at byggeriet nu er ved at være overstået og at eleverne i dag
kan gå i skole i flotte, nye rammer.
- Jeg vil gerne sige tusind tak til personalet og til jer børn for at I i hele byggeperioden har knoklet for at få det hele til at
fungere. Tak til jer, sagde Niels Brockenhuus, formand for skolebestyrelsen på Ådalens Skole.
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Formand for skolebestyrelsen, Niels Brockenhuus, glædede sig over at eleverne kan gå i skole i flotte rammer.
Glade og dygtige børn
Stemningen var god i hallen og eleverne sad pænt og var stille under talerne, sang højt med til sangene og var generelt
glade. Nogle var udklædte efter at der havde været fastelavn på skolen tidligere på dagen.

Feststemte børn med flag i hallen.
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Skolens kor underholdt mellem talerne.
Da skolelederen Flemming West Clausen gik på scenen for at tale, var det til piften og hujen fra de mange elever. Der var
ikke i tvivl om, at alle vidste, hvem han er, og at han er en populær mand.
- Vi har alle muligheder for at nyde, at vi nu står med en samlet, nyrenoveret skole, med glade og dygtige børn, tilfredse
forældre og rigtig, rigtig dygtige medarbejdere. For på trods af alle udfordringerne gennem byggeriet er det lykkedes os at
fastholde, ja faktisk forbedre, de faglige resultater, at fastholde den store trivsel blandt eleverne og stort set holde
forældretilfredsheden på det sædvanlige høje niveau. Flot gået af jer alle sammen, sagde Flemming West Clausen.

Skolens leder, Flemming West Clausen.
Efter taler og sange var der kage, som 6. klasserne havde bagt og så stod den ellers på sol og på weekend.
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Der var kage til alle 1.000 børn - og den fik meget hurtigt ben at gå på.
Fakta
Ådalens Skole blev til, da byrådet i 2009 besluttede at lægge de to skole, Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole sammen.
Senere besluttede de at lukke Oppe Sundby Skole helt og samle alle eleverne på det, der nu hedder Ådalens Skole.
Byggeriet har stået på i over fire år og skolen har blandt andet fået helt nyt personalerum, nye bygninger til 8. og 9.
klasserne og ny idrætshal.
Skolen har mere end 1000 elever og er dermed den skole med flest elever på én matrikel i Frederikssund Kommune.
Eleverne har været samlet på matriklen siden august 2016.
Foto: KEJE.
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27 Talentklasse får fysisk træning i verdensklasse
Frederikssund Gymnasium kan sammen med Frederikssund Kommune nu løfte sløret for, at det bliver JPJ Training &
Performance der kommer til at stå for den fysiske træning af Talentklassen. Manden bag hedder Jarl Pors Jakobsen, og
er til daglig fysisk træner i Team Danmark for nogen af landets bedste atleter.
Til dagligt varetager Jarl den fysiske træning af Danmarks dygtigste sejlere, brydere, kajakroere og mange flere
individuelle verdensklasseatleter. Flere af de atleter Jarl til dagligt træner vandt medaljer ved OL i Rio de Janeiro i 2016.
- Det er med en vis stolthed vi kan præsentere Jarl som fysisk træner for Talentklassen. Jarl står for alt det, vi i Idrættens
Talentråd arbejder for at realisere med vores talentudviklingsarbejde. Vi får med Jarl i spidsen for den fysiske træning en
mand, der arbejder ud fra den nyeste viden og forskning, samtidig med at Jarl har mere end 15 års erfaring med
elitesport, fortæller Søren Højlyng, Frederikssund Idrætsråds medlem af Idrættens Talentråd.
Jarl Pors Jakobsen har selv roet kajak for landsholdet i mere end 10 år, inden han helligede sin tid til at færdiggøre sin
kandidatgrad i human fysiologi. Kombinationen af faglighed og erfaring med elitesport giver Jarl Pors Jakobsen en særlig
tilgang til arbejdet med fysisk træning af atleter.
- Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang. Jeg ved, at der i Frederikssund gemmer sig en masse talenter på
tværs af mange meget forskellige idrætter. Den fysiske træning gør en afgørende forskel for præstationen, uanset om du
er elitesvømmer eller eliteskytte. Men det er enormt vigtigt at have en forståelse for hver enkelt atlets idræt og fysiske
udgangspunkt for at kunne være med til at gøre en forskel for dem, siger Jarl Pors Jakobsen.
Mental træning og life skills
Sammen med den fysiske træning får Talentklassen også skemalagt mental træning og life skills med en sportspsykolog
løbende henover skole året. JPJ Training & Performance har startet et samarbejde med Anders Flemming Bendixsen,
der til dagligt også er tilknyttet Team Danmarks sportspsykologiske stab.
Anders Flemming Bendixsen har ligesom Jarl en stor erfaring med mange forskellige sportsgrene som fodbold, håndbold,
kunstskøjteløb, fægtning, ishockey, badminton, cykling, MTB og Tennis. Anders og Jarl arbejder meget med at integrere
det sportspsykologiske felt i atleternes fysiske træning, således at undervisningen bliver mere praktisk og
individuel orienteret.
Fristen for at søge ind på Talentklassen er 1. marts via www.optagelse.dk. Husk at notere i kommentarfeltet, hvis man
ønsker at gå i Talentklassen. Har man søgt ind på Frederikssund Gymnasium, men ikke fået noteret et ønske om at blive
en del af Talentklassen kan man kontakte Frederikssund Gymnasium direkte og oplyse om dette.
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Jarl Pors Jakobsen bliver træner for eleverne i den nye Talentklasse på Frederikssund Gymnasium.
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28 Fælles elevråds første møde
Tirsdag blev det første fælles elevrådsmøde holdt i byrådssalen på rådhuset i Frederikssund. Til stede var 11 elever fra
kommunens fem folkeskolers elevråd.
Mødet var et konstituerende møde, hvor eleverne skulle finde ud af, hvad formålet med det nye fælles elevråd er, hvilke
opgaver de skal varetage og hvordan det hele skal fungere. Elevrådet skal være stemme for de næsten 5000 elever, der
er i Frederikssund Kommune.
Det fælles elevråd er opstået på baggrund af en politisk beslutning, og det skal blandt andet styrke den demokratiske
dannelse hos eleverne, øge deres medbestemmelse på egen skolegang, give inspiration til elevrådene og være med til at
øge trivslen på skolerne.
Det fælles elevråd vil også få høringsret, så de på den måde kan få medbestemmelse i forskellige sager vedrørende
skoleområdet.
Kantiner, rygning og bevægelse
Et af dagens temaer var at finde ud af, hvilke opgaver det fælles elevråd skal arbejde med. Der kom mange gode ideer
på bordet, men noget af det der fyldte mest hos eleverne var kantineordninger, rygepolitik og bevægelse i
undervisningen.
Alle var enige om, at det vil være godt, hvis der er kantineordninger på alle skoler, hvor maden er god og sælges til en
fornuftig pris. Nogle skoler har allerede kantiner og andre har ikke. Eleverne fandt også ud af, at der er stor forskel på
prisen for et måltid mad skolerne imellem.
Rygepolitik blev også diskuteret livligt. På alle skoler gælder det, at man ikke må ryge på skolen. Men nogle oplever, at
de store elever stiller sig lige uden for skolens matrikel, hvor de små elever kan se dem ryge. Alle var enige om, at det
ikke fungerede og at der skulle findes en løsning.
Bevægelse i undervisningen fyldte ligeledes meget hos elevrådet. Mange oplever, at bevægelse ikke er en del af
undervisningen sådan som det blev lagt op til i Folkeskolereformen, men i stedet er det timer motion og bevægelse eller
slet ingen indlagt bevægelse. Der var et samstemmigt ønske om, at det blev tænkt bedre ind i selve undervisningen.
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Elevrådet arbejdede i grupper for at finde ud af, hvilke opgaver de skal se på i det fælles elevråd.
Besøg af borgmesteren
Under det konstituerende møde kom borgmester John Schmidt Andersen på besøg og fortalte lidt om byrådets
medlemmer og arbejde, demokrati og beslutningsprocesser.
- Det er rigtig dejligt, at I holder sådan et møde her. Det fælles elevråd gør faktisk, at I får en indflydelse på jeres hverdag,
og I vil blive lyttet til. I kan komme med jeres meninger og I vil få mulighed for at komme med høringssvar. Det er en stor
del af den demokratiske proces, som I kommer til at være med i. Jeg forventer mig personligt rigtig meget af det her
fælles elevråd, sagde John Schmidt Andersen til de 11 elevrådsrepræsentanter.
Næste gang han er med er til den store børnerigsdag, hvor eleverne skal fordele 100.000 kroner til forskellige projekter.
Skolerne skal søge om pengene, og det er så det fælles elevråd, der beslutter, hvilke projekter der skal støttes
økonomisk. Der kan dog højst gives 25.000 kroner til hver skole.

Det fælles elevråd består af 11 elever fra Frederikssund Kommunes fem folkeskolers elevråd. Bagerst fra venstre:
Bastian, David, Malou, Signe og Lærke. Forrest fra venstre: Jonatan, Isabella, Julie, Nicoline, Jasmin og Sofie.
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28 Nyt infocenter åbnet
I december åbnede Vejdirektoratet et informationscenter i Skibby om den kommende fjordforbindelse. Tirsdag den 28.
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februar blev endnu et informationscenter indviet – denne gang på den østlige side af Roskilde Fjord.
Informerer om flere projekter
Det nye infocenter har til huse på Østersvej 4 i Frederikssund med flot udsigt over fjorden og det område, hvor den
kommende Kronprinsesse Marys bro skal bygges. Men til forskel fra centeret i Skibby, så er der ikke alene informationer
om broprojektet, men også om udviklingen i byen Vinge. Endvidere informerer Banedanmark om sporfornyelsen af Sbanen på strækningen Frederikssund - Valby, og endelig er der en række plancher om naturformidling. Bygningen på
Østersvej indeholder også et testlaboratorium primært for skoleelever, hvor de kan teste deres ingeniørfærdigheder.
En fordel for Hornsherred
Ved åbningen bød borgmester John Schmidt Andersen (V) velkommen til de fremmødte.
- Det bliver nemmere at komme fra Hornsherred til København, når broen står færdig. Både bosætningsmæssigt og
erhvervsmæssigt bliver broen derfor en fordel for Hornsherred, når kommunen bliver bundet bedre sammen,
konstaterede borgmesteren. Samtidig gentog han et længe næret ønske om en færdiggørelse af
Frederikssundsmotorvejen, så trafikken fra den nye bro får endnu lettere adgang til hovedstaden.
Også medlem af bestyrelsen for Fjordforbindelsen Frederikssund, Tina Tving Stauning (A), glædede sig over det nye
informationscenter:
- Stedet her indeholder også undervisningsmaterialer til skoleeleverne i kommunen. Det er vigtigt for os, at bibringe vores
elever den viden, der er i projektet, fortalte hun. Samtidig understregede hun, at man gør meget for at erstatte de
naturområder projektet inddrager ved at anlægge nye erstatningsvandhuller, strandenge og overdrev.
Læs mere
Fjordforbindelsen Frederikssund også har både en hjemmeside og en facebookside, hvor interesserede kan holde sig
opdateret med udviklingen i projektet.
Her kan du se Fjordforbindelsens hjemmeside.
Her kan du besøge Fjordforbindelsens facebookside.
Åbningstider
Informationscentret i Frederikssund vil fremover være bemandet og åbent for besøgende:
Første lørdag i måneden kl. 10-15
Torsdage kl. 14-18

Tina Tving Stauning taler ved indvielsen af det nye informationscenter.
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Omkring 50 personer var mødt frem til indvielsen af infomationscenteret.

De mange plancher om broprojektet blev studeret flittigt af de fremmødte gæster.
2017 2

28 Hæder til idrætten og foreninger
Det er Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune, der en gang om året uddeler priserne til foreningslivet.
Udvalgets formand, Kenneth Jensen (A), bød de over 300 deltagere i prisfesten velkommen:
- I aften skal vi hylde alle dem, der gør en forskel rent sportsligt – men så sandelig også organisatorisk. Og det sidste er
også vigtigt, for uden en masse aktive, som er parate til at trække slæbet i kulisserne, så havde vi ikke det mangfoldige
fritidsliv, vi heldigvis kan bryste os af her i Frederikssund Kommune.
Formanden kunne endvidere oplyse at fremmødet for fjerde år i træk var større end året før, hvilket giver et solidt
fundament for at fejre alle de flotte præstationer i 2016.
Vinder af Lederprisen
Lederprisen 2016 blev givet til formanden for Jægerspris Gymnastikforening, Lene Lyberg, som i knap 25 år har været
formand for foreningen. Allerede i sin skoletid begyndte hun at undervise pigehold i gymnastik, og siden da har
gymnastikken fyldt en stor del af hendes liv. I de senere år har foreningen været udfordret af stormen Bodils
ødelæggelser af Kignæshallen og en efterfølgende brand samme sted. På grund af disse udfordringer har Lene Lyberg
måttet arbejde hårdt for at skabe alternative træningsmuligheder for medlemmerne af Jægerspris Gymnastikforening,
mens hallen blev genopbygget, lød det blandt andet i begrundelsen for valget.
- Der er kæmpet mange kampe og gjort mange overvejelser i tidens løb. Men det har aldrig givet søvnløse nætter – kun
masser af god energi retur, fastslog en stolt Lene Lyberg, da hun modtog prisen.
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Vinderen af lederprisen Lene Lyberg. De øvrige personer er fra venstre Formand for Folkeoplysningsudvalget Kenneth
Jensen (A), medlem af Folkeoplysningsudvalget Søren Højlyng, medlem af Folkeoplysningsudvalget Verner Larsen og
borgmester John Schmidt Andersen (V).
Vinder af Idrætsprisen
Idrætsprisen 2016 blev i år ikke givet til en enkeltperson men derimod til et helt hold. Vinderne var således HK 73 –
Frederikssunds piger årgang 01. Holdet har formået at ligge med i toppen på Sjælland siden de var u10 spillere. Holdet
vandt deres pulje i første division A sidste forår og røg dermed direkte til DM, hvor de kæmpede sig frem til sølvmedaljer.
Det er første gang i HK 73s historie, at et hold har vundet sølv ved DM, så derfor var holdet en klar kandidat til
Idrætsprisen 2016.
- Det her er en flok piger, der har stået model til en træner, der gerne vil lære dem rigtig meget. Mange tak til klubben for
at støtte op omkring holdet, og tak til en suveræn forældregruppe, der står bag holdet, sagde holdets træner Lars
Kielsgaard ved prisoverrækkelsen.

Træner Lars Kielsgaard takker for idrætsprisen på vegne af holdet.
Vinder af Fritidsprisen
Mens de to første priser landede i henholdsvis gymnastikkens og håndboldens verden, så skulle en tredje stor sportsgren
i spil til Fritidsprisen. Den tilfaldt nemlig Frederikssund Idrætsklub, hvor Aase Alling Hansen træner fodboldholdet FIK plus
60. Hver torsdag formiddag året rundt møder ca. 30 spillere i alderen plus 60 op til træning på Frederikssund Stadion.
Ofte efterfølges træningen af kaffe og hygge og også et par større sammenkomster til jul og påske. Der er således ikke
alene tale om et rent sportsligt initiativ men i høj grad også om et socialt initiativ, der er medvirkende til at skabe større
livskvalitet og bedre sundhed. Holdet er da også blevet portrætteret i både DR nyhederne, Lokalavisen og Familie
Journalen.
- Tak for prisen – det er en stor ære. Og tak til FIK for de gode rammer vi har til at dyrke vores sport. Alle kan spille
fodboldfitness. Det kræver ingen fysisk kunnen - blot et godt humør, fastslog Aase Alling Hansen efter at have taget imod
prisen.

45

Fritidsprisen blev modtaget af Aase Alling Hansen, der kom på scenen med hele plus 60 holdet for at modtage salens
hyldest.
70 Anerkendelser
Foruden de tre store priser uddelte Fritidsudvalget også 70 anerkendelser inden for så forskellige sportsgrene som
rulleskøjteløb, Taekwondo, svømning, voltigering, bueskydning mv. Disse gives til personer, der har vundet medalje ved
internationale eller danske mesterskaber eller som har vundet guld ved landsdelsmesterskaber eller sjællandske
mesterskaber i regi af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund
eller Dansk Handicap Idræts-Forbund.
I dette dokument kan du se, hvem der modtog de mange anerkendelser.

Samtlige modtagere af anerkendelser og priser blev foreviget på dette gruppebillede.
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I pausen mellem prisuddelingerne gav unge talenter fra Skibby Badmintonklub en opvisning for publikum.

Når der skal uddeles ikke færre end 70 anerkendelser, så skal tingene være grundigt forberedt. Her hænger samtlige
diplomer til de 70 modtagere, i den rækkefølge de blev kaldt op på scenen.
Foto: Preben Gøttsche
2017 3
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Havnebadet i arkitektkonkurrence
Frederikssund Kommune udbyder en projektkonkurrence om udformning af det kommende Kultur- og Havnebad i
Frederikssund.
Med en flot indsats fra Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) lykkedes det i 2016 at få A.P. Møller Fonden til at bidrage
økonomisk til etablering af et Kultur- og Havnebad, som bliver til stor glæde for borgere, gæster og turister. Badet vil få en
central placering og skal være med til at skabe endnu mere liv i havnen med vandaktiviteter for alle aldre.
Byrådet har på sit møde 1. marts godkendt, at der udskrives en konkurrence om, hvordan kultur- og havnebadet skal
udformes. Det gennemføres som et udbud af totalrådgiver for at sikre den bedst mulige løsning. En bedømmelseskomite
skal vurdere de indkomne forslag og udpege en vinder. Komiteen vil bestå af Fritidsudvalget samt en repræsentant fra
henholdsvis FNI og fonden.
Frederikssund Kommune er projektansvarlig, bygherre og ejer af det kommende Kultur- og Havnebad. Byrådet har på sit
møde godkendt, at kommunen i den kommende tid kan få overdraget gavebreve og vilkårsskrivelser fra fonden og
Friluftsrådet fra FNI.
A. P. Møller Fonden bidrager til projektet med 8,2 mio. kr., 300.000 kr. kommer fra Friluftsrådet, mens Byrådet har afsat
knap 8,3 mio. kr. i anlægsmidler til projektet.
Konkurrencen bliver udbudt i begyndelsen af juni 2017.
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Ny udstilling åbnet på Frederikssund Museum
Efter en længere periode, hvor Frederikssund Museum har været lukket, kunnet museet holde officiel åbning på sin nye
udstilling fredag den 3. marts. Det var borgmester John Schmidt Andersen, der fik lov at klippe snoren over til udstillingen
”Menneske og Fjord,” som fortæller historien om Roskilde Fjord og ikke mindst om de mennesker, der har levet ved og af
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fjorden gennem tusinder af år.
Interaktiv udstilling
Den nye udstilling er designet, så den er interaktiv, og den giver dermed museumsgæsterne mulighed for at opleve
historien på en ny måde. Det er ikke kun Frederikssund Museums udstilling, der er ny. Også museets indgangsparti, butik
og café har fået en opdatering.
Du kan læse meget mere om den nye udstilling på Frederikssund Museums hjemmeside.
Du kan også følge Frederikssund Museum på Facebook.

Fra Frederikssund Museum nye udstilling.

Mød ildtiden på Frederikssund Museum.
Fotos: Museumskoncernen ROMU.
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Drømmer du om at udvikle din forretning?
Hvordan ser DNA’et ud for de danske virksomheder som virkelig klarer sig godt?
Det har et hold forskere fra Business Model Design Center på Aalborg Universitet set nærmere på. De undersøgte om
danske små- og mellemstore virksomheder der klarede sig særligt godt, havde bestemte kendetegn. Undersøgelserne
viser, at for at få succes, er det ikke tilstrækkeligt, blot at kunne organisere en stærk forretningsmodel, men at
lederskabet rundt om forretningsmodellen, er en lige så afgørende del af succesen. Én af disse virksomheder var
Interfazes der, udover at indgå i undersøgelsens omfattende analysemateriale, også er blevet et af Danmarks førende
digitale reklamebureauer efter fusionen med Advice. De besidder 6 kendetegn der udgør DNA’et på de såkaldte Kickass
Companies, som er virksomheder båret frem af stærkt lederskab, med fokus på at skabe værdi og vækst, i alt hvad de
foretager sig.
Netop ledelse, værdiskabelse og vækst er nogle af Væksthus Hovedstadsregionens virkefelter. Væksthuset kan bl.a.
rådgive din virksomhed til en dybere forståelse for koblingen mellem ledelse og forretningsudvikling, og give dig klarhed
om udfordringer, udviklingsområder og vækstmål.
Vil du også styrke din lederprofil, udvikle din forretning og få succes? Kom til Kickass Arrangement og kombiner den
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nyeste viden fra forskerne og en ægte kickass-case, med viden fra Væksthus Hovedstadsregionen, og lær hvordan du
løfter din organisation til en misundelsesværdig virksomhed der sparker røv.
Praktiske oplysninger
Dato og tid: 22. marts 2017, kl. 16.00 – 18.30
Sted: Scania Danmark A/S, Industribuen 19, 2635 Ishøj
Pris: Gratis - No-show fee: 300 kr.
Se program.
Tilmeld dig til arrangementet.
2017 3
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Flere kommuner går sammen for bedre asfaltarbejde
Kommunerne Allerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm går nu sammen om at forbedre veje og
stier. De seks kommuner har nemlig været i fælles udbud på området.
- Kommuner er i dag vant til at tænke i store projekter og på tværs af kommunegrænser. Men indkøbsfællesskabet i
Nordsjælland har ikke tidligere samarbejdet på det tekniske område. Det er ellers et område, hvor det giver rigtig god
mening, at leverandører ikke behøver at stoppe med at asfaltere vejene ved kommunernes grænser, siger Tina Tving
Stauning, formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, og fortsætter:
- Der er klare fordele ved at have det her fælleskommunale samarbejde. For med en koordineret tilgang til asfaltarbejde
kan vi dele viden og erfaringer, vi kan styrke det administrative arbejde, og vi kan få en mere fordelagtig pris for arbejdet.
Besparelsen på tværs af kommunerne er på 15% - og det er vel at mærke uden, at der er gået på kompromis med
kvaliteten.
Stor opbakning
Det tværkommunale asfaltudbud har både haft politisk og administrativ opbakning, hvor blandt andet de politiske
processer er kørt synkront i de seks kommuner for at opnå størst muligt fremdrift.
- Borgerne i alle seks kommuner får nu en bedre og mere ensartet kvalitet og service på asfaltarbejder. Det er en succes
i sig selv. Men projektet har faktisk også holdt sig til budgettet – og det er rigtig godt gået, siger Tina Tving Stauning og
uddyber:
- Årsagen til at vi har lykkedes så godt med projektet er, at der har været nedsat en tværkommunal projektledelse og
styregruppe, som har styrket det administrative arbejde kvalitativt. Det har betydet, at kommunerne har haft større fagligt
og juridisk udbytte i processen”, konstaterer Tina Tving Stauning.
Den tværkommunale projektledelse har været et vendepunkt for samarbejdet. Der har nemlig tidligere været forsøg på at
igangsætte projektet uden held. Men med en tværkommunal projektledelse på, har det været muligt dels at tage hensyn
til kommunernes forskellige udgangspunkter og ønsker og dels blevet arbejdet konstruktivt på at nedsætte
transaktionsomkostningerne i både drifts- og udbudsfasen.
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Læseløft – nyt udviklingsprojekt i Frederikssund
Frederikssund Bibliotekerne har sammen med bibliotekerne i Egedal og Herlev modtaget 683.000 kroner fra Slots- og
Kulturstyrelsen i støtte til udviklingsprojektet Læseløft for de 10-13-årige.
Et større udviklingsprojekt, der skal sætte fokus på børns læsefærdigheder og læselyst, er på vej til Frederikssund. Det
hedder ”Læseløft 10-13 år – med frivillige i skoler og biblioteker” og går i korte træk ud på at uddanne lokale frivillige med
læselyst som hjertebarn til at støtte op om de 10-13-åriges læsning. Bag projektet står Frederikssund Bibliotekerne, som
sammen med bibliotekerne i Egedal og Herlev og konsulentfirmaet Knudsen Syd har modtaget 683.000 kr. i støtte fra
Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.
- En af vores væsentligste opgaver som bibliotek er, at imødekomme kommunens borgere med støtte og inspiration til
deres læsning. Det er også idéen bag ”Læseløft”, som har til formål at styrke de 10-13-åriges læseevner og -lyst ved at
inddrage frivillige som et supplement til skolens læseundervisning. Det at kunne læse er jo utroligt vigtigt for børnenes
videre uddannelse, og derfor arbejder vi hele tiden på at udvikle nye tiltag, som kan inspirere og motivere børn til at læse
mere, uanset hvilket niveau de er på, fortæller bibliotekschef i Frederikssund, Kirstine Lundsgaard.
Projekt ”Læseløft” løber over de næste to år, hvor hvert af de tre involverede biblioteker skal samarbejde med udvalgte
skoler i henholdsvis Frederikssund, Egedal og Herlev. Projektet bliver præsenteret den 17. marts for skolelederne i
Frederikssund Kommune. Herefter vælges skolerne.
Inspiration fra Holland
Projektet er blandt andet inspireret af, hvordan skoler og biblioteker i Holland samarbejder om inddragelsen af frivillige.
- I Holland har man rigtig gode erfaringer med at involvere frivillige i skoler og biblioteker. Her lægger man vægt på, at de
frivillige har en personlig relation til børnene, sådan at der for eksempel er tale om bedsteforældre og naboer – personer,
som barnet kan relatere til – og det har vist sig at fungere rigtig godt. Det samme vil vi gøre i ”Læseløft”, hvor vi i høj grad
har ladet os inspirere af, hvordan man gør i Holland, forklarer Kirstine Lundsgaard.
Udviklingsprojektet afsluttes i efteråret 2018 ved en konference, hvor erfaringerne fra ”Læseløft” vil blive præsenteret.
Ved konferencen vil der desuden optræde oplægsholdere fra Holland, som fortæller om erfaringerne derfra.
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Fire talentklubber godkendt
Idrættens Talentråd har netop godkendt fire foreninger til at være talentklubber og blive en del af Frederikssund
Kommunes støttekoncept inden
for talentudvikling. Det drejer sig om Slangerup Speedway Klub, Frederikssund Taekwondo Klub, Slangerup
Svømmeklub og Brydeklubben Viking.
- Vi har godkendt fire foreninger til at være talentklub. De udvikler allerede i dag dygtige talenter. Det afgørende for
Idrættens Talentråd i klubbernes ansøgning har været at kunne se, at klubberne har ambitioner og potentiale for at
udvikle deres talentmiljø. Det centrale er, at det er talentmiljøet og ikke et enkelt talent der er i centrum for klubbens
arbejde. Igennem stærke talentudviklingsmiljøer, kan klubberne udvikle endnu flere og bedre talenter i fremtiden, fortæller
Anders Skovgren, Kultur og Fritidschef i Frederikssund Kommune.
Frederikssund Taekwondo Klub er en af de klubber, der meget målrettet har sat ambitionsniveauet højt. Klubben
iværksatte i efteråret på eget initiativ et regionalt talentcenter, hvor de nu med jævne mellemrum samler Sjællands bedste
taekwondokæmpere i Frederikssund til sparring og træning.
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- Som cheftræner for elitekæmperne i Frederikssund Taekwondo oplever jeg en helt særlig opbakning til talentarbejdet i
klubben. Det er alle i klubben lige fra bestyrelsen til forældre som støtter op om kæmpernes målrettede træningsindsats.
Jeg søger hele tiden at finde sparring og samarbejde med andre talentmiljøer, fordi jeg ved, det er med til at udfordre og
udvikle vores egne talenter ligeså meget som deres mulige konkurrenter. Vi har ambitioner om at være gode
internationalt og der er det nødvendigt, at vi udvikler stærke talentmiljøer, der ikke isolerer sig helt omkring egen klub,
men finder udvikling og sparring nationalt, fortæller Nick Foged, cheftræner for klubbens elitehold i Frederikssund
Taekwondo.
Talentklub støttekonceptet er stadig helt nyt og nu starter en proces sammen med Idrættens Talentråd med at sætte
nogle udviklingsstrategier og indsatsområder for hver enkelt talentklub. Har man ambitioner om at blive talentklub, er det
fortsat muligt at ansøge Idrættens Talentråd eller kontakte Kultur og Fritid for at høre mere om støttemuligheder.

Frederikssund Taekwondo Klub er en af de fire foreninger, der er blevet godkendt som talentklub.
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10 Elever legede arkæologer
ROMU – Roskilde Museum foretager i øjeblikket en større udgravning ved den kommende broforbindelse over Roskilde
Fjord. Udgravninger foregår ved Lyngerup og der har været fund fra ældre jernalder og bondestenalderen.
I samarbejde med Vejdirektoratet har skoleklasser i Frederikssund Kommune i uge 10 haft mulighed for at deltage i
undersøgelsen af oldtiden i Hornsherred samt bosættelse omkring Roskilde Fjord. Fund fra udgravningen tyder på, at vi
har med to forskellige tidsperioder at gøre. Der er fundet spor efter bebyggelse, muligvis gårde, der stammer fra ældre
jernalder. Ved udgravningen er der også fundet spor efter det, der muligvis er en stendysse/grav samt menneskeskabte
grøfter fra bondestenalderen.
Arkæologerne har i den forløbne uge inviteret skolerne ”indenfor” på udgravningsfeltet. Her har de fortalt eleverne om
udgravningen og dens resultater. Eleverne har også selv haft mulighed for at grave og dermed afprøve arkæologernes
arbejdsmetoder og afdække spor fra oldtiden.
Fredag den 10. marts blev der blandt andet fundet velbevarede potteskår af eleverne i 4.a fra Jægerspris Skole.
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Arkæologerne har inviteret skolerne ”indenfor” på udgravningsfeltet ved Lyngerup.

Elever fra 4.a på Jægerspris Skole fandt blandt andet velbevarede potteskår, da de deltog i udgravningen ved Lyngerup.
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11 ORI får erstatningsbane
ORI-Fodbold får en erstatningsbane. Det besluttede Fritidsudvalget onsdag aften og etableringen af banen vil begynde
allerede i foråret.
ORI-Fodbold har ønsket at få en erstatningsbane, da de ikke længere kan anvende græsbanerne ved Ådalens Skole
Syd. I stedet skal klubben bruge de nye baner i den kommende idrætsby. Da banerne i idrætsbyen først står klar i
sommeren 2019, har ORI-Fodbold brug for en anden løsning indtil da.
Det er derfor besluttet, at der lægges rullegræs på den grusbane, der ligger på Bjergvej i Frederikssund tæt ved ORIFodbolds klubhus. Klubben har selv ønsket denne løsning. Banen vil fungere som en midlertidig erstatningsbane, indtil
banerne i Idrætsbyen er klar.
- Jeg er glad for, at vi nu har en løsning på plads for ORI-Fodbold, så de kan fortsætte deres aktiviteter, indtil idrætsbyen
står klar. Det er vigtigt, at vores foreningsliv har gode vilkår. Derfor håber jeg, at løsningen, som vi har fundet sammen, vil
leve op til forventningerne, siger Morten Skovgaard (V), formand for fritidsudvalget.
ORI-Fodbold havde adgang til to baner på den gamle Ådalens Skole syd. Derfor har de også ønsket to erstatningsbaner.
Fritidsudvalget besluttede derfor, at Frederikssund Kommune fastholder dialogen med ORI-Fodbold med henblik på, at
der findes en løsning for den anden erstatningsbane.
Arbejdet med at lægge rullegræs på grusbanen forventes at gå i gang i løbet af foråret 2017.
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13 Ren By Frederikssund 2017
Ren By Frederikssund handler om at bruge et par timer eller tre på at rydde op og fjerne affald, som er blevet smidt i
naturen. Oprydningen foregår både på fortove, grøftekanter, gader og pladser. Når du møder op, får du det nødvendige
udstyr og får anvist en rute/område, hvor du kan samle affald.
I år foregår det søndag den 2. april kl. 10-13.
Så tag børn, børnebørn, familien og hunden med ud og støt op om dette skønne forårsarrangement et par timer eller tre.
Gå en tur og få lidt motion og en mundfuld frisk luft, mens du medvirker til at gøre din by mere ren og pæn.
Vi mødes kl. 10 ved:
 Slangerup Bio
 Frederikssund ved den gamle biograf
 Jægerspris ved toiletbygningen, rundkørslen Parkvej/Hovedgaden.
 Skibby Bio
På de fire forskellige opsamlingssteder sørger vi for affaldsposer, arbejdshandsker, snappertænger og vejveste til dem,
der skal gå langs vejene.
Er din by ikke med på listen?
Så er du velkommen til at lave dit eget arrangement lokalt. Henvend dig hos Danmarks Naturfredningsforening i
Frederikssund, Knud Eskesen, mobil: 30 44 03 97.
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I 2016 mødte borgere op for at deltage i affaldsindsamlingen, og gjorde dermed vores kommune til et renere sted.
Foto: KEJE.
2017 3

13 Kom med forslag til busdriften i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune har en målsætning om, at den kollektive trafik er et attraktivt og brugbart transportmiddel til
skole, uddannelse, arbejde og fritid.
- I december 2015 indførte vi en række forbedringer i busdriften. Det har blandt andet resulteret i, at der i 2016 var ca.
60.000 flere passagerer, der steg på de lokale buslinjer i forhold til 2015, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk
Udvalg.
Nu er det tid til at planlægge næste års busdrift. Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj skal afgive en
trafikbestilling til Movia med de ændringer kommunen eventuelt måtte ønske at foretage i busdriften.
Løbende proces
Året rundt modtager kommunen forslag fra borgerne om, hvordan busdriften kan gøres endnu bedre. Forslagene indgår i
kommunens løbende planlægning og samarbejde med Movia. Og nu er det altså ved at være sidste chance for at give
input til busdriften i 2018.
- Det er vigtigt at understrege at kommunen er lydhør overfor borgernes forslag og ideer året rundt. Men hvis det drejer
sig om busdriften i 2018, så er det vigtigt at vi har modtaget forslagene inden den 28. marts 2017, siger Tina Tving
Stauning.
Høring afsluttes den 28. marts
I årets trafikbestilling til Movia har Teknisk Udvalg, på deres møde den 8. marts besluttet, at sende ændringsforslaget til
busdriften i høring frem til den 28. marts 2017.
Tidsplanen for trafikbestilling 2018 er følgende:
• 9. -28. marts 2017: Offentlig høring
• 5. april 2017: Endelig beslutning om trafikbestilling 2018 træffes af Teknisk Udvalg
• 10. december 2017: Ændringerne træder i kraft
Hvis du vil komme med et høringsvar, kan du indsende det på mail til: vejogtrafik@frederikssund.dk.
Ønsker du at vide mere om trafikbestillingen for 2018, kan du læse punkt 64 i mødereferatet fra Teknisk Udvalgs møde
den 8. marts med tilhørende bilag.
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14 Bevaringsværdige bygninger i Skibby
Flere undersøgelser peger på, at gode byrum med arkitektonisk kvalitet er med til at gøre et område attraktivt ved at
tiltrække bosætning og dermed vækst. Samtidig kan en registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer
fungere som oplysning overfor borgerne og investorer om, hvad der skal bevares, og hvad der kan ændres, så vores
fælles kulturarv bliver bevaret bedst muligt.
Blandt andet derfor sætter Frederikssund Kommune et projekt i gang, der skal kortlægge bevaringsværdige bygninger og
kulturmiljøer i Skibby. I den forbindelse bliver der holdt informationsmøde:
Den 21. marts 2017 kl. 19:00 – 20:30 i Gymnastiksalen på Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B, 4050 Skibby.
På mødet vil Frederikssund Kommune præsentere projektet, og du kan høre, hvad det vil betyde for dig, hvis kommunen
vurderer, at dit hus er bevaringsværdigt. Du vil også møde en ejendomsmægler, som kan fortælle, hvad det betyder på
boligmarkedet, hvis en ejendom er udpeget som bevaringsværdig.
SAVE-metoden
Selve udpegningerne foretages af Frederikssund Kommune ud fra den kendte metode SAVE, som er udarbejdet af
staten. Denne metode indeholder en liste af forskellige objektive kriterier, som udvalgte ejendomme vurderes efter. I forår
og sommermånederne vil man i Skibby opleve besøgende, som er ude at registrere udvalgte ejendomme.
Registreringer i andre områder af kommunen er enten foretaget tidligere eller vil blive foretaget på et senere tidspunkt.
Formålet med at registrere de bevaringsværdige bygninger er at få skabt et administrationsgrundlag, som dækker hele
kommunen med henblik på at kunne yde ens sagsbehandling for alle. Frederikssund Kommune ønsker samtidig også at
åbne en debat om den levende bygningsarv, hvor der er plads til både bevaring og udvikling af vores byer.
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Skibby Fritidscenter
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14 Kvinde kend dit underliv
Hver anden kvinde over 75 år samt hver sjette kvinde mellem 40 og 60 år oplever at have problemer med at holde på
vandet. Alt for mange kvinder går og gemmer sig med problemerne. Kvinder er i gennemsnit syv år om at søge hjælp,
hvis de oplever problemer med inkontinens. På Inkontinensklinikken håber vi, at denne aften kan være med til at sætte
spot på et tabubelagt emne.
Mødet bliver holdt
den 5. april kl. 17.00-19.30
på Administrationscenteret Østergården ved cafeen, Frederiksborgvej 8, Frederikssund.
Forandringer efter overgangsalderen
Aftenens oplæg vil sætte fokus på de forandringer, som kvinder gennemgår efter overgangsalderen, og hvilke kropslige
forandringer alle i forskellige grad er påvirket af. Vi kommer ind på emner som urininkontinens, bækkenbund og
seksualitet i forbindelse med overgangsalderen.
På mødet vil der være oplæg ved:
Gynækolog Lars Alling Møller fra Universitetshospitalet i Roskilde og
Heidi Munk, sygeplejerske og Lone Hybel Geneser, fysioterapeut/specialist i sexologisk rådgivning fra
Inkontinensklinikken i Frederikssund Kommune.
Tilmelding inden 31/3 på tlf: 20 58 30 10 (mellem kl. 8-9) eller på mail: inkontinensklinikken@frederikssund.dk
Læs Inkontinensklinikkens generelle pjece.
Læs Inkontinensklinikkens pjece om sexologisk rådgivning.
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17 En bro skal holde til meget
Hvordan bygger man en bro? Hvad sker der med naturen rundt om broen? Hvad koster en bro? Der er mange ting, som
man skal tænke over, når man skal bygge en bro. 6.A fra Fjordlandsskolen afd. Dalby er i de sidste fire uger blevet
klogere på, hvad det kræver.
Torsdag formiddag besøgte klassen sammen med deres lærere informationscenteret i Skibby. Her blev de vist rundt af
faprojektleder Peter Boding, som fortalte lidt om byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro. Eleverne lyttede interesserede
efter og stillede spørgsmål som: ”Hvor dyr bliver broen?” og ”Kommer der til at være fortov i siderne?”.
Svarene er, at broen alt i alt kommer til at koste cirka to milliarder kroner (inklusiv informationscentre og undervisning af
skoleklasser). Og nej, der kommer ikke fortov i siderne, det bliver en motortrafikvej, der går hen over broen.

53

På udstillingen i Skibby kan man lytte til den trafikstøj, der vil være ved en bro som Kronprinsesse Marys Bro.
- Jeg er overrasket over, at det tager så lang tid at bygge broen. Det tager tre år at bygge Kronprinsesse Marys Bro, og
jeg troede, at det kun ville tage halvandet år, fortæller 12-årige Jesper Bach.
- Ja, det tager lang tid med transport af materialer, og når man skal passe på dyrelivet. Hvis man fjerner det sted, dyrene
lever, skal man lave et nyt sted til dyrene, tilføjer 12-årige Roma Victoria Kristensen.

Det er vigtigt, at broen kan holde til trafikken, der kører over den, og at den er høj nok til de skibe, der sejler under den.
Tværfagligt emne
Det er i Natur/Teknologi, eleverne har arbejdet med brobyggeri, og emnet breder sig over alle de naturfaglige fag: biologi,
geografi, fysik og kemi. Eleverne har blandt andet prøvet at bygge en bro digitalt i et program, som Vejdirektoratet stiller
til rådighed, og så har de lært, hvordan man genskaber naturen, så man opvejer det, man ødelægger under brobyggeriet.
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Det er spændende at se, om brokonstruktionen kan bære en tung bil.
Efter rundvisningen skulle eleverne selv bygge broer af papir. Her var det vigtigt, at de tænkte over, at den skulle kunne
bære en lille træbil, og at der skulle kunne ’sejle’ et træskib under broen.
- Det sjoveste vi har lavet, er det her (bygge broer i papir, red.). Men det var også sjovt det på computeren, fortæller
Roma Victoria Kristensen.
- Men det var også lidt svært. Man kunne ikke rigtig få det til at fungere, fordi broen skal kunne holde til rigtig meget,
tilføjer 13-årige Mathilde Andersen. Pigerne er enige om, at det har været spændende at lære om alle de ting, der skal
tænkes over og arbejdes med, når man bygger en bro.

Det kræver koncentration og godt samarbejde at bygge en bro.
Et unikt tilbud
I forbindelse med byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro er der lavet informationscentre på begge sider af fjorden. Der er
ligeledes udviklet et undervisningsmateriale til skolerne, og 30 naturfagslærere har været til en introduktion i, hvordan de
kan anvende materialet.
- Når eleverne kommer her, får de sat noget konkret på den nye bro, som de kommer til at bo ved siden af. De får en
forståelse, når deres forældre taler om broen, og om at man skal betale for at køre over den, og de får en idé om
økonomien i det. Og så får de noget praktisk ved at sidde og arbejde med papir og tape. Det gør, at det hele sidder bedre
fast, fortæller Mia Pedersen, naturfagslærer på Fjordlandsskolen.
Hun synes, at det er et godt tilbud til både skoler og lokalsamfund, at man kan besøge informationscenteret i Skibby og
blive klogere på den nye bro.
På Østersvej i Frederikssund er der ligeledes et informationscenter. Her har der også været besøg af skoleelever, nemlig
6.B fra Trekløverskolen afd. Falkenborg. Også her blev eleverne vist rundt på udstillingen og efterfølgende designede og
konstruerede de stabile og holdbare broer i papir.
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6.B fra Trekløverskolen afd. Falkenborg har besøgt informationscenteret på Østersvej, hvor de har konstrueret broer.
Broerne kan ses i baggrunden af billedet.
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20 Få hjælp til at klare angst eller depression
Kurset foregår i undervisningslokalet på De tre Ege i Jægerspris, hvor deltagerne mødes syv gange i tidsrummet 10.00 –
12.30. Første gang er fredag d. 21. april 2017. Det koster ikke noget at deltage.
Emner, som indgår i kurset, er blandt andet:
• Triggere og advarselssignaler
• Forebyggelsesstrategier
• Problemløsning
• Bedre kommunikation
• Fysisk aktivitets betydning for humøret.
Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen rjhan@frederikssund.dk eller 24 44 60 73, eller læs mere på
www.frederikssund.dk/angstogdepression.
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20 Ny museumsdirektør på Willumsens
Lisbeth Lund er ansat som ny museumsdirektør på J.F. Willumsens Museum og tiltræder stillingen den 1. april 2017. Hun
er valgt i et felt af mange kvalificerede ansøgere.
Lisbeth Lund har et indgående kendskab til J.F. Willumsen – både til museet og til maleren. Hun har været ansat som
museumsinspektør på museet siden 2005 og har været med til at udvikle museet til det velbesøgte sted, det er i dag.
Siden den tidligere direktør, Annette Johansen, fratrådte sin stilling i januar, har Lisbeth Lund været konstitueret i
stillingen.
I alt 26 søgte stillingen. Formanden for bestyrelsen for J.F. Willumsens Museum, Ole Find Jensen, glæder sig over de
mange velkvalificerede ansøgere.
- Jeg er meget tilfreds med den store interesse, der har været for at søge stillingen som direktør for vores museum. Det
har været dejligt, at have så mange kompetente mennesker at vælge i mellem. Nu ser jeg frem til at samarbejde med
Lisbeth, og jeg glæder mig til den udvikling, som J.F. Willumsens Museum vil opleve i de kommende år. Lisbeth vil kunne
bidrage til, at Willumsens ikke kun er et interessant museum nationalt, men også internationalt. Hun har et stort kendskab
til det lokale samarbejde med billedskolen og talentudvikling, som Willumsen også står for. Så jeg er sikker på, at
Willumsens fremover vil være et museum, som vi kan være stolte af, siger Ole Find Jensen.
Lisbeth Lund er 43 år og bor til daglig på Østerbro med sin mand og to børn. I de seneste 12 år har hun arbejdet på J.F.
Willumsens Museum, og i perioder har hun været frikøbt til større samarbejdsprojekter, blandt andet med
Undervisningsministeriets Styrelse for It og Læring. Nu ser hun frem til at tiltræde stillingen som direktør.
- Der er i tiden en utrolig opbakning til og interesse for Willumsens kunst og for museet, og den bølge glæder jeg mig til at
ride videre på. Jeg ser meget frem til at starte i stillingen og udfolde museets kæmpe potentiale i samarbejde med
Frederikssund Kommune, bestyrelsen og museets dygtige og dedikerede medarbejdere. Jeg vil lægge vægt på, at
museet i fremtiden både er et sted for de lokale borgere med forskellige aktiviteter og arrangementer og et udstillingssted
med relevante og interessante udstillinger, der appellerer til et nationalt og internationalt publikum, siger Lisbeth Lund.
Ud over Willumsens egne værker vil Lisbeth Lund give plads til den helt unge samtidskunst og til sanseudstillinger for
børn, og så vil hun sætte mere spot på kunstværker af ældre dato i Willumsens private kunstsamling.
- Vi har haft et imponerende skarpt felt af kvalificerede ansøgere til stillingen og dem vi udvalgte til samtaler, var alle rigtig
dygtige. Med Lisbeth får vi en visionær leder, som kan fortsætte den gode udvikling, som J.F. Willumsens Museum har
været i de seneste år, siger Anders Munch Skovgren, Kultur- og fritidschef i Frederikssund Kommune.
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Den nye museumsdirektør på J.F. Willumsens bliver Lisbeth Lund.
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21 Velkommen til KOL-café
Så inviterer vi igen til KOL-café for både patienter og pårørende. Næste gang foregår det:
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 15.30-17.30
Kulturhuset Elværket Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Temaet er: ”Hvad kan hospice tilbyde når, du har brug for lindring?”
I den anledning har vi inviteret Lisbeth Due Madsen, leder af Arresødal Hospice til at fortælle om det levede liv på
hospice og hvilke tilbud hospice har for at lindre.
I KOL caféen får du lejlighed til at udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation, som du selv. Du kan også få
gode råd af KOL-ressourcepersonerne fra Halsnæs Kommune, Frederikssund Kommune og Nordsjællands Hospital,
Frederikssund.
KOL-caféen er åben for alle
Alle interesserede er velkomne, så kom og tag gerne en pårørende med. Vi modtager gerne tilmelding. Kontakt Henriette
Lose på hlose@frederikssund.dk eller 40 49 06 26.
KOL-Caféerne arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Danmarks Lungeforening.
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24 Vi skal have permanent kystsikring
Af borgmester John Schmidt Andersen (V), Frederikssund Kommune.
Vi lever i en tid med et vildere klima, som giver store udfordringer for mange kommuner ved fjorde og hav.
Siden stormen Bodil i 2013 har vi i Frederikssund Kommune opgraderet det kommunale beredskab. Vi følger således en
detaljeret indsatsplan før, under og efter en storm med kritisk forhøjet vandstand i fjordene. Senest i forbindelse med
stormen Urd. Det sker i et godt samarbejde med det lokale beredskab og borgerne. Vi kan blandt andet beskytte udvalgte
steder med såkaldte watertubes. Det er store vandfyldte rør, som er lagt som barriere mod højvande bl.a. i Frederikssund
Centrum, ved Kronprins Frederiks Bro og i Hyllingeriis.
Behov for permanente løsninger
Men midlertidige løsninger er ikke sikre nok og bestemt heller ikke billige. Derfor arbejder vi på at få etableret permanente
kystsikringsanlæg.
Kystsikringsloven i Danmark bygger på det princip, at det er de grundejere, som ønsker at deres ejendom bliver beskyttet
mod oversvømmelse, der skal opføre og drive kystbeskyttelsesanlæg. I dag er der en håndfuld private digelag i
Frederikssund Kommune, og flere er på vej. Kommunen hjælper med at få udfærdiget en projektskitse, så grundejerne
har et realistisk billede af, hvordan et dige kan bygges, når de skal beslutte om de vil opføre og drive et dige.
Der er også mulighed for, at Byrådet kan beslutte at støtte med for eksempel lånefinansiering, og der er mulighed for at
yde et bidrag til etableringen.
Parallelt med denne indsats er vi sammen med kommunerne Roskilde, Lejre og Egedal i gang med at undersøge
mulighederne for at etablere et stort regionalt dige ved Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund.
Der er undersøgt muligheder for et regionalt dige mellem Hundested og Rørvig, mellem Kulhuse og Sølager og ved
Kronprins Frederiks Bro. Diget ved Kronprins Frederiks Bro er valgt, fordi det kan realiseres inden for en realistisk
tidshorisont, blandt andet fordi der er knyttet færrest miljømæssige problematikker til det, og samtidig vil være det billigste
anlæg.
Store fordele ved regionalt dige
Den regionale løsning har mange fordele. Løsningen vil give færre indgreb i kystlandskaberne rundt om Roskilde Fjord,
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færre grundejere vil få eksproprieret areal til diger og færre få ødelagt deres fjordudsigt. Det vil reducere stormskaderne
på lystbådehavne og kystbeskyttelsesanlæg og betyde, at der kan laves billigere løsninger til regnvandsafledning i hele
den sydlige del af Roskilde Fjord. Lad mig tilføje, at et regionalt dige ikke vil forøge risikoen for oversvømmelser nord for
broen.
Da kystbeskyttelsesloven for nylig blev revideret opfordrede jeg til, at staten skal påtage sig ansvaret for, at der etableres
de mest påtrængende regionale diger, hvilket også samfundsøkonomisk vil give god mening. Den sydlige del af Roskilde
Fjord kan beskyttes med et regionalt dige til omkring 140 mio. kr. Efter Bodil er der udbetalt stormflodserstatninger i det
område på ca. 400 mio. kr.
Også understøttelse af kommunernes arbejde med regionale diger lader en del tilbage at ønske. Kystbeskyttelsesloven
blev desværre ikke opdateret på dette punkt ved den nylige revision af loven, men det er så de rammer, vi må arbejde
indenfor. Samtidig bør der hurtigst muligt findes en finansieringsmodel, hvor alle interessenter – inklusive staten –
spæder til den regionale løsning i Roskilde Fjord. Ministeren, politikere og myndigheder kender godt vores ønske og
argumenter.
Dialog med borgerne
Måske er der under et år til at en storm igen skaber kritisk højvande og udløser kriseberedskab, watertubes, aktivering af
digelag, tusindvis af sandsække og borgere med ængstelse og bekymring for deres hjems skæbne.
Det vilde vejr er uden tvivl blevet et vilkår. Derfor inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde den 19. april om
hvordan vi arbejder med at ruste os bedst muligt. Selvfølgelig ser jeg allerhelst, at vi får skabt nogle gode permanente
løsninger.
Indlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis og Sjællandske den 24. marts 2017.

Borgmester John Schmidt Andersen i tale med borgere der afhenter sandsække i Kulhuse under stormen Urd i december
2016.
Foto: KEJE.
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24 Styrk dit barns trivsel
Foredraget henvender sig til forældre, børn og unge fra 12 år med "usynlige handicap", ADHD og /eller autisme. Lærere
og pædagoger på Specialskolen Kærholm, afd. Kølholm, Børne- og ungepsykologer, familiekonsulenter og rådgivere i
Familieafdelingen.
Foredraget finder sted torsdag den 20. april 2017 kl. 18.00 til 21.00 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600
Frederikssund.
Grundlæggende forståelse
Foredragsholder Jan Have Odgaard vil give os en grundlæggende forståelse for de karakteristika, der kendetegner
barnet, eller den unge med et usynligt handicap.
Jan vil give en forklaring på, hvordan og hvorfor barnet eller den unge, kan opleves så forskelligt i forskellige miljøer.
Dette kan være med til at give nye redskaber til, at barnet, den unge, familien og fagpersoner, kan få et bedre
samarbejde og styrke den gode trivsel.
Pris for deltagelse: 20 kr. pr. person, som betales ved indgangen.
Tilmelding
Tilmelding sker via tilmeldingsformularen.
Frist for tilmelding er mandag den 10. april 2017.
Arrangementet er lavet i samarbejde med forældregruppen Farvelfærd, Specialskolen Kærholm, afd. Kølholm og
Familieafdelingen.
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24 Nye regler for lokalefordeling i høring
Forslaget til nye lokalefordelingsregler, der fordeler faciliteterne ud fra foreningernes medlemstal, er nu sendt i høring.
Folkeoplysningsudvalget har besluttet at sende forslaget til høring i foreninger og hos samråd i perioden 23. marts til 10.
april 2017.
Behovet for nye regler er opstået efter en analyse fra Idrættens Analyseinstitut viste, at selvom idrætshallerne er booket
94 procent af tiden, bliver de kun brugt 64 procent af tiden. Samtidig er der foreninger, der ikke kan få tid i hallerne, fordi
de allerede er booket. Det har givet anledning til at kigge nærmere på reglerne for lokalefordeling.
Derfor besluttede Folkeoplysningsudvalget i foråret 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på de gældende
lokalefordelingsregler. Arbejdsgruppen er nu kommet med et forslag til nye regler, der bygger på gennemskuelighed og
objektive kriterier.
De nye regler vil beregne mængden af haltid til en idrætsforening på baggrund af medlemstallet og der vil være fokus på,
at typen af idrætsforening får relevante faciliteter. Derudover vil der være et gennemskueligt årshjul med klare deadlines.
Det kan eksempelvis være hvornår antal medlemstal skal være meldt ind, hvornår der senest skal være søgt om booking
af faciliteter og hvornår fordelingen offentliggøres.
På Frederikssund Idrætsråds årsmøde den 28 marts klokken 19.00 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter vil det nye
lokalefordelingsregelsæt blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Efter høringsperioden vil Folkeoplysningsudvalget tage stilling til de indkomne høringssvar og sende et revideret forslag
til lokaleforeningsregler til endelig beslutning i Fritidsudvalget.

Nye regler for lokalefordelingen af blandt andet hallerne i Frederikssund Kommune er sendt i høring.
Foto: KEJE.
2017 3

29 Borgercenteret bliver renoveret
Hvis du har planer om at besøge Borgercenteret i den næste måneds tid, så er det en god ide at være opmærksom på
maleren, som er i gang med at friske lokalerne op med en ny gang maling, men du bør også være opmærksom på
følgende ændringer:
29. marts – 24. april: Venteloungen til venstre for indgangen vil blive lukket. (Der vil stadig være stole i forhallen, hvor
borgerne kan vente)
30. marts – 24. april: Der bliver malet i forhallen. Maleren opsætter skilte, hvor der er våd maling.
3. april – 24. april vil der kun være 4 pc’er i selvbetjeningsområdet.
24. april vil det ikke være muligt for borgerne at bruge Borgercenterets selvbetjenings-pc’er eller printer/kopimaskine.
(Brug i stedet bibliotekets faciliteter disse dage)
Onsdag den 26. april vil Borgercenteret være nymalet og igen fuldt funktionsdygtigt.
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Selvbetjenings-pc'er på rådhuset i Frederikssund. Den 24. april vil pc'erne og printer/kopimaskine ikke være tilgængelige
for borgerne pga. renovering og maling af Borgercenteret.
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29 Ny bredbåndspulje åbner snart
I områder, der har dårlig internetdækning, giver Energistyrelsens bredbåndspulje mulighed for at søge støtte til lokale
bredbåndsprojekter. I 2017 er der 40 mio. kr. i puljen og i løbet af foråret bliver der åbnet for ansøgning.
Har I søgt tidligere?
Søgte du bredbåndspuljen i 2016, så bliver din ansøgning ikke automatisk overført til ansøgningsrunden i 2017, men vil
skulle indsendes på ny. Fik I afslag i 2016 og ønsker at søge i 2017, kan I starte nu med at undersøge, hvordan I kan få
flere point for jeres projektstørrelse. I kan skrive til bredbaand@frederikssund.dk, hvis I ønsker dialog med os om,
hvordan I får flere point for jeres projekt og dermed større sandsynlighed for tilskud fra puljen.
Her kan du læse mere om muligheden for sparring og dialog med kommunen, hvis I overvejer at lave et lokalt
bredbåndsprojekt.
Kom til informationsmøde
Allerede nu kan man tilmelde sig en række informationsmøder rundt omkring i landet, hvor der bliver givet mere
information om puljen og ansøgningsproceduren. På Sjælland holdes èt informationsmøde. Det finder sted:
Tirsdag den 18. april 2017 kl. 15-17,
i Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 7. april 2017.
Du tilmelder dig på mail tele@ens.dk. Husk at skrive, hvilket møde du tilmelder dig.
Møderne henvender sig især til foreninger og sammenslutninger. Læs mere om informationsmøderne på
Energistyrelsens hjemmeside.
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30 Ny plan for kultur, idræt og bevægelse i Vinge
Visionen med KIB-planen (Kultur, Idræt og Bevægelse) er, at den kan være med til at sikre et hverdagsliv for borgerne i
Vinge, som styrker en sund livsstil og inspirerer til medborgerskab og fællesskab. Planen udtrykker en ny måde at tænke
fritidsmuligheder på i fremtiden. Den er således skabt med en bred inddragelse af brugerne og understøtter de værdier,
der ligger til grund for skabelsen af Vinge. Med planen er der nu sat ord på temaer for fritidslivet og konkrete
visionsprojekter, der kan implementeres i takt med at byen bliver udviklet og borgerne flytter til.

Aktivitetssøen - et af fire visionsprojekter i KIB-planen. Visualisering: BARK og Polyform Arkitekter.
Nyt stort skridt for Vinge
Efter Byrådets vedtagelse onsdag den 29. marts 2017 ligger der nu en køreplan for udviklingen af kultur- og
fritidsmuligheder til borgerne, og det glæder borgmester John Schmidt Andersen (V):
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- Vedtagelsen af KIB-planen er et stort skridt fremad for Vinge. Netop i denne tid flytter de første beboere ind i
Deltakvarteret og flere vil hurtigt følge efter. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side viser, at vi har ambitioner med
Vinge, og det synes jeg, vi tydeligt signalerer med denne omfattende plan for kultur- og fritidslivet i byen, fastslår
borgmesteren.
Attraktive boligområder
KIB-planen er blevet til i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Lokale- og Anlægsfonden. Og her roser man
Frederikssund Kommune for at tænke fritidslivet ind i byplanlægningen:
- Muligheder for et aktivt og udviklende fritidsliv er en afgørende værdi for både små og store byer. Inddragelsen af
faciliteter til idræt, kultur og friluftsliv bliver alt for ofte glemt, når planlægningen af nye bydele går i gang. Tit bliver der kun
tænkt på plads til boliger, daginstitutioner og erhverv, men det er ikke nok, hvis der skal skabes attraktive boligområder.
Frederikssund Kommune viser i dette tilfælde, hvordan en kommune kan tage ansvar for fremtiden, når en ny by skal
dannes, med et skarpt blik på alt det, indbyggerne vil få brug for – også i deres fritid, siger Anna Hassel, der er arkitekt
hos Lokale- og Anlægsfonden.
Temaer og projekter
Planen arbejder med temaerne: Mødesteder, Kultur og Fællesskab og beskriver, hvordan temaerne kan manifestere sig
fysisk gennem fire visionsprojekter:
1. Børnekulturforum.
Et mødested, hvor der er aktiviteter og socialt samvær for børn og deres familier. Visionen er en blanding af midlertidige
og permanente aktiviteter, der kan fungere som et læringssted for børn inden for kreativitet, bæredygtighed
medborgerskab mv.
2. Aktivitetssø.
En badesø i den centrale del af byen – det grønne hjerte. Her skal der være mulighed for aktiviteter for alle aldre. De
yngste borgere kan soppe, de unge kan lege og de seriøse svømmere kan træne. Ved søen skal der også være
omklædningsfaciliteter til brugerne og sauna til vinterbaderne.
3. Bakkebanen.
Et kuperet aktivitets- og cykleområde for byens unge, som skabes i samarbejde med byens borgere. Skal ligge i nær
tilknytning til den kommende idrætsby.
4. Hjertestien.
En fem km. lang sti, der omkranser Vinges grønne hjerte og giver mulighed for rekreative oplevelser samt giver rum til de
selvorganiserende idrætsgrene
Du kan læse hele KIB-planen som bilag til punkt 55 på Byrådets dagsorden.
Mange aktører inddraget
Planen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Polyform Arkitekter med inddragelse af lokale aktører indenfor
Frederikssund Kommunes fritidsliv, repræsentanter for de kommende beboere i Vinge og Idrættens Analyseinstitut
(IDAN). Fritidsudvalget har desuden deltaget i en workshop i forløbet.

Børnekulturforum - et af fire visionsprojekter i KIB-planen. Visualisering: BARK og Polyform Arkitekter.
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Bakkebanen. Visualisering: BARK og Polyform Arkitekter.

Hjertestien. Visualisering: BARK og Polyform Arkitekter.
Fakta om Vinge
Kun 40 minutter fra København udvikler Frederikssund Kommune byen Vinge. Det er et af Danmarks største
byudviklingsprojekter med et samlet areal på 370 hektar eller næsten 20% større end Ørestaden i København. Når Vinge
er fuldt udbygget i 2035 vil der være ca. 20.000 indbyggere og omkring 4000 arbejdspladser i byen.
Samlingspunktet i Vinge bliver det grønne hjerte, - en attraktiv og levende byfælled, som forbinder Vinges forskellige
kvarterer. S-togsstationen kommer til at ligge midt i centrum, som også kommer til at rumme butikker, kontorer,
institutioner, plads til sport og leg og andre offentlige faciliteter. Overalt i Vinge bliver der tænkt nye teknologier og
bæredygtighed ind i planlægningen af byen.
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30 Behov for planlægning af Kalvøen
Byrådet besluttede på sit møde 29. marts, at der skal beskrives en proces for en helhedsplan for Kalvøen i
Frederikssund, som politikerne kan tage stilling til.
Frederikssund Vikingespil har ønsket politikernes stillingtagen til Vikingespillets forslag om at etablere et ”Vikingernes
Verden” på en del af Kalvøens areal med henholdsvis brugsret og forkøbsret til udpegede områder. Det drejer sig ikke
mindst om den del af Kalvøen, der bliver ledig i takt med at områdets nuværende idrætsaktiviteter flytter til kommunens
kommende idrætsby.
Byrådet besluttede på sit møde 29. marts at følge indstillingen fra Økonomiudvalget, om at der i første omgang er behov
for at Byrådet beslutter en helhedsplan for Kalvøen, og dermed hvad området skal indeholde. Byrådet har derfor bedt
administrationen om at udarbejde en plan for, hvordan processen om en helhedsplan kan gribes an.
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30 Rokade i udvalg
Kasper Andersen, tidligere Dansk Folkeparti, er resten af byrådsperioden løsgænger i Frederikssund Byråd. Lars
Thelander Bostrøm (O) er nyt medlem af Økonomiudvalget og Inge Messerschmidt (O) nyt medlem af Fritidsudvalget.
På sit møde 29. marts godkendte et enigt Byråd på anmodning fra Dansk Folkeparti, at Lars Thelander Bostrøm (O)
afløser Kasper Andersen som medlem af Økonomiudvalget. Bostrøm udtræder samtidig af Fritidsudvalget og Inge
Messerschmidt (O) overtager pladsen. Rokaden er udløst af, at Kasper Andersen har meddelt, at han i resten af
byrådsperioden er løsgænger.
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30 Kampagne skal sænke farten
I de kommende uger vil bilisterne møde store skilte langs vejen, der opfordrer til at lette foden lidt fra speederen. Bag
kampagnen står Frederikssund Kommune, der sammen med Rådet for Sikker Trafik sætter fokus på fartulykker i
trafikken.

Hvert år ringer politiet på døren hos mange familier for at fortælle, at et nært familiemedlem har mistet livet i en
trafikulykke og aldrig mere kommer hjem. Det smertelige tab skal færre udsættes for i fremtiden. Alene i Frederikssund
Kommune har 6 mennesker mistet livet og 58 er kommet alvorligt til skade i trafikken i løbet af de sidste fem år.
Der er for høj fart involveret i mange af ulykkerne på vejene. Det betyder, at hvis man kan få flere til at overholde
fartgrænsen, vil antallet af trafikulykker falde.
Derfor gennemfører Frederikssund Kommune og Rådet for Sikker Trafik i de første tre uger af april en kampagne, der
skal få flere til at overholde fartgrænserne.
- Selv de små hastighedsoverskridelser koster liv og skader personer. Derfor betyder det noget, hvis vi alle overholder
fartgrænserne og kører efter forholdene. Hvis man kører for stærkt, så skal man bruge flere meter på at bremse, hvis der
sker noget uventet i trafikken. Det er budskabet med vores kampagne, siger Henriette Andersen fra Frederikssund
Kommune.
Langs kommunens veje står skilte, med teksten ”Sænk Farten – før det er for sent”. En undersøgelse fra Rådet for Sikker
Trafik viser, at kampagneplakaterne får 35 % af de bilister, der kører for stærkt, til at sænke farten.
Flere trafikdrab
Sidste år steg antallet af dræbte i trafikken for første gang i flere år. Hvis vi skal nå målet om, at færre mennesker skal
miste livet eller komme til skade i trafikken, er det vigtigt, at endnu flere bilister overholder fartgrænserne. Derfor glæder
det Rådet for Sikker Trafik, at 85 kommuner i hele landet er med i den aktuelle fartkampagne.
-Der er mange grunde til, at danskerne kører for stærkt. Nogle gør det på grund af travlhed, og andre glemmer at holde
øje med deres hastighed. Kampagnen vil minde alle om, at man bør holde øje med og respektere fartgrænserne. Det
betyder meget for ens egen og andres sikkerhed i trafikken, viser undersøgelser, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen,
seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.
Politikredsene bakker op om kampagnen med en fartkontrol den 18. til 23. april.
I perioden 2011 – 2015 har 472 mennesker mistet livet i trafikulykker, hvor der blev kørt for hurtigt (kilde: Vejdirektoratet).
På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan du beregne din fartbøde eller teste, om du kan nå at standse i en kritisk
situation, hvis du kører for stærkt. Tjek det på: www.sikkertrafik.dk/sænkfarten
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