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Bredt flertal i Frederikssund byråd står bag budgetaftale
Seks ud af syv partier har indgået aftale om næste års budget i Frederikssund Kommune. Aftalen sætter yderligere skub i
udviklingen af kommunen og forstærker bl.a. fokus på børn og unges trivsel, indsatsen over for sårbare borgere, bedre
trafikforhold og yderligere understøttelse af det lokale erhvervsliv.
Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Borgernes Liste og SF er med i
aftalen, svarende til 22 ud af 23 byrådsmedlemmer. Enhedslisten er ikke med.
Borgmester John Schmidt Andersen (V) siger:
”Jeg er glad for, at et meget bredt flertal står bag budgetaftalen, så vi sikrer kontinuitet, fremgang og fokus på
kernevelfærden i Frederikssund Kommune. Vi har igen formået at skabe økonomisk råderum til, at vi kan følge vores
fælles vision og de udviklingsspor, vi har lagt til glæde for borgere og virksomheder. Vi er blandt andet på vej med
idrætsby, nyt hovedbibliotek, nyt børnehus, cykelsti, bedre trafikforhold og nye initiativer over for erhvervslivet. Og vi
udvikler Vinge efter planen med Vinge Centrum som næste store milepæl. Vi intensiverer blandt andet også arbejdet med
at sikre, at børnene trives, og at der er gode, effektive tilbud og indsatser over for ældre borgere og sårbare borgere.”
Forligspartierne har aftalt, at der i 2020 skal findes besparelser for 80 mio. kr., som gradvist implementeres hen over
årene. Med aftalen for budget 2017 er der optimeret for 32,9 mio. kr. på driften.
”Vi er en økonomisk ansvarlig kommune og skaber økonomisk råderum. Vi arbejder derfor hele tiden på at optimere på
driften. I budgettet for 2017 er det lykkedes at finde 33 mio. kr. i besparelser og effektiviseringer, som vi har aftalt skal
stige til 80 mio. kr. i 2020,” siger borgmester John Schmidt Andersen.
Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Borgernes Liste har indgået et delforlig om dækningsafgift af
erhvervsejendomme, der i dag er på 1,25 promille, men afskaffes i 2017 og overslagsårene 2018-2020.
Skattesatserne i Frederikssund Kommune for 2017 er følgende:
Personskatteprocent: 25,4
Grundskyldspromille: 32,5
Kirkeskatteprocent: 0,96
Dækningsafgift af erhvervsejendomme: 0 promille
Kommunens bruttoudgifter i 2017 er på i alt 3,3 mia. kr. Heraf tegner anlægsinvesteringer sig for 170 mio. kr.
Der var indkommet 106 høringssvar ved høringsfristens udløb.
Budget 2017 skal formelt vedtages ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 12. oktober 2016.
Citater fra partierne:
Hans Andersen, politisk ordfører, Venstre:
”Venstre er meget tilfredse med, at vi gennem en fornuftig og ansvarlig økonomisk politik i 2017 kan afsætte flere penge
til bl.a. bedre trivsel hos børn og unge, ekstra aflastningspladser for ældre borgere og en pæn og ren kommune. Vi
investerer i byrum i alle 4 hovedbyer, Idrætsbyen, nyt børnehus og flere cykelstier. Vi afskaffer særskatten på
erhvervslivet, så vi kan få skabt flere job i Frederikssund Kommune.”
Tina Tving Stauning, gruppeformand, Socialdemokratiet:
"Det glæder os med flere midler til trafiksikkerhed, seniorerne, børns trivsel og udvikling. Vi fik samtidig afværget de
allerværste besparelsesforslag. Færgevej og Kulhusecykelstien kommer nu og et unikt Hovedbibliotek i de gamle
Fiomabygninger kan igangsættes. De tre millioner, som de borgerlige giver erhvervslivet i skattelettelser, kunne vi dog
godt have brugt til at undgå flere besparelser på skole- og velfærdsområdet."
Kasper Andersen, gruppeformand, Dansk Folkeparti:
”Dansk Folkeparti er tilfredse med det budgetforliget. Vi er glade for at kunne bevare vore naturvejledere, og at
besparelsen på tandplejen er blevet udsat til nærmere kvalificering. Vi er især glade for, at der blev mulighed for at skabe
4 ekstra aflastningspladser, som er et stort behov, og vi er yderst tilfredse med, at kunne rulle besparelsen på de
brugerstyrede centre tilbage.”
Ole Søbæk, Det Konservative Folkeparti:
”De konservative er glade for, at det igen i år er lykkes at samle et stort flertal bag de konservatives forslag, der styrker
vores uddannelser, virksomheder og kulturliv. Vi skaber et budget i balance, samtidig med at vi finder penge til bedre
rammer i vores kernevelfærd, fritidsliv og byrum. Der er altid ting vi kunne ønske anderledes, men alt i alt er vi meget
tilfredse med forliget."
Tom Lysgaard, Borgernes Liste:
”Budgettet indeholder en lang række udviklingsinitiativer, som peger fremad. Idrætsbyens første fase med svømmehal og
erstatningsbaner til fodbolden. Vi er glade for bevarelsen af Idrætsfestivalen for borgere med udviklingshandicap og
psykiatriske sygdomme. Vi sikrer bevægelsesbånd i Skibby og 200.000 kroner til ny indsats i Jægerspris, som kan sikre
bred opbakning i idrætslivet. Endelig fjernelse af besparelse på Selsø slot, indsats på 0-6 års området og vederlagsfri
brug af kulturhuse.”
Poul Henrik Hedeboe, SF:
”I SF lægger vi vægt på at bruge vores politiske indflydelse i de nødvendige kompromisser, der er i en budgetaftale. I
denne aftale er vi specielt tilfredse med fokus på trivsel for børn, unge og medarbejdere på 0-18 års området. Ligesom
styrkelse af åben anonym rådgivning, brugerstyrede centre, og intentionen om at få skabt et utraditionelt spændende nyt
Hovedbibliotek.”
Budgetaftalen og bilag kan læses på frederikssund.dk
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Ny startdato for kurset om at forene sygdom og arbejdsliv
Du kan stadig nå at tilmelde dig kurset "Lær at tackle job og sygdom". Startdatoen er udsat til den 28. oktober. Det
foregår på De Tre Ege i Jægerspris, og det er gratis at deltage.
Har du brug for inspiration og konkrete værktøjer til aktivt at håndtere din sygdom og jobsituation, så er dette kursus
måske noget for dig.
Du kan læse mere om tilbuddet her på hjemmesiden.
- Kurset hjalp mig til at vende negative tanker til positive. Vi fik bl.a. værktøjer til enten at smide et problem væk eller få
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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, 58 år, tidligere stressramt – nu tilbage i job.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser og vi opfordrer til, at du tilmelder dig hurtigt.
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75.
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Prækvalifikation på plads til udvikling af Vinge C.
Vinge Centrum kommer til at bestå af en helt ny S-togsstation, en landskabsbro over banen samt boliger, institutioner og
erhverv. Nu kan sløret løftes for hvilke firmaer, der er blevet prækvalificeret til den store udviklingsopgave.
AP Ejendomme i samarbejde med MT Højgaard er blevet prækvalificeret i det store udbud vedrørende etablering af den
centrale del af Vinge. Ud over S-togsstationen og landskabsbroen er der i første fase tale om etablering af i alt 85.000 m2
boliger, institutioner og erhvervsbyggeri i den nye by Vinge, der skyder op lidt uden for Frederikssund.
Bag udbuddet står de fire ordregivere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Forsyning, Domea på vegne af
boligselskabet Rosenvænget og endelig Banedanmark på vegne af Transport- og Bygningsministeriet. Frederikssund
Kommune gennemfører udbuddet på vegne af alle fire ordregivere.
Det vækker glæde hos alle, at prækvalifikationen nu er faldet på plads.
- Vi er rigtig godt tilfredse med, at prækvalificerede er meget erfarne og solide aktører, som har musklerne til at kunne
løfte denne kæmpe opgave. Vinge Centrum bliver en dynamo for den øvrige udvikling i Vinge, og jeg ser sammen med
byrådet meget frem til at modtage det tilbud på opgaven, siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt
Andersen.
Holdet bestående af AP Ejendomme og MT Højgaard med underentreprenører har nu sammen med ordregiverne en
periode til afklaring inden bud skal gives. Målsætningen er, at der kan indgås aftale inden årets udgang.
Fakta
Udbudsprocessen har i denne sag været lang. Den startede i november 2014, hvor der i perioden frem til efteråret 2015
var en uformel markedsdialog med en del interessenter. Derefter gik udbuddet over i et mere formelt udbud baseret på
reglerne om ”Regioners og kommuners salg af fast ejendom”. I den del af processen deltog fire tilbudsgivere. Efter at den
nye udbudslov var vedtaget i januar 2016, annulleredes det igangværende udbud og der igangsattes et nyt udbud med
prækvalifikationsfrist den 23. august. Den 14. september prækvalificeredes et hold med AP Ejendomme som den
formelle ansøger.
For de fire ordregivere er dette begyndelsen til en udvikling som fører til etablering af et nyt bysamfund som over tid skal
udvikles til en by med 20.000 indbyggere og 4-5.000 arbejdspladser. En ny by med netop byens kvaliteter, tæt på naturen
og med en infrastruktur, der omfatter den kommende, nye fjordforbindelse mellem Frederikssund og Hornsherred,
Frederikssundsmotorvejen og den nye S-togsstation i Vinge Centrum.

Sådan ser visualiseringen af en del af Vinge Centrum ud med den kommende S-togsstation som det centrale
omdrejningspunkt. (Henning Larsen arkitekter, RPA, MOE og Tredje Natur)
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Førstehjælp i børnehøjde
Torsdag den 4. oktober var 21 børn fra Børnehusene Skibbyssen og Skolevejen i Skibby på kursus i førstehjælp og
sikkerhed i hverdagen. De er andet af i alt fire hold i denne uge, hvor alle børnehuse i Skibby-området kommer på
kursus.
Iflg. Alice Sall som er pædagogisk leder i Skibbyssen er det fjerde år kurset afholdes for de ældste børn, som skal starte i
folkeskolen næste år.
- Kurset udspringer af vores udviklingsplan, hvor børnene skal lære både om førstehjælp og om kroppen, så de kan lære
hvordan man hjælper sig selv og andre hvis uheldet er ude, men selvfølgelig også hvordan man forebygger det, fortæller
Alice Sall.
- Erfaringen viser nemlig at hvis børn ved hvordan de skal gøre når uheldet er ude, så gør de det også.
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Da det samtidig er et vigtigt fokus for arbejdet i kommunens børnehuse at
børnene lærer at være bevidste om at give plads til hinanden, være støttende og udvise omsorg, så handler kurset også
om dette, med udgangspunkt i kroppens opbygning, og hvordan man beskytter den.
Og kursets instruktør, John Petersen fra Simpel Førstehjælp, kom da også vidt omkring, og fortalte om alt fra kroppens
organer til hvad sund mad er, hvorfor slik og sodavand er usundt, og hvordan man kan se eller lugte på ting om de er
farlige.
- Børn møder mange fristelser i dagligdagen, så det er vigtigt at de også selv kan være med til at vurdere hvad som er
farligt, og hvad som ikke er, siger Alice Sall. Og erfaringerne med kurset er gode iflg. den pædagogiske leder:
- Børnene lever sig virkelig ind i det på kurset, og kan huske det de har lært. Vi kan tydeligt se at de er bedre til at hjælpe
andre bagefter, og de får en øget bevidsthed om at det ikke er farligt at hjælpe hinanden med at rense et sår, give plaster
på og trøste når uheldet er ude.

Organerne fra Torsodukken blev båret rundt af børnene, så alle fik lejlighed til både at se og røre.
Selv om formålet med kurset dermed ikke direkte er at lære børnene at yde førstehjælp som vi kender det fra voksne, så
lærer de at tilkalde hjælp, og får også lov at prøve at lægge både voksne og børn i stabilt sideleje, så de forstår hvad det
betyder.
Udviklingsplaner, pædagogisk læring og målsætninger eller ej, så er det i hvert fald sikkert at de 21 børn fra Skibbyssen
og Skolevejen havde en spændende formiddag, hvor de dybt koncentreret levede sig ind i undervisningen, og gik derfra
en stor oplevelse rigere, og med en masse ny viden.
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Børnene fik også lov til at lugte til kemikalier, kamufleret i fx Cola-flasker, for at forstå at man ikke bare må drikke af en
flaske man finder.
Foto: KEJE
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Hvordan bygger man en bro?
Et nyt undervisningstilbud til skoler og dagtilbud tager børnene med ud på byggepladsen ved den nye fjordforbindelse.
Det er en sjælden begivenhed, at der bliver bygget en ny bro i en kommune og det skal naturligvis udnyttes. Derfor
arbejder Frederikssund Kommune sammen med Vejdirektoratet på at lave et fireårigt undervisningstilbud til skoler og
dagtilbud i kommunen.
Ved at følge brobyggeriet fra opstartsfasen og til broen står færdig om fire år, har børnene i Frederikssund Kommune
mulighed for at komme helt tæt på en lokal byggeplads. For skoleeleverne er det en unik mulighed for, at de i
naturfagene kan komme ud og arbejde i praksis med et meget virkeligt projekt.
- Det er en rigtig god mulighed, vi har fået her. Det tilføjer helt klart et ekstra lag til undervisningen, når eleverne får hjelm
og sikkerhedsvest på og bliver vist rundt på en byggeplads, hvor de virkelig kan se, hvad matematik, fysik, natur og
teknologi og de andre naturfag kan bruges til, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
Hun glæder sig over, at det er lykkedes Frederikssund Kommune at få et samarbejde med Vejdirektoratet om
undervisningstilbuddet. Der arbejdes fortsat på, præcis hvilke undervisningsforløb.
Gode muligheder for læring
Formålet med at bruge brobyggeriet i undervisningen er blandt andet at skabe en større interesse for naturfagene, så
flere elever efter skolen vælger en erhvervsuddannelse
Det er ikke kun skoleeleverne der kan få glæde af broen. Der bliver lavet to udstillingscentre, et i Skibby og et på
Østersvej i Frederikssund, som alle interesserede kan besøge. Selve undervisningstilbuddene bliver på Østersvej, hvor
der oprettes et testlaboratorium, som eleverne kan arbejde i, ligesom der helt nede ved fjorden laves en udsigtsplatform,
hvor man kan overskue store dele af byggeriet.
Men der skal også være lidt for de mindre børn. Derfor bliver der anlagt en legeplads af materialer, som også bruges til
brobyggeriet. Derudover arbejdes der på at lave et område til geocaching.
Det er Frederikssund Kommunes mål, at undervisningstilbuddene er klar allerede i november i år.
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Nyt partnerskab om erhvervsuddannelser
Inden for visse områder har virksomhederne i dag svært ved at få lærlinge nok, og på andre områder er der mangel på
praktikpladser. Derfor har Frederikssund Kommune, Dansk Byggeri, UU Vest Region Hovedstaden, Erhvervsskolen
Nordsjælland og TEC underskrevet en ny partnerskabsaftale. Den skal sikre en tættere dialog mellem kommunen,
uddannelserne og arbejdsgiverne for at få samarbejdet til at fungere bedre.
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På billedet ses stående fra venstre: Centerleder, UU Vest Region Hovedstaden, Helge Borum, Direktør på TEC, Lone
Hansen, Centerchef på EsNord, Tina Steinbrenner.
Siddende fra venstre: Borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen, Formand for Dansk Byggeri
Nordsjælland, Jørgen Simonsen.
Fra august 2017 tilbyder erhvervsskolerne en række nye grundforløb på Campus i Frederikssund. De nye grundforløb
understreger behovet for praktikpladser i lokalområdet. Lokale praktikpladser er afgørende for at sikre et
sammenhængende uddannelsesforløb for eleverne. Derfor er formålet med aftalen, at:

skabe flere lærepladser til elever inden for byggeriets område.

sikre at de unge kender til erhvervsuddannelserne, så virksomheder også i fremtiden kan få besat ledige stillinger.

udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenteret om
virksomhedskontakten i forhold til de unge.

udvikle samarbejdet mellem alle interessenter inden for erhvervsuddannelserne.
Behov for flere erhvervsuddannede
- Vi skal sikre, at vores bygge- og anlægsvirksomheder også i fremtiden kan få tilstrækkeligt med uddannet arbejdskraft,
siger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:
- Med denne aftale skaber vi et tættere samarbejde på området end nogensinde før, for at få flere unge til at vælge
”erhvervsvejen”, sagde borgmesteren.
Mangel på lærlinge
- Jeg er glad for, at partnerskabsaftalen sætter fokus på motivationsarbejdet i folkeskolen, så vi kan få flere til at søge ind
på de byggefaglige erhvervsuddannelser. Det er der brug for. Situationen i Nordsjælland er på vores område ikke
længere, at der generelt mangler praktikpladser, men at der mangler lærlinge, siger Jørgen Simonsen, formand for Dansk
Byggeri Nordsjælland.
Står sammen om praktikpladser
Også skolerne glæder sig over aftalen.
- Erhvervsskolen Nordsjælland ønsker at sikre uddannelsesdækningen i Frederikssund til gavn for både borgerne og
erhvervslivet. Med aftalen her sender vi et stærkt signal til de unge og deres forældre om, at vi står sammen om at skaffe
spændende uddannelses- og praktikpladser, siger direktør på Erhvervsskolen Nordsjælland, Inge Prip.
Ser frem til samarbejdet
- Vi er rigtig glade for, at vi med dette samarbejde får sat større fokus på, hvad erhvervsuddannelserne samlet kan, siger
Lone Hansen, der er direktør på TEC og tilføjer:
- Vi arbejder på, at udbuddet af erhvervsuddannelser bliver større. Med det nye partnerskab kan de unge se frem til flere
praktikpladser, og det lokale erhvervsliv kan glæde sig over at få uddannet de medarbejdere, det efterspørger. Vi ser
meget frem til samarbejdet.
Nemmere at vejlede de unge
- UU Vest arbejder sammen med grundskolerne om at give de unge et bredt kendskab til erhvervsuddannelserne, siger
Helge Borum, der er centerleder på UU Vest, og tilføjer:
- Aftalen her vil styrke denne indsats, for det er alt andet lige nemmere at vejlede de unge til at tage en
erhvervsuddannelse, når de ved, at der er et stærkt samarbejde for at sikre den enkelte unge den praktikplads, der er
brug for.
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Den nye partnerskabsaftale blev underskrevet af parterne tirsdag den 4. oktober ved et arrangement hos 3Byg, Tag og
Facade i Frederikssund. Her er det indehaver Peter Kyster (i ternet skjorte) der byder velkommen.

Partnerskabsaftalen med underskrifter.
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Vigtigt at lave noget man er glad for
Peter Gydesen er i lære som tømrer hos firmaet 3Byg, Tag og Facade i Frederikssund. Han er en af de unge, som er i
gang med en erhvervsuddannelse, og dem skal der være mange flere af, hvis det står til Frederikssund Kommune,
erhvervsskolerne og Dansk Byggeri. De har netop indgået en partnerskabsaftale, som skal skabe større interesse for
erhvervsuddannelserne hos de unge og samtidig sikre, at der bliver praktikpladser nok til dem.
Mange forskellige opgaver
-Jeg ville ikke sidde på skolebænken i tre år for at få en studenterhue, fortæller Peter Gydesen. Han kendte en som
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arbejdede i tømrerfirmaet i Frederikssund i forvejen og fik derigennem kontakt til indehaver Peter Kyster, og snart var en
aftale om en tjans som arbejdsmand på plads. Den blev senere vekslet til en læreplads, og nu har Peter kun et halvt år
tilbage, før han kan kalde sig udlært. Han er glad for at være i lære – endda i et firma, hvor han får lov til at løse mange
forskellige opgaver.
- På den måde kommer man rundt om det hele i faget og prøver en masse forskellige ting, siger han og tilføjer:
- Det er vigtigt at lave noget, man er glad for, siger han. Peter er så glad for faget, at han har overbevist et par af sine
kammerater om, at de også skulle begynde på tømreruddannelsen. Også den 25-årige tømrersvend Morten Sørensen er
glad for sit fag. Efter at have stået i lære i samme firma har han nu i de seneste fire år arbejdet som færdiguddannet
tømrer samme sted.

Peter Gydesen havde ikke lyst til at bruge tre år på at få en studenterhue og valgte i stedet en erhvervsuddannelse.
Fødekæde af nye medarbejdere
Den nye partnerskabsaftale, som skal sikre flere unge på erhvervsuddannelserne bliver godt modtaget hos tømrermester
Peter Kyster. Hans virksomhed har 18 ansatte hvoraf 5 er lærlinge, så her mangler ikke lærepladser, men derimod
lærlinge.
- Det er vigtigt at investere i ungdommen. Der skal hele tiden nye kræfter til, og så holder det virksomheden ung, at der
kommer nye lærlinge ind, forklarer Peter Kyster og tilføjer:
- Lige nu er vores største hindring for vækst manglen på kvalificeret arbejdskraft. Derfor handler det også om, at vi hele
tiden skal uddanne nye, så vi kan føde os selv med dygtige medarbejdere i fremtiden. Det er en investering, der tjener sig
hjem, især når medarbejderne bliver i firmaet efter endt uddannelse, fastslår han.
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Indehaver Peter Kyster mener, at det er i firmaernes egen interesse at investere i ungdommen.
Større stabilitet
I nogle brancher er der mangel på praktikpladser, og i andre brancher er der mangel på lærlinge. Partnerskabsaftalen
mellem kommunen, uddannelsesstederne og Dansk Byggeri skal sikre, at der bliver uddannet de håndværkere, som
virksomhederne har brug for. Og Peter Kyster forventer da også, at fremtiden vil betyde en mere stabil tilgang af
arbejdskraft.
- Over de næste fem år forventer jeg, at aftalen og det højnede niveau på erhvervsskolerne vil betyde en større søgning
til erhvervsuddannelserne. Det vil betyde en større stabilitet og derfor ser det bedre ud i forhold til at få dygtige nye
medarbejdere, vurderer han.
Til august kommer der en række nye grundforløb på Campus Frederikssund, og med dem vil der være skabt et endnu
bedre grundlag for at tage en erhvervsuddannelse i Frederikssund.
Den nye partnerskabsaftale blev underskrevet tirsdag den 4. oktober. Frederikssund Kommune har tidligere underskrevet
en lignende aftale om praktikpladser med erhvervsskolerne og Dansk Industri.
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Til dig, der lever med en kronisk sygdom
Sætter din kroniske sygdom begrænsninger for det liv, som du gerne vil leve? Og har du lyst til at snakke med andre i
samme situation? Så meld dig til kurset ”Lær at tackle kronisk sygdom”.
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Vi kommer blandt andet ind på håndtering af vanskelige følelser, træthed
og smerte, kommunikation og at sætte mål og nå dem.
Sådan siger en tidligere kursist
- Selv om jeg troede, jeg havde lært at leve med min sygdom, så var kurset en øjenåbner for mig. Kurset har lært mig at
planlægge min tid og mine fysiske ressourcer, og det har givet mig en tro på, at jeg kan det, jeg drømmer om og vil.
Sådan siger tidligere kursusdeltager Juliane Greibel Jensen, 49 år. Juliane har haft leddegigt, siden hun var 9 år.
Tid og sted for næste kursus
Kurset starter tirsdag den 1. november 2016. Det foregår på Tolleruphøj, Roskildevej 160 A, 3600 Frederikssund, kl.
17.00 – 19.30.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Mortensen på telefon 21 13 44 75 eller mail: kzmor@frederikssund.dk.
Du kan læse mere om kurset her på hjemmesiden.
2016 10 7

Asfaltarbejde på Græse Bygade
Delstrækningen mellem Græse Skolevej og Sigerslevøstervej er spærret for trafik i uge 42, fra den 17. til 22. oktober
2016.

Hent kort i stort format (pdf).
Spørgsmål omkring arbejdet kan rettes til enterprise lederen hos NCC, Benny Mandrup på 60 23 78 69 eller
Frederikssund Kommune, Vej og Trafik på 47 35 10 00 / vejogtrafik@frederikssund.dk.
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2016 10 7

Invitation til indvielse af Onsvedvej
I forbindelse med etablering af Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund er forlægningen af Onsvedvej nord for Onsved nu
færdiggjort og åbnet for trafik - og den gennemkørende trafik i Onsved er fuldstændig ophørt.

Der mangler dog beplantningsarbejder, som vil blive udført i løbet af november måned, samt asfaltslidlagsarbejder som
udføres i sommeren 2017.
Onsvedvejs forlægning er projekteret af det rådgivende ingeniørfirma Via Trafik Rådgivning A/S fra Birkerød, og anlagt af
Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S fra Jægerspris. Udformningen af Onsvedvejs forlægning er godkendt af
Nordsjællands Politi.
Budgettet for anlæg af rundkørslen har været på 5,1 millioner kroner. Vejdirektoratet har bidraget med tre millioner
kroner.
Torsdag den 27. oktober kl.15.00 indvies forlægningen af Onsvedvej af Tina Tving Stauning, formand for Teknisk
Udvalg.
Alle interesserede er velkomne ved indvielsen der vil foregå ved vendepladsen vest for Onsved.
Indvielsen er arrangeret i samarbejde med Onsved Bylaug. Der serveres kaffe og lagkage.
2016 10 10 Elever hjælper Haldor Topsøe
Fire 9. klasser fra Slangerup Skole har besøgt Haldor Topsøe for dels at lære mere om, hvad virksomheden laver, men
også for at høre om et specifikt problem, som eleverne skal hjælpe med at løse.
Som en del af den åbne skole, har fire 9. klasser fået en opgave fra Haldor Topsøe, som de skal løse i den naturfaglige
uge i denne uge. Eleverne har været på besøg på fabrikken i Frederikssund, og her fik de blandt andet en rundvisning,
lidt mere viden om hvad Haldor Topsøe laver og til sidst fik de en opgave. Opgaven er baseret på en reel problemstilling,
som Haldor Topsøe gerne vil finde en løsning på.
Eleverne skal på skolen finde ud af, hvordan de renser det spildevand, som fabrikken producerer. Der er nemlig en
bestemt type spildevand, som Haldor Topsøe ikke kan rense på grund af indholdet af vanadium, der gør, at
tungmetallerne ikke kan nedfældes. Det koster mange penge at skille sig af med spildevandet og det er ikke særlig
miljøvenligt, da det skal transporteres langt.
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Tænk ud af boksen
Besøget på Haldor Topsøe er en del af konceptet InnoElev, der skal hjælpe med at gøre de unge mere innovative. Derfor
er det helt op til eleverne, hvordan de vil løse opgaven og hos Haldor Topsøe opfordrer man til, at de tænker ud af
boksen.
- Vi er rigtig gode til at tænke i ”plejer”, så det er fedt med de unges øjne på en udfordring, for de ser på det med nye øjne
og tænker måske; hvorfor gør I det ikke sådan? De er forhåbentlig mere frie i deres tanker, end vi er. Faktisk var det
svært for os at stille sådan en opgave, hvor vi ikke skulle skubbe eleverne i en bestemt retning, fortæller Troels Petersen,
Senior Recruiter hos Haldor Topsøe. Han fortsætter:
- Vi er glade for at kunne være med i den her type projekter. For os er der tre ting i det. Dels får vi et konkret resultat på
opgaven og noget, der kan bruges efterfølgende. Så er der et socialt ansvar i det, at når skoler henvender sig, så siger vi
ja. Og på den lange bane er det potentielle medarbejdere. Det gælder både dem, der senere læser til ingeniører eller
bliver håndværkere, men også dem der ikke tager nogen uddannelse. Vi viser dem, at vi stadig kan bruge dem.

Et tværfagligt emne
På skolen glæder fysik og kemilæreren sig over, at eleverne får denne mulighed for at komme ud i den virkelige verden
og se, hvad fysik og kemi kan bruges til.
- Fagligt bruger vi sådan et besøg primært i fysik og kemi, men man får også belyst et tværfagligt emne, hvor der både er
biologi, geografi og fysik og kemi, fortæller Henrik Nørgaard Kjeldsen, fysik og kemilærer på Slangerup Skole.
Han fortæller, hvordan eleverne i flere fag har lært om, hvad tungmetaller har af betydning for både os selv og vores
miljø.
- Deres biologilærer har talt med dem om, hvad der sker med tungmetaller i kroppen og hvordan de kan påvirke hjernen. I
geografi har de talt om, hvad der sker hvis man graver tungmetallerne ned. Det hele er en del af pensum til den nye
tværfaglige naturfags prøve, som de alle sammen skal op i til sommer, siger Henrik Nørgaard Kjeldsen.
Også Uddannelsesudvalgets formand er glad for, at eleverne kommer ud på et virksomhedsbesøg og oplever, hvordan
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den virkelige verden arbejder.
- Det er rigtig godt, når åben skole-samarbejdet fungerer med virksomhederne i lokalområdet. Udover at det giver
eleverne en oplevelse af, at det de lærer i skolen også kan bruges i virkeligheden, så er der forhåbentlig nogle af de
unge, der bliver inspireret til deres fremtidige jobmuligheder og dermed motiveret til at fortsætte med en uddannelse efter
folkeskolen, fordi de kan se, at det kan give dem mange muligheder senere i livet, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt
(V), formand for Uddannelsesudvalget.
Eleverne fremlægger deres løsningsforslag torsdag den 13. oktober for både lærere, forældre, klassekammerater og for
Haldor Topsøe.
Foto: KEJE.
2016 10 10 Interesse for Vinge og idrætsby på messe
Frederikssundhallerne var i weekenden 8. og 9. oktober rammen om en energi- og boligmesse, der bød på mange
udstillere inden for bl.a. energirigtig byggeri mv. Messen var arrangeret af Frederikssund Klimaforening.
Med på messen var også Frederikssund Kommune, som blandt andet præsenterede den seneste udvikling i byen Vinge
og planerne for den kommende idrætsby. Netop lokalplanen for den kommende idrætsby er i høring frem til den 25.
november.
På Frederikssund Kommunes stand kunne man også høre mere om biogas 2020-planerne, og man kunne tale med en
konsulent fra Energitjenesten om energiforbedringer i boligen. Netop nu giver Frederikssund Kommune tilskud til borgere,
der vælger at få lavet en BedreBolig-plan. Med planene får man overblik over sin boligs energieffektivitet samt forslag til
forbedringer af indeklima og energiforbrug.
Nedenfor kan du se en række billeder fra messen.

Chef for By og Landskab i Frederikssund Kommune - Søren Smidt-Jensen (i midten) - fortæller et par interesserede
borgere om udviklingen af Vinge ovenpå et kort over den nye by.
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En planche med et portræt af et par af de kommende indbyggere i Vinge.

Også planerne for den kommende idrætsby blev præsenteret på Frederikssund Kommunes stand på messen.
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Borgmester John Schmidt Andersen besøgte også Frederikssund Kommunes stand på messen - her i selskab med
formanden for Frederikssund Klimaforening Ane Wraae
2016 10 10 Indvielsen af Find Vej i Grønlien Skov og Sillebro Ådal
Find vej i Sillebro Ådal og Grønlien Skov er et sundt og gratis tilbud om en anderledes oplevelse i den nære natur
omkring Frederikssund by.
Fritidsudvalget har bevilliget 25.000 kroner i tilskud til projektet med at gøre orienteringsløb mere tilgængeligt for alle
borgere i Frederikssund Kommune.
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Formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V) indviede den 6. oktober 206, sammen med 150 elever fra Ådalen
Skole, den nye orienteringsbane i Sillebro Ådal og Grønlien Skov.
- Vi vil gerne gøre naturen tilgængelig for kommunens borgere, og denne orienteringsbane er blot endnu et tiltag i en
vifte af tilbud, vi alle har for at opleve Sillebro Ådal og Grønlien Skov, sagde Morten Skovgaard i sin tale ved indvielsen.
Find Vej projektet har i høj grad været drevet af frivillige kræfter fra Kildeholm Orienteringsklub. I anledning af indvielsen
af Find Vej i Sillebro Ådal og Grønlien Skov havde orienteringsklubben arrangeret et orienteringsløb i samarbejde med
Frederikssund Kommune for 7. og 9 klasserne på Ådalens Skole. Arrangøren af O-løbet Eskild Rønne fra Kildeholm
Orienteringsklub forklarer hvad der gør O-løb interessant:
- Orientering er en kompleks idrætsgren, da den ikke blot er fysisk, men i høj grad også indeholder et stykke intellektuelt
arbejde. Man skal som udøver kunne tænke abstrakt, da symbolerne på kortet skal tolkes på den rigtige måde.
Eleverne fra Ådalens Skole løb spændte ud i naturen efter posterne. Sillebroen Shopping havde sponsoreret gavekort til
vinderne af løbet og Nordisk Film Biograf I Frederikssund havde sponsoreret lodtrækningen om en tur i biografen for to
hold.
Efterårsaktivitet for hele familien
Orienteringsløb er for alle aldre. Hvis man synes det er sjovt at løbe udenfor stierne, samarbejde om en opgave som et
hold og finde den korteste vej fra A til B er orienteringsløb noget man skal prøve.

Hvis man er nysgerrig efter, hvordan man finder ud i Sillebro Ådal og Grønlien Skov og lærer at orientere sig i naturen,
kan man inden for en uges tid finde mere information om posterne og download kort fra www.findveji.dk
2016 10 10 Frederikssund med i frikommuneforsøg
Frederikssund og otte andre kommuner ønsker smidigere, tværgående sagsbehandling. Ønsket har sikret dem status
som frikommune, så lovgivningen kan udfordres til gavn for borgerne.
I dag fik de ni kommuner Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og
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Hillerød grønt lys fra Social- og Indenrigsministeriet på deres ansøgning om at indgå frikommunenetværket ”Én plan for
en sammenhængende indsats sammen med borgeren” for perioden 2016-2019. 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 børne- og familieområdet på én og samme tid.
- Jeg er glad for ministeriets godkendelse af dette frikommuneforsøg, som er et vigtigt skridt på vej mod målet om, at
flere borgere lykkes i eget liv. Det giver os mulighed for at afprøve nye indsatser, der giver bedre sammenhæng og
mening for den enkelte borger, fortæller borgmester John Schmidt Andersen.
Som det er i dag, så beskriver lovgivningen en række bestemte processer på myndighedsområderne, der kan medføre
fagsiloer og ufleksible arbejdsgange i kommunerne.
For eksempel vil en ledig kvinde med dårlig ryg, der samtidigt har svært ved at håndtere teenagedatteren eller –sønnen
modtage støtte fra både jobcentret, sundhedsområdet og familieområdet. Kvinden vil typisk have to-tre skriftlige planer
der definerer mål og handlinger i forlængelse af de konkrete indsatser som kommunen yder.
Det vil de ni kommuner nu lave om på, og med frikommunestatussen i hånden vil de i fremtiden kunne tilrettelægge
arbejdet langt mere helhedsorienteret. På den måde vil tiltag og aktiviteter blive planlagt i ét samlet forløb, der er
målrettet den enkelte borger, familien og det netværk, som borgeren er en del af - selvom flere myndigheder er
involveret.
Samarbejdet mellem borgeren, borgerens netværk og kommunen om at nå borgerens mål er det bærende element, som
skal få den samlede koordinering til at resultere i bedre sagsforløb, hurtigere vej til arbejdsmarkedet og et mere
selvstændigt liv.
Fakta om frikommuneforsøget

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og 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
2016 10 11 Det kan du lave i efterårsferien
Hvis du keder dig i efterårsferien er det din egen skyld. For i Frederikssund Kommune er der masser af aktiviteter for
både hele familien. I kan lave fantasidyr på biblioteket, deltage i indendørs tenniscamp, rejse med på kulturstierne eller se
teater på Jægerspris Slot for bare at nævne nogle af tingene.
Du finder et overblik over aktiviteterne her.
2016 10 11 Frederikssund Kommune åbner nu op for 60 legepladser
Vej og Park og Servicekorpset har sammen med institutions – og skoleområdet nu åbnet op for legepladserne på
kommunens skoler og institutioner, så der er adgang for offentligheden udenfor institutionernes og skolernes
åbningstider.
I løbet af oktober/november 2016 vil der blive sat skilte og ekstra skraldespande op på alle de legepladser, der nu bliver
åbnet op for. Legepladserne kan frit benyttes til leg og udfoldelse af børn sammen med deres familier.
Hvor ligger legepladserne?
Skiltene indeholder, ud over åbningstider for offentligheden, også en QR kode som fører dig frem til et Googlekort over
samtlige åbne legepladser fordelt over hele kommunen, så kan du se hvor den tætteste legeplads nær dig ligger, eller du
kan lade dig inspirerer til at prøve nogle af de andre spændende og sjove legepladser via billederne på kortet.
Du kan også finde listen over de åbne legepladser lige her.

Dette skilt kan du fra oktober/november se ved en masse legepladser i Frederikssund Kommune.
2016 10 11 Åbningstider i svømmehallerne i efterårsferien
Åbningstiderne i efterårsferien (uge 42) er som følger:
Frederikssund svømmehal
Mandag kl. 06.00-18.00
Tirsdag kl. 06.00-15.00 og kl. 17.00-22.00 (kl. 19.00-22.00 kun stillesvømning)
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Onsdag kl. 06.00-18.00
Torsdag kl. 06.00-15.00
Fredag kl. 06.00-15.00 og kl. 17.00-21.00
Lørdag kl. 08.30-17.00
Søndag kl. 09.00-17.00
Yderligere oplysninger på www.svoemmehal.frederikssund.dk.
Slangerup svømmehal
Mandag kl. 06.00-08.00 og kl. 15.00-19.30
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 06.00-10.55 og kl. 15.00-20.30
Torsdag kl. 06.00-08.00
Fredag kl. 06.00-12.00
Lørdag kl. 07.30-12.30
Søndag kl. 08.00-13.30
Du kan følge Slangerup Svømmehal på Facebook.

2016 10 13 Børn lærer matematik gennem leg og aktiviteter
Matematisk opmærksomhed allerede i dagtilbuddene kan hjælpe børn til at blive bedre til matematik, når de kommer i
skole. Derfor har alle medarbejdere i dagtilbud været på kursus i matematisk opmærksomhed.
I alle Frederikssund Kommunes dagtilbud skal der som noget nyt arbejdes systematisk med matematik. Matematik i
dagtilbud er ikke faget matematik som i skolen, men en matematisk opmærksomhed (MO) der igennem sprog, leg og
aktiviteter udvikler børnenes matematiske begrebsforståelse.
Forskning viser, at mere systematik og et øget fokus på aktiviteter og leg i barnets nære verden der indeholder
matematik, styrker børnenes læring, så de senere klarer sig bedre i matematik i skolen.
Cirka 400 medarbejdere i dagtilbud samt børnehaveklasseledere, matematikvejledere og flere har været på kursus i
matematisk opmærksomhed. Senere i år vil en medarbejder fra hvert børnehus også blive uddannet i at få øje på børn,
der kan have udfordringer med de matematiske begreber, og som derfor senere kan få svært ved at lære matematik.
En del af matematikstrategien
Kurserne er en del af to indsatser, der hedder henholdsvis MO (Matematisk opmærksomhed) og MIO (Matematik, individ,
omgivelser). De skal begge være med til at sikre, at alle børn bliver dygtige til matematik.
Begge indsatser er en vigtig del af Frederikssund Kommunes matematikstrategi, som blev godkendt af
Uddannelsesudvalget den 3. oktober 2016. Formålet med matematikstrategien og de to indsatser MO og MIO er at nå
den nationale målsætning om, at 80 procent af alle skoleelever skal være gode til matematik.
- Matematik er et af de fag, som mange skoleelever har svært ved eller kan synes er kedeligt, og derfor er det vigtigt, at
børn allerede i dagtilbuddene får matematik ind i hverdagen gennem leg. Det giver dem et godt udgangspunkt for at
forstå matematik, når de begynder i skole og skal til at arbejde rigtigt med det, og det kan gøre faget sjovere for dem,
siger formanden for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).
2016 10 13 Budgettet for 2017 er vedtaget
Frederikssund byråd har 12. oktober vedtaget kommunens budget for 2017 samt overslagsårene 2018-2020.
I tråd med det nyligt indgåede budgetforlig blev budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 endeligt vedtaget til byrådets
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andenbehandling 12. oktober.
Bag vedtagelsen står et bredt flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Folkeparti, Borgernes Liste og SF. Enhedslisten er ikke med.
Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Borgernes Liste har derudover indgået et delforlig, om at
dækningsafgiften af erhvervsejendomme skal være 0 promille i 2017 og overslagsårene 2018-2020. Afgiften var i 2016
på 1,25 promille. Denne afgiftsfjernelse blev ligeledes godkendt til andenbehandlingen med stemmer fra de nævnte
partier.
Kommunens takster for 2017 bliver vedtaget på byrådets møde i november.
Det detaljerede budget og oversigter bliver præsenteret her på hjemmesiden medio december.
Læs budgetaftale og pressemeddelelsen (3. oktober) om aftalen.
2016 10 14 1.000 studerende bruger Vinge som case
I Vinge er de allerførste rækkehuse ved at skyde op af jorden på marken lidt sydøst for Frederikssund. Og netop fordi
Vinge er i sin tidlige begyndelse er byen oplagt for et projekt for de studerende på Københavns Erhvervsakademi (KEA).
Her uddanner man alt fra bygningskonstruktører over multimediedesignere til produktionsteknologer og E-designere mm.
- Tankerne om Vinge med natur i byen, bæredygtighed og ny teknologi ligger godt til KEA. Vi kan få alle vores fagligheder
blandt de studerende i spil, fortæller Tue Hylby Lindqvist, der er udviklingskonsulent i KEAs center for forskning og
innovation.

Undervisere fra
KEA forbereder de cases, som deres studerende skal arbejde med i uge 46.
Undervisere besøgte Vinge
Onsdag den 12. oktober var underviserne fra Erhvervsakademiet taget til Vinge for at forberede de cases, som de
studerende skal arbejde med i uge 46. De studerendes projekter kommer til at handle om emner som smart city,
bæredygtighed, Deltakvarteret, Vinge Station og Vinge Centrum, og deres projektuge bliver intensiv med besøg i Vinge
mandag og præsentation af færdige projekter den efterfølgende fredag.
- Vi vil gerne give vores studerende et møde med morgendagens byudvikling. Samtidig skal dette projekt vise dem,
hvordan de kan bruge deres uddannelse i samspil med andre fagligheder, som det ofte vil være praksis i erhvervslivet,
fortæller Tue Hylby Lindqvist og tilføjer:
- Vi håber, at de studerende kan lave nogle projekter her, som betyder, at de er på forkant med tingene, når de kommer
ud i job bagefter.
Når de studerende præsenterer deres færdige projekter i København fredag den 18. november vil de blive bedømt af et
dommerpanel. Herefter bliver de bedste projekter udvalgt og en vinder kåret.
Fakta om KEA
KEA - Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på
erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. KEA fungerer desuden som videnscenter for offentlige og private virksomheder.
2016 10 14 Sænk farten - før det er for sent
Frederikssund Kommune er en del af Rådet for Sikker Trafiks nye kampagne ”Sænk farten - før det er for sent”. Høj fart
er lig med farlige situationer i trafikken og derfor skal du overholde hastighedsgrænsen.

18










For de fleste af os betyder det blot, at vi skal sænke farten en lille smule. Og hvis vi alle gør det, betyder det en hel del.
Når du kører i trafikken eller er passager i en bil, så kan du selv gøre en forskel, så vejene bliver mere sikre for os alle.
Farten dræber stadigvæk
Flere kører for hurtigt, fordi de glemmer at holde øje med farten. Så husk at kigge på speedometeret og overhold
hastighedsgrænsen.
Sænk farten, når det regner, er tåget eller du har svært ved at overskue vejen.
Vis hensyn til andre trafikanter – sænk farten når der er cyklister.
Bland dig, hvis du er passager i en bil, der kører for stærkt.
Det er nemlig stadigvæk halvdelen af alle dødsulykker, som vi kunne have undgået, hvis bilisten havde overholdt
hastighedsgrænsen eller havde kørt efter forholdene.
Fakta om faren ved fart
For høj hastighed er skyld i halvdelen af alle dødsulykker.
Høj hastighed kan både være årsag til, at ulykken sker og grunden til at ulykken bliver så alvorlig.
Ofte er det mindre fartoverskridelser, der er årsag til ulykker.
De fleste dødsulykker sker på landeveje.

2016 10 17 Nu kan elektronisk affald afleveres i seks supermarkeder i kommunen
Miljøautomaten tager imod kundernes udtjente små elektronikting, elpærer, elsparepærer og batterier. Og åbningen af de
nye automater blev markeret lørdag den 15. oktober 2016 i Meny i Skibby, hvor formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving
Stauning, indviede automaten.

Tina Tving Stauning ved indvielsen af den nye miljøautomat i Skbby.
- Vi udvider ordningen til i alt 6 supermarkeder i hele kommunen, fordi vi kan se, at det er en populær måde at komme af
med sit elektroniske affald på. I de 6 måneder, miljøautomaten var opstillet som et forsøg i SuperBrugsen i Slangerup,
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indsamlede vi 174 kg småt elektronik, 565 kg batterier og 102 kg elpærer, forklarer Tina Tving Stauning.
Ved åbningen af den nye automat kunne de fremmødte også sætte tænderne i frisklavede pandekager, mens
genbrugseksperter stod klar med svar på, hvad borgernes elektroniske affald gemmer af hemmeligheder og værdier.
Hvert år smider danskerne et ton guld ud, som gemmer sig i vores elektroniske affald, ifølge en undersøgelse fra
Syddansk Universitet, og det skal miljøautomaten hjælpe med at gøre noget ved.
- Miljøautomaten giver en bedre indsamling og derved en bedre genanvendelse af de værdier, der gemmer sig i affaldet
f.eks. ædelmetaller. Indsamlingen skåner også miljøet for miljøfarlige stoffer som kviksølv, der bl.a. findes i elsparepærer,
udtaler Tom Henrik Johansen, der er faglig koordinator for affaldsområdet i Frederikssund Kommune.
Borgerne er gode til at bruge automaten
Borgerne har ikke bare brugt den flittigt, men har også sorteret rigtig godt. Folk tager det affald, de vil af med ud af
emballagen, så vi hverken finder plastposer eller papæsker i automaten, siger Tom Henrik Johansen.
Han vurderer, at det kan hænge sammen med, at miljøautomaten står ved siden af flaskeautomaten: “Kunderne har jo
gennem mange år været vant til at tage flasker og dåser med retur, når de skal ud at handle. Så når miljøautomaten nu
står lige ved siden af, er det nærliggende for kunderne at aflevere affald på samme måde”, forklarer han.
Miljøautomaten vil være til at finde i: MENY i Skibby, SuperBrugsen i Jægerspris, Dagli’Brugsen i Dalby, Føtex og Rema
1000 i Frederikssund. Derudover fortsætter ordningen i SuperBrugsen i Slangerup.

Borgerne var hurtige til at tage automaten i brug.
2016 10 20 Virksomheder inviteres til dialog
Frederikssund Kommune er den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland, hvis man skal tro Dansk Byggeris årlige
undersøgelse, der placerede Frederikssund kommune på en 10. plads i Danmark. Den flotte placering skyldes blandt
andet den tætte kontakt mellem virksomhederne og kommunen, og det skal fastholdes og udbygges.
Inviterer til dialogmøder
Derfor inviterer Frederikssund Kommune igen i år kommunens virksomheder til et møde med uformel snak og en
orientering om relevante udviklingstiltag, forklarer Karen Birgitte Rasmussen, der er erhvervskoordinator hos
Frederikssund Kommune.
- vores dialogmøder var godt besøgt de første år, og vi håber, at virksomhederne igen i år har lyst til at møde os og høre
nærmere om den aktuelle udvikling i kommunen, fortæller hun og tilføjer:
- Vi vil blandt andet fortælle om Kommuneplan 2017, der snart går i høring. Den lægger rammerne for blandt andet
arealanvendelsen i kommunen, hvilket kan have stor betydning for virksomhederne. Derudover er der flere store
anlægsprojekter i gang i kommunen, hvor det kan være frugtbart for vores lokale virksomheder at holde sig til og evt.
blive leverandører til de store byggepladser.
Virksomhedskonsulenter kan hjælpe
Også Frederikssund Kommunes Jobcenter spiller en vigtig rolle i forhold til virksomhederne. Jobcenteret råder over 20
virksomhedskonsulenter, der kan være virksomhedernes indgang til blandt andet rekruttering, opkvalificering, fleksjobs
mv. Derfor vil der på mødet også blive orienteret om Jobcenterets arbejde og tilbud i forhold til virksomhederne. Også de
kommende nye grundforløb til erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund vil blive rundet på mødet.
Virksomhederne har ordet
Ud over diverse informationer fra kommunen er dialogmøderne også en mulighed for virksomhederne til at spørge ind og
sætte deres egne spørgsmål eller bekymringer til debat, forklarer Karen Birgitte Rasmussen. Frederikssund Kommune
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holder de tre dialogmøder på følgende datoer:

Torsdag den 3. november 2016 på Jægerspris Rådhus, Rådssalen kl. 16.30 – 18.00

Mandag den 7. november 2016 på Slangerup administrationscenter, Rådssalen, kl. 16.30 – 18.00

Torsdag den 17. november 2016 på Frederikssund Rådhus, Byrådssalen, kl. 16.30 – 18.00
Virksomheder kan tilmelde sig på mail til erhverv@frederikssund.dk med angivelse af hvilket møde man tilmelder sig.
Hvis du ikke kan deltage på dit lokale møde, er du velkommen til at tilmelde dig et af de andre.
2016 10 24 Styrket forældresamarbejde skal skabe god trivsel
Forældre til alle børn i kommunens dagtilbud og skoler har nu mulighed for at give deres mening til kende i forhold til
tilfredshed og samarbejde med dagtilbud og skoler.
Det sker gennem en tilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene i et spørgeskema vil blive spurgt ind til emner som blandt
andet børnenes trivsel, samarbejde mellem forældre og dagtilbud og skolepersonale samt de fysiske rammer.
Forældretilfredshedsundersøgelsen er vigtig for arbejdet med børnenes udvikling og trivsel i dagtilbuddenes og skolerne.
Formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) forklarer:
- Forældretilfredsheden er et vigtigt redskab for vores børnehuse, dagpleje og skoler. Det er vigtigt, at forældrene får
mulighed for at fortælle, hvordan de oplever deres børns hverdag. Samtidig er det helt essentielt, at vi får et billede af,
hvordan forældrene oplever samarbejdet med dagtilbuddene og skolerne. Forældrene skal opleve, at de bliver hørt, og at
de får indflydelse på deres børns hverdag. Det skal de selvfølgelig have i den løbende kontakt med dagtilbud og skole,
men gennem denne undersøgelse får de mulighed for at svare på spørgsmål, der dækker bredt.
Forældretilfredshedsundersøgelsen har dog ikke kun til formål, at styrke samarbejdet mellem forældre og dagtilbud og
skoler.
Anne-Mette Risgaard Schmidt uddyber:
- Det er vores overbevisning at et styrket samarbejde mellem forældre, dagtilbud og skoler giver en positiv indflydelse på
børnenes trivsel samt sociale og faglige udvikling. Forældrenes besvarelser giver et solidt og nuanceret grundlag at
handle på – både i forhold til at styrke samarbejdet og til at skabe de bedste rammer for at sikre børnenes udvikling og
trivsel. Eksempelvis vil et styrket forældresamarbejde ruste os bedre i forhold til at komme mobning til livs.
Anne-Mette Risgaard Schmidt kommer i den forbindelse med en lille appel til forældrene:
- For at dagtilbud og skoler kan få et godt grundlag at arbejde videre på, er det nødvendigt, at så mange forældre som
muligt besvarer spørgeskemaet, og at vi dermed får en høj svarprocent.
Undersøgelsen kan besvares frem til den 28. oktober.
Når undersøgelsen er afsluttet vil der blive udarbejdet kommune-, område-, børnehus- og skolerapporter, som der vil
blive fulgt op på. I november vil der således blive afholdt et fælles møde for områdelederne på dagtilbuddene,
skolelederne og klublederne, hvor man vil drøfte resultaterne og sætte rammerne for opfølgningsdelen. Herefter vil man
lokalt på ude skoler, børnehusene og dagplejen følge op og igangsætte indsatser. Hertil vil resultaterne blive drøftet i
skolernes og områdernes forældrebestyrelser.
Fakta

Undersøgelsen gennemføres i perioden 10. oktober – 28. oktober

Spørgeskemaet for både dagtilbud og skole er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet,
KL, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Sundheds- og Ældreministeriet.

Forældrene kan svare på spørgeskema ved at gå ind på forældreintra og Tabulex.
2016 10 25 Stor særudgivelse om Frederikssund Kommune
Frederiksborg Amts Avis udgiver med avisen den 25. oktober 2016 et særtillæg med fokus på Frederikssund Kommune.
I tillægget kan man blandt andet læse om den første familie, der flytter til byen Vinge, den kommende fjordforbindelse,
detailhandelen, de nye erhvervsuddannelser, spændende virksomheder og meget andet.
Se hele tillægget. (Artiklerne om Frederikssund finder du på siderne 29 - 60)
2016 10 25 Afspærring i forbindelse med vejarbejde af Frederiksborgvej ved Slangerup
I forbindelse med autoværnsarbejde vil Frederiksborgvej ved Slangerup blive afspærret i sydlig retning fra rundkørslen
Frederiksborgvej/Fabriksvangen i perioden:
Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 19.00 til fredag den 28. oktober 2016 kl. 06.00.
Trafikanter henvises til vedhæftede omkørselsrute, som går ad Manderupvej-Hørupvej-Hørup Skovvej. Se kort.
Afspærringen vil blive adviseret ved infotavler ca. en uge i forvejen.
Udrykningskøretøjer vil blive ledt igennem afspærringen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vejdirektoratet på 72 44 33 33.
2016 10 27 Ni nordsjællandske kommuner går sammen om nyt forsyningsselskab
Hele forsyningsområdet står over for store effektiviseringskrav og udfordringer på klima - og miljøområdet. Det er
hovedårsagen til, at ni kommuner har besluttet at gå sammen om at drive et nyt, fælles forsyningsselskab på vand- og
spildevandsområdet. Visionen er, at man sammen står stærkere og bedre kan ruste sig til de fælles udfordringer, fx ved
at udvikle de faglige kompetencer på området og ved at være på forkant med nyeste viden og teknologier.
De ni kommuner har arbejdet frem mod en fælles aftale i det sidste halve års tid, og det er nu besluttet, at kommunernes
forsyningsselskaber indgår i en ny, fælles koncern, der formelt set ser dagens lys den 1. januar 2017.
- Fra Frederikssund Kommunes side har vi set en fordel i at indgå i et samarbejde med andre nordsjællandske kommune
på dette område. Beregninger viser, at vi i fællesskab kan drive vandforsynings- og spildevandsområdet mere effektivt.
Det vil i sidste ende være til gavn for forbrugerne, selvom det er for tidligt at sige, om gevinsten skal bruges til
takstnedsættelser eller til øgede investeringer på området, fortæller Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt
Andersen.
Skaber synergi og gevinster
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I det fælles forsyningsselskab bevarer kommunerne deres lokale medbestemmelse, fx ved selv at beslutte takst- og
serviceniveauet og hvilke investeringer, der skal prioriteres. Alle beregninger viser, at det nye selskab vil give
effektiviserings- og synergigevinster. I ren sammenlægningsgevinst kan der spares omkring 20 procent på
driftsudgifterne. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, i hvilket omfang man ønsker at bruge de gevinster til at
begrænse takststigninger til gavn for borgerne, investere i klimaområdet eller fornyelse og renovering af ledninger og
tekniske anlæg osv.
Nyt selskab 1. januar
En ny direktør for det fælles forsyningsselskab ansættes efter planen så hurtigt som muligt efter den formelle beslutning
om stiftelsen. Direktøren skal herefter sikre en effektiv forberedelse af den nye organisation.
Det nye, fælles forsyningsselskab stiftes formelt den 1. jan. 2017, hvor der også vil være besluttet et nyt navn for
selskabet. Hele 2017 vil være et overgangsår, hvor de selskabsretlige forhold bringes på plads.
Kommunerne er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, og Rudersdal. Se
fakta om det nye, fælles forsyningsselskab på http://forsyningsselskab.net/
Gladsaxe Kommune forventes at træffe endelig beslutning om deltagelse i det nye fælles forsyningsselskab på
byrådsmødet den 9. november 2016.
2016 10 28 Ny Onsvedvej blev indviet
Om 3 år står den kommende nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord færdig. Derfor bliver der allerede nu arbejdet på
begge sider af fjorden for at gøre vejforbindelserne dertil klar. I Hornsherred har det blandt andet betydet, at Onsvedvej –
der tidligere gik igennem landsbyen Onsved – nu er ført uden om byen.
Og mange mennesker var mødt frem da formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), torsdag eftermiddag i
strålende solskin indviede forlægningen af Onsvedvej.
- Solen har også skinnet på dette projekt, og det glæder mig meget, at det er lykkedes at realisere det så hurtigt. Jeg har
stor ros til samarbejdet med borgerne i Onsved og til dem, der har udført vejen, fastslog udvalgsformanden. Det er nemlig
kun halvandet år siden at borgerne i Onsved gjorde politikerne opmærksomme på deres bekymring over de trafikale
forhold, når byggeriet af fjordforbindelsen begynder.

Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), indviede den nye vejstrækning.
Trafik stiger markant
Når forbindelsen over fjorden er på plads ventes trafikken på Onsvedvej at stige fra ca. 800 køretøjer i døgnet til ca.
2200. Samtidig vil området mærke en del til den arbejdskørsel, som følger af det store anlægsprojekt. Denne øgede
trafikmængde bliver altså nu ledt nord om Onsved. Langs med den 660 meter nye vejstrækning er der også bygget en
støjvold for at reducere støjgenerne for beboerne i landsbyen. Den nye vejstrækning har kostet 5,1 mio. kr. at etablere,
hvoraf Vejdirektoratet har betalt de 3 mio. kr.
Godt samarbejde
Selvom vejen blev officielt indviet torsdag den 27.oktober, så har den faktisk været farbar for trafik i en måneds tid. I den
periode har man kunnet konstatere, at der ikke længere er nogen gennemkørende trafik i Onsved. Tina Tving Stauning
benyttede også lejligheden til at takke de mange samarbejdspartnere som, sammen med Frederikssund Kommune, har
været med til at virkeliggøre projektet. Samarbejdspartnerne er:
Vejdirektoratet, Via Trafik Rådgivning A/S, Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S, Kommissarius ved Statens
Ekspropriationer på Øerne, Berørte lodsejere der har fået eksproprieret jord, Nordsjællands Politi, Landinspektørfirmaet
LE34 A/S, Skuldelev Vandværk, TDC, Roskilde Museum og Onsved Bylaug.
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Efter den officielle del af indvielsen var der lidt godt til ganen.
Fakta om projektet:
Når Vejdirektoratet har fået anlagt den nye rundkørsel i krydset Skibbyvej, Østergårdsvej, Onsvedvej med tilslutning til
Fjordforbindelsen vil Frederikssund Kommune anlægge en ny cykelsti fra den vestlige del af Onsvedvej (ved
vendepladsen) og frem til cykelstierne ved den nye rundkørsel. Vejdirektoratet anlægger 2 tunneller under Skibbyvej for
cyklister og fodgængere.
På Onsvedvej er der gennemført yderligere 2 projekter. Underføringen af Stokkebro Rende er blevet renoveret, og der er
blevet opsat autoværn det pågældende sted. Krydset Onsvedvej/Tørslevvej/Østergade er blevet ombygget af
Vejdirektoratet, så adgangs- og oversigtsforholdene er blevet forbedrede. Begge dele med henblik på at kunne afvikle
den forøgede trafik smidigt og sikkert.
2016 10 28 Ny skoleleder på Fjordlandsskolen
Klaus Bertelsen er ansat som ny skoleleder pr. 1. december 2016.
Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Klaus
Bertelsen ud af et bredt felt af erfarne og kompetente ansøgere til stillingen som skoleleder på Fjordlandsskolen.
Klaus Bertelsen har siden november 2013 været ansat som skoleleder på Hundested Skole. Hundested Skole er en
skole med tre matrikler og Klaus har derfor indgående erfaringer med sammenlægningsopgaver, der ligner den de tre
afdelinger under Fjordlandsskolen er godt i gang med.
- Klaus er en erfaren, dygtig og inddragende leder, som vil gå forrest i at videreudvikle Fjordlandskolen. Klaus vægter
både elevtrivsel og medarbejdertrivsel. Samtidig har Klaus på sin nuværende arbejdsplads med succes skabt fremgang i
elevernes faglige resultater og jeg er derfor sikker på, at både elever, medarbejdere og forældre vil opleve at få en meget
kompetent skoleleder, siger Paw Holze Nielsen, børne- og skolechef.
- Vi er meget glade for, at Klaus har takket ja til stillingen og ser frem til, at han starter og ikke mindst det gode
samarbejde for alle omkring skolen, som der gennem samtalerne er lagt op til. Vi ser Klaus som en meget kompetent
person, der bringer gode erfaringer og nye impulser ind i skolen og som kan kickstarte det arbejde som medarbejdere,
ledelse og skolebestyrelse har igangsat for Fjordlandsskolen, siger skolebestyrelsesformand, Anne Hegestand Ankersen.
Klaus Bertelsen selv ser frem til at komme i gang med sit nye arbejde.
- Jeg har fået et meget positivt indtryk af Fjordlandsskolen og af Frederikssund Kommune og jeg glæder mig til i
samarbejde med elever, medarbejdere, ledelse og forældre at fortsætte arbejdet med udvikling af Fjordlandsskolen,
fortæller Klaus Bertelsen.
Klaus Bertelsen har stor faglig ballast inden for skoleområdet. Oprindeligt er han dog uddannet bankassistent og har
blandt andet været ansat som erhvervsrådgiver, souschef i bankverdenen og senere i Post Danmark. Klaus har
efterfølgende uddannet sig som lærer og har indtil videre haft stillinger som lærer, afdelingsskoleleder og skoleleder. Han
har videreuddannet sig med blandt andet en diplomuddannelse i ledelse og er pt. i gang med en Masteruddannelse i
Positiv Psykologi ved DPU – Århus Universitet.
Klaus Bertelsen er 52 år, er gift, har 4 børn og er bosiddende i Frederiksværk.
2016 11 1

Borgermøde om Frederikssund Museums nye udstilling
Borgere i Frederikssund kommune inviteres til borgermøde på Frederikssund Museum om museets genåbning og nye
udstilling. Mødet holdes den 9. november 2016.
Til marts genåbner Frederikssund Museum med en helt ny permanent udstilling. Museet har været lukket siden starten af
2016 for at gøre plads til opbygningen af en helt ny udstilling, der med et helt nyt udstillingsdesign og interaktive
installationer sætter fokus på det historiske samspil mellem menneske og fjord.
Derfor inviteres alle interesserede til åbent borgermøde på Frederikssund Museum den 9. november kl. 19.30. Her vil
museumsdirektør Frank Birkebæk informere om indholdet i den nye udstilling, og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål til den nye udstilling.
Museet serverer kaffe og sødt.

2016 11 1

Nye uddannelser åbner nye døre
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Modtagere af Lokalavisen Frederikssund og Lokalavisen Hornsherred har i dag kunne finde et indstik i avisen. Det
handler om de nye erhvervsuddannelser, der åbner dørene på Campus Frederikssund i august 2017, samt de
muligheder en erhvervsuddannelse giver.
Du kan læse indstikket her, og har du lyst til at vide mere, kan du på Campus Frederikssunds hjemmeside få et overblik
over alle de uddannelser, som Campus Frederikssund tilbyder.
Husk også at der er infoaftener på Campus den 3. og 8. november, hvor man kan høre om 10. klasse, gymnasiale
uddannelser, erhvervsuddannelser og EUX på Campus Frederikssund. Det foregår klokken 19-21 på Odinsvej 6,
Frederikssund.
2016 11 2





Nye borgere inviterer erhvervslivet til integrationsmesse
På messen kan lokale virksomheder møde 150 jobparate nye borgere, der er klar til at fremvise deres cv og komme i
gang på arbejdsmarkedet. Messen er blevet til i et samarbejde mellem flygtningene i kommunen, Frederikssund
Jobcenter og Frederikssund Erhverv og finder sted torsdag d. 24. november kl. 17:00 i Frederikssund Hallen.
Program for dagen
Dagen byder på følgende program:
Kl. 17.00: Dørene åbnes
Kl. 17.30: Velkommen ved Inger Støjberg, Integrationsminister og John Schmidt Andersen, borgmester
Kl. 18.00: Underholdning ved komikeren Ellie Jokar
Kl. 18.20: Kan integration godt være lig med god CSR og øget indtjening? Hvordan kan Jobcenteret understøtte den
gode integration – paneldebat styret af Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget. Deltagere i panelet:
EcoXpac ved Direktør Martin Petersen
Anker Hansen A/S ved Markedschef Helmut Melcher
Mountaintop ved Direktør Marie-Louise Bjerg
Kl. 19.00: Netværk og en lille anretning serveret af God Mad – Foodtruck og Catering
Kl. 19:15: CV-match - Integrationsborgere og virksomheder mødes, netværk på tværs af brancher og kulturer
Kl. 20.45: Tak ved John Schmidt Andersen, borgmester
Kom og mød vores nye borgere. Minimum 150 jobparate integrationsborgere med cv’er står klar til at møde jer lokale
virksomheder.
Tilmeld din virksomhed senest den 20. november 2016 på mail: lrjes@frederikssund.dk. Ved spørgsmål kontakt Lars
Jessen på 20 37 56 75.

Produktionschef Morten Frandsen og medarbejder Shawakh Ali Al-Mahli fra virksomheden Ecoxpac i Slangerup. Her har
man rigtig gode erfaringer med ansættelsen af den syriske flygtning Shawakh.
Foto: KEJE
2016 11 4

Frederikssund Teaterfestival har vokseværk
Frederikssund Kommune går sammen med lokale amatørscener, teaterforeninger og et professionelt teater om en
teaterfestival for alle kommunens borgere. Det er andet år festivalen afholdes og i år er den vokset.
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Alle der er glade for teater og har lyst til at se mere af det i lokalområdet, kan godt begynde at glæde sig. For igen i år kan
alle interesserede opleve masser af teater i Frederikssund Kommune i uge 48 (og lidt i uge 47), når Frederikssund
Teaterfestival byder velkommen til forestillinger og aktiviteter rundt om i kommunen.
I år er der syv forskellige teaterforestillinger og derudover vil der være mulighed for at se Jægerspris Amatør Scene holde
prøver, gå til foredrag eller give sig i kast med fægtetræning. Der er både forestillinger for børn, for hele familien og for
voksne. Programmet byder dermed på et bredt spektrum af teatergenren med noget for enhver smag.
I Aprilfestivalens kølvand
Det er andet år i træk, der er teaterfestival i Frederikssund Kommune. Ideen opstod efter den store Aprilfestival i 2015,
hvor næsten 200 forskellige børneteaterforestillinger fandt sted i kommunen. Aprilfestivalen er for længst taget videre til
en ny kommune, men glæden ved og interessen for teater er ikke forsvundet.
- Det glæder mig, at vi igen i år kan afholde en teaterfestival for både børn og voksne. Det er dejligt, at de lokale kræfter
bidrager aktivt til at få en festival op at stå. Teater kan virkelig noget, som fjernsynet ikke kan, så jeg håber, at rigtig
mange vil tage deres venner og familie med ud og opleve nogle af de mange forestillinger, der vil være rundt om i
kommunen, siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.
Den farverige båd, der blev valgt til Aprilfestivalens logo, lever videre og er blevet logo for Frederikssund Teaterfestival.
Sammen med den følger en masse viden og erfaring, men også opmærksomhed på de mange ressourcer, som er i
Frederikssund Kommune. Det er den viden og erfaring samt interessen for teater, der ligger til grund for Frederikssund
Teaterfestival.
Teater i børnehøjde
Teaterfestivalen har igen i år et omfattende program for børn og unge i skoler og institutioner. Alle 5-årige i kommunens
dagtilbud, alle børn i folkeskolernes 1. og 6. klasser samt børn og unge i fritidsklubberne møder teater i forskellige former.
Målet er, at alle børn møder den levende scenekunst som en del af deres opvækst i Frederikssund Kommune.
Flere lokale samarbejdspartnere
Følgende aktører har bidraget til festivalen programs: Jægerpris Amatør Scene, Slangerupscenen, Frederikssund
Børneteaterforening, Frederikssund Teaterforening, Teatertasken, Frederikssund Vikingespil, Danske Seniorer,
Thinghøjs Boghandel og Frederikssund Bibliotekerne.
Læs mere om Frederikssund Teaterfestival.
2016 11 4

Dansk-kinesisk samarbejde giver danske virksomheder et rygstød
De tre kommuner Egedal, Frederikssund og Ballerup fornyer for tredje gang samarbejdsaftalen med den kinesiske storby
Wuxi. Det politiske samarbejde gavner både erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne
En delegation fra Bycirklen, der er et strategisk samarbejde mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner, er
netop vendt hjem fra Kina, hvor samarbejdsaftalen med den kinesiske by Wuxi er blevet fornyet for tredje gang. Ud over
repræsentation fra de tre kommuner i Bycirklen deltog repræsentanter fra Ballerup World Trade Center, virksomheden
Liqtech samt repræsentanter for lokale uddannelsesinstitutioner i Bycirklens delegation.
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Mr. Wang Quang, Borgmester i Wuxi, Jesper Würtzen, Borgmester i Ballerup Kommune og Tina Tving Stauning, 2.
viceborgmester i Frederikssund Kommune har gen-underskrevet samarbejdsaftalen mellem Wuxi og Bycirklen.
- Bycirklen og Wuxi har allerede et godt og velfungerende samarbejde på uddannelsesområdet, og nu har vi også fået
resultater inden for erhverv for et par af de lokale virksomheder i Bycirklen. Det kan være svært at forstå for os danskere,
men i Kina er erhvervslivet langt tættere koblet til det politiske. Derfor giver det mening at have en politisk relation til en
kinesisk kommune, siger Ballerup Kommunes borgmester Jesper Würtzen, der også er formand for Bycirklen i 2016.
- Kina er stort land med verdens næststørste økonomi. De vil gerne have samarbejder med danske virksomheder ikke
mindst inden for cleantech og medico, hvor vi har en førende position her i Danmark. Vi skal i Greater Copenhagen
arbejde sammen om, at det bliver os og ikke Stockholm eller Hamborg, som kineserne vælger, når de vil samarbejde
med Nordeuropa. På den måde får vi den vækst og de arbejdspladser, det giver, siger Jesper Würtzen.
Samarbejdet åbner døre
Bycirklens samarbejde og snart 10 årige relation med den kinesiske by Wuxi har vist, at et tæt samarbejde og gode
relationer på politisk niveau åbner døre for såvel danske erhvervsvirksomheder som lokale uddannelsesinstitutioner.
Under besøget i Wuxi indgik Ballerup World Trade Center og Wuxi World Trade Center en samarbejdsaftale, som kom i
stand i kraft af Bycirklens stærke relation til Wuxi.
- Jeg er meget glad for det samarbejde, vi har haft med Bycirklen om at skabe denne vigtige relation til World Trade
Center i Wuxi, udtaler Lars Gøtke, direktør for World Trade Center i Ballerup.

Lars Gøtke, direktør for World Trade Center Ballerup og Mr. Wang Jun, vicedirektør for World Trade Center Wuxi har
underskrevet samarbejdsaftale.
- Med aftalen kommer både Wuxi World Trade Center og Ballerup World Trade Center meget tættere på hinanden. Som
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en del af aftalen stiller Wuxi World Trade Center sine faciliteter gratis til rådighed i seks måneder for virksomheder i
Bycirklen. Herudover giver aftalen mulighed for at lave gensidige handelsfremstød. Wuxi World Trade Center vil til næste
år komme på besøg i Ballerup World Trade Center med det formål at introducere kinesiske firmaer til det danske marked.
Men også at komme i dialog med virksomheder fra Bycirklen, der gerne vil ind på det kinesiske marked” siger Lars
Gøtke.
Ligeledes deltog Bycirklen i konkrete forhandlinger mellem Wuxi’s lokale vandmyndigheder og Liqtech om muligheden for
et forsøg med vandrensning af Wuxis berømte og nu meget forurenede sø Tai hu Lake.
Bycirklen har gennem de seneste snart ti års samarbejde fået opbygget en unik position og relation i Wuxi. Under det
netop gennemførte besøg blev Bycirklen fremhævet af Wuxis byregering som værende en af de vigtigste internationale
samarbejdspartnere inden for miljøprojekter.
Bycirklens repræsentanter besøgte derudover også flere virksomheder og drøftede mulige fremtidige
erhvervssamarbejder.
Fakta

Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem de tre kommuner, Egedal, Frederikssund og Ballerup.

Kina-samarbejdet åbner for udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø og sikrer
erhvervslivet en mere direkte vej til samarbejder i Kina.

Wuxi ligger cirka 100 km nordvest for Shanghai i Jiangsu Provinsen. Den har 6,5 million indbyggere og er en
ambitiøs by i hastig udvikling.

Greater Copenhagen består af alle 46 østdanske kommuner og 33 skånske kommuner.

De tre regioner, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne, er også med i samarbejdet.
2016 11 9

Midlertidig lukning af Gl. Færgegårdsvej, Tørslev
Gl. Færgegårdsvej er lukket for trafik pga asfaltarbejde fredag den 11/11 fra kl.7-14.
Det drejer sig om strækningen fra Gl. Færgegårdsvej 12 til Tørslevvej.
Evt. spørgsmål kan rettes til NCC, Benny Mandrup, tlf 60237869.

2016 11 10 Vej- og kloakprojekt indviet i Græse
Ændringerne i klimaet med flere og kraftigere regnskyl betyder, at Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning
flere steder i kommunen samarbejder om håndteringen af regnvand. Et af stederne er Græse by, hvor et projekt netop er
blevet gjort færdigt.
De kraftigere regnskyl har blandt andet haft som konsekvens, at der er løbet for meget urenset spildevand direkte ud i
Græse Å. Derfor er der netop etableret et nyt vejafvandingssystem i Græse by.
Systemet skal sikre, at vandet ved kraftige regnskyl bliver ledt ad afvandingsrender og grøfter langs Græse Bygade til
overfladebassiner, så det ikke – som tidligere – løber i spildevandskloakken. Der er også etableret dræn langs
Kirkestræde og Strædet.

Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, indvier det nye system til håndtering af regnvand. Systemet syner
ikke af meget på overfladen, men udgøres af den smalle grå rille, der løber i siden af kørebanen.
Naturlige bassiner
Det nye system er til gavn for både mennesker og miljø, fordi det reducerer mængden af overløb fra spildevandssystemet
i området til den overløbsledning, der har udløb til Græse Å, samt skaber nogle naturlige regnvandsbassiner i området.
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Anlægget kaldes et LAR-anlæg (Anlæg til Lokal Afledning af Regnvand), dvs. et anlæg, hvor regnvandet fuldstændigt
eller delvist afkobles fra det traditionelle afløbssystem.
Det nye system blev indviet torsdag den 10. november 2016 af formanden for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune,
Tina Tving Stauning.
Også bedre trafiksikkerhed
I forbindelse med projektet er vejbumpene fjernet på Græse Bygade og erstattet af nye regnbede. Regnbedene skal
sørge for at opsamle regnvandet fra vejen og samtidig dæmpe bilernes hastighed. Der er også etableret stier på begge
sider af Græse Bygade. Dermed giver projektet også større trafiksikkerhed.
2016 11 11 Legepladsen på Bløden lukket
Den kommunale legeplads på Bløden i Frederikssund består – udover et stort grønt areal - af et vikingeskib med sand i
og et dobbelt gyngestativ. Begge dele har gennem tiden givet mange timers leg og fornøjelse til både små og større børn.
Af samme årsag bærer legepladsen derfor præg af en del slidtage.
Legepladsen er lukket
Frederikssund Kommunes Vej og Parkafdeling har vurderet legeredskabernes stand og konklusionen er, at redskaberne
er udtjente, og at de ikke lever op til nutidens sikkerhedsstandarder. Derfor har Vej og Parkafdelingen besluttet at lukke
for adgangen til legeredskaberne. Det betyder, at gyngerne er fjernet fra gyngestativet, og at der er sat afspærringstape
rundt om vikingeskibet, som ikke længere må bruges.
Legepladsen på Bløden bliver dog ikke nedlagt, idet Teknisk Udvalg nu får undersøgt, hvilke muligheder der er for at få
lavet et nyt vikingeskib på pladsen, så Bløden fortsat kan tilbyde legemuligheder for byens børn.

2016 11 11 Overgang til ny cafédrift
Frederikssund Kommune har valgt at stoppe samarbejdet med forpagteren af caféerne i Slangerup Idræts- og
Kulturcenter, Frederikssund Hallen og Kignæs Hallen.
Der er indgået aftale om, at caféernes drift/betjening ophører med sidste åbningsdag som følger:
Kignæs Hallen – søndag den 13. november 2016
Frederikssund Hallen – søndag den 13. november 2016
Slangerup Idræt- og Kulturcenter – onsdag den 30. november 2016
- Vi beklager, de gener det måtte medføre for brugerne, at vi har stoppet aftalen med forpagteren, siger formanden for
Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard og tilføjer:
- Vi ønsker, at caféerne på vores idrætsanlæg skal være med til at understøtte foreningernes aktiviteter. Caféerne skal
kunne tilbyde et sundt måltid mad og give lyst og mulighed for at man mødes før og efter træning.
Frederikssund Kommune har bedt den afgående forpagter om, at give besked til alle, der måtte have booket julefrokost
eller lignende arrangement hos dem. Frederikssund Idrætsanlæg er i gang med at følge op på de arrangementer, de er
bekendt med. Man kan kontakte Frederikssund Idrætsanlæg på telefon 47 35 11 11 eller e-mail: frsundidraetsanlaeg@frederikssund.dk, hvis man har spørgsmål.
Ny forpagter skal findes
Arbejdet med at finde en ny forpagter går nu i gang. Frederikssund Kommune har inviteret brugerrådene fra de tre haller
til dialogmøde om brugernes forventninger og ønsker til en ny forpagtning.
- Det er vigtigt, at en ny forpagter skal være med til at skabe et rigt og kreativt liv på og omkring vores idrætsanlæg i
samspil med foreninger og brugere, fastslår Morten Skovgaard.
Indtil der er indgået aftale med en ny forpagter, vil det være muligt for brugerne at medbringe egne mad- og drikkevarer.
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Ambitionen er at have nye forpagtere på plads i de tre haller i løbet af første kvartal 2017.
2016 11 14 Studerende indtog Vinge
Flere hundrede studerende fra Københavns Erhvervsakademi (KEA) besøgte mandag eftermiddag Vinge for at blive
klogere på området og tankerne bag den nye by. Samtidig tog de hul på en uges tværfagligt projekt med ”Fremtidens by”
som tema.
- Vi har brug for unge, lyse hoveder som jeres, der kan vende tingene op og ned og gøre dem til jeres egne, sagde
borgmester John Schmidt Andersen i sin velkomst til de mange studerende og fortsatte:
- Vinge er en by med gode forbindelser. Om få år kan man tage S-toget til København på blot en halv times tid. Så hvem
ved – måske bor nogle af jer i Vinge om få år?, foreslog borgmesteren.





Borgmester John
Schmidt Andersen byder velkommen til de mange studerende.
Projekter om Vinge
Københavns Erhvervsakademi uddanner alt fra bygningskonstruktører over multimediedesignere til
produktionsteknologer og E-designere mm., og det var omkring 250 af disse samt deres undervisere, der mandag
besøgte byggepladsen i Vinge. Resten af ugen skal de studerende arbejde med emner og problemstillinger, der relaterer
til Vinge, og fredag skal de færdige projekter præsenteres i København, og vindere skal kåres i forskellige kategorier.
Bæredygtighed i fokus
En af de studerende er Mathias Jensen, der går på 3. semester på bygningskonstruktøruddannelsen på KEA. Han har –
som de øvrige 250 – frivilligt valgt at beskæftige sig med Vinge i den kommende uge, og det glæder han sig til.
- Vi startede dagen med at høre oplæg om Vinge fra blandt andre Henning Larsen arkitekterne, som har tegnet den
kommende S-togsstation, siger Mathias og fortsætter:
- I forhold til byen Vinge, så er det nok mest emnet om bæredygtighed, der passer bedst til min studieretning, fortæller
han og vurderer, at den såkaldte DGNB-certificering af bæredygtige bygninger, hvor både miljø, økonomi og sociale
forhold tages i betragtning, kunne være relevant at bruge i Vinge.
Kreative løsninger
Også rektor på KEA, Ingo Østerskov, talte til de mange studerende i Vinge.
- Her i Vinge har I mulighed for at se, hvad ugens projekt skal være. I skal forvandle viden til nye løsninger i Vinge. I skal
øve og udvikle jeres evner og måde at tænke på. I juryen har vi store forventninger, og jeg vil være en stolt rektor på
fredag, fastslog han med henvisning til de tre priser, der er indstiftet af Frederikssund Erhverv, og som belønnes med
ikke mindre end 10.000 kr. til hver.
Besøget er kommet i stand i kraft af et samarbejde mellem Frederikssund Erhverv og KEA, og det var også
Frederikssund Erhverv, der havde sørget for både telt og forplejning til de mange gæster på byggepladsen i Vinge.
Fakta
Fredag den 18. november skal de studerende præsentere deres projekter for en jury. De overordnede emner er: Smart
city, bæredygtig by, Deltakvarteret, Vinge Station og Vinge centrum. Efter bedømmelsen kåres en vinder i tre kategorier:
Vinge Innovation Award
Golden Chart Award
Greater Good Award
Vinderne i hver kategori belønnes med 10.000 kr.
Om KEA
Københavns Erhvervsakademis formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på
erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau i nært samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i
ind- og udland.
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Ca. 250
studerende og deres undervisere besøgte Vinge for at lære mere om tankerne bag den nye by.

De studerende kom på rundvisninger til både deltaet og til stedet, hvor den kommende S-togsstation skal ligge. Her
fortæller chef for By og Landskab, Søren Smidt-Jensen, om planerne for området.
2016 11 14 Tilflyttere på bustur
Hvert år vælger mange at flytte til Frederikssund Kommune. For at byde dem velkommen var det sidste halve års
tilflyttere lørdag den 12. november 2016 som noget nyt inviteret på bustur med borgmester John Schmidt Andersen som
guide.
Det tilbud havde knap 60 taget imod, og de fik med turen et indtryk af nogle af kommunens seværdigheder og herligheder
- lige fra Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Slangerup Miniby, Byen Vinge og J.F. Willumsens Museum til Kulhuse,
Svanholm, Jægerspris Slot og Selsø Slot samt mange andre steder, herunder naturligvis også kommunens rådhus og
administrationscentre.
Turen varede tre timer, med en enkelt kaffepause i Kulhuse - i øvrigt i smukt vintersolskin, og med by og land smukt
indhyllet i rimfrost.
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Borgmester John Schmidt Andersen bød velkommen, og var guide på dagens rundtur, hvor der var godt fyldt op i
dobbeltdækker bussen.
Vel modtaget
Initiativet blev da også taget vel imod af deltagerne som var rimeligt mætte af indtryk da de nåede retur til Frederikssund
Rådhus. Vi talte med nogle af dem - blandt andre Torben Jeppesen, der er flyttet til Over Dråby Strand fra Annisse Nord i
Gribskov Kommune:
- Vi har haft sommerhus i kommunen i 11 år, men synes at det har været en rigtig god tur, hvor vi har fået mange ting at
vide. Vi har helt sikkert fået øje på nogle nye skønne steder der skal besøges i kommunen, fortæller han.

Turens eneste stop var ved Kulhuse Kro, hvor der blev tid til en kop kaffe og lidt snak.
Såvel børn som voksne hyggede sig på turen.
At turen har været god bakkes op af Dorthe Flindt Jensen. Hun er den 1. september flyttet til Frederikssund by fra Århus:
- Jeg synes at det var en fantastisk tur. Det var spændende at høre om kommunens mange udviklingsprojekter, men
også dejligt at få inspiration til cykelture rundt i den skønne kommune. Jeg flyttede til Frederikssund blandt andet fordi jeg
har en datter og børnebørn der bor i kommunen, men også på grund af den dejlige natur.
Dejlig natur
Netop den dejlige natur er Dorthe Flindt Jensen ikke ene om at have haft med i sine overvejelser da hun valgte
Frederikssund Kommune som sit nye bosted.
Også Louise Schnegell og Søren Zebitz Nielsen har skelet til det, da de skulle flytte med deres to børn for nogle måneder
siden. De er blandt andet flyttet til Frederikssund fordi det er tæt på vandet: Her er flot natur, og også gode
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transportmuligheder, fortæller de, og fortsætter:
- Busturen er en god mulighed for at se andre steder i kommunen, end kun der hvor man bor. Det er godt at høre og se
om de investeringer der er undervejs med ny bro, Vinge, idrætsby m.m. En del havde vi allerede læst om, men nu fik
vi også blik for de forskellige ting. Det gav også et fint indblik i kommunen at få historien om de forskellige
seværdigheder.

Både børn og voksne havde fundet vej til busturen for nye borgere lørdag formiddag.
Foto: KEJE.
2016 11 15 Er din fuglefodring helt til rotterne?
Rottefængerne i Frederikksund Kommune oplever hver vinter et stigende antal henvendelse om rotter. Ofte skyldes
problemet, at rotterne er blevet tiltrukket af det foder, som er blevet lagt ud til fuglene.
Sådan undgår du rotter på foderbrættet:

Opbevar fuglefoderet i rottesikre containere. Gerne i beholdere af hård plast eller metal med et låg, der slutter godt
til.

Placér foderbrættet fri af grene, buske og anden beplantning, så hindrer du rotterne i at klatre op.

Læg kun den mængde foder ud, som fuglene kan nå at spise i løbet af en dag.

Fjern foderester på og under foderbrættet, når mørket falder på.

Stop straks fuglefodringen, hvis du konstaterer rotter hos dig selv eller din nabo og kontakt kommunen.
Har du konstateret rotter hos dig selv eller din nabo?
Hvis du har konstateret rotter, har du pligt til at anmelde det til kommunen. Det gør du på kommunens hjemmeside
www.frederikssund.dk/rotter.
Her finder du også flere oplysninger om bekæmpelse af rotter.
2016 11 16 Foreninger vigtige for integrationen
Mange flygtningebørn i Frederikssund Kommune lærer sprog og får nye venner via foreningslivet og de mange
fritidstilbud. Og det er netop en af målsætningerne i den integrationsstrategi, som Byrådet har vedtaget.
Hos De Grønne Pigespejdere er det ”sjov og ballade”-dag, da patruljerne mødes tirsdag aften i spejderhytten på Klintevej
i Frederikssund. Det betyder, at pigerne trækker en seddel op af en spand, hvor der står, hvad de skal foretage sig. En af
patruljerne får til opgave at bage en citronmåne, og det giver travlhed i køkkenet. En af pigerne i patruljen hedder Elham
og er kommet til Danmark fra Syrien for et halvt år siden. Sproget er en udfordring, men med tydelige fagter og en
bageopskrift at holde sig til kan man komme langt, og tilsammen knokler de tre piger løs, med at få ingredienserne
blandet sammen.
Succes med flygtningebørn
- Vi havde i lang tid snakket om, at børn af flygtninge manglede aktiviteter i fritiden, fortæller pigespejdernes gruppeleder
Heidi Lyngbøg. Derfor kontaktede de Frederikssund Kommune, og snart var en informationsaften på plads, hvor en
række flygtningefamilier via to tolke lærte, hvad det vil sige at gå til spejder i Danmark.
- Allerede kort tid efter var tre flygtningepiger med på vores tredages tur til Legoland, og de tre har vi stadig i vores trup,
så det har været en succes. Når først interessen er skabt skal der nok komme nye til, for pigerne har jo også mindre
søskende, fortæller Heidi Lyngbøg.
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Som en af de første oplevelser sammen med De Grønne Pigespejdere kom de tre syriske piger, (fra venstre) Sara, Sedra
og Elham, med på en tredages udflugt til Legoland.
Frirum for pigerne
For de piger, der kommer fra muslimske familier, giver samværet hos De Grønne Pigespejdere et frirum.
- Her kan de få lov til at smide tørklædet og bare være piger, fordi vi er en ren pigegruppe, fortæller gruppelederen og
fortsætter:
- Vi lægger ikke skjul på, at der også kan være kirkelige arrangementer, og det har været i orden for pigernes forældre.
Jeg tror, at vi kan lære noget af hinanden på den gode måde, fastslår Heidi Lyngbøg. Pigespejderne har fået en
økonomisk håndsrækning fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje, så flygtningepigerne er blevet hjulpet med uniformer
og andet udstyr.

De tre grønne pigespejdere, (fra venstre) Emilie, Sofie og Elham i det partruljerum, som de i fællesskab har indrettet. Her
er de i selskab med pandaen Felix.
Mange flygtninge bruger foreningslivet
De Grønne Pigespejdere er kun en af mange foreninger i Frederikssund Kommune, der hjælper med til at integrere
nytilkomne flygtningebørn fortæller familiekonsulent i Frederikssund Kommune Yvonne Elisabeth Thompson. En del af
hendes arbejde består i at gennemføre målsætningerne i Byrådets integrationsstrategi, der blandt andet handler om at
flygtninge skal indgå i fritids-, idræts- og kulturlivet på lige fod med andre borgere. Og arbejdet bærer frugt for indtil videre
er omkring 100 flygtningebørn i gang med foreningsaktiviteter som svømning, brydning, spejder, fodbold mv.
- Danmark har et meget åbent og tilgængeligt foreningsliv. I Syrien – hvor mange af vores flygtningefamilier kommer fra –
har man ikke samme kultur for at melde sig ind i en forening. Derfor sker integrationen til foreningslivet ofte gennem
børnenes deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter, forklarer Yvonne Elisabeth Thompson og tilføjer:
- De frivillige foreninger betyder meget for integrationen, idet flygtningene bliver mere trygge i kontakten med det danske
samfund, men det kræver også, at der er ildsjæle i foreningerne, som gør den nødvendige indsats, fastslår hun.
Kommunen støtter indsatsen i foreningslivet
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Frederikssund Kommunes familiekonsulenter hjælper til med at skabe kontakten mellem foreningerne og flygtningene og
kan endvidere stille tolkebistand til rådighed, hvis det er nødvendigt. Derudover søger en del foreninger – ligesom
pigespejderne - støtte fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje til at finansiere udflugter, camps, aktiviteter mv. for
flygtningebørnene.
2016 11 16 0. A klasse på Ådalens skole vandt trafikkonkurrencen ’Børn på vej’
Eleverne i Ådalens-skolens 0. A klasse har været både dygtige og heldige. De har nemlig vundet en konkurrence i den
landsdækkende kampagne ’Børn på vej’, som kommunerne i Danmark, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden står bag.
Præmien er 1000 kr. til klassekassen.

I Frederikssund kommune skal alle børn være trafiksikre. Derfor satte kommunen i august plakater op ved alle skoler
med budskabet ’Børn på vej’. Og af samme årsag har alle kommunens 0. klasseelever fået udleveret ’Min Trafikbog’ med
opgaver om sikker trafik. Opgaverne har børnene løst i klassen. Efterfølgende har 0. klasses lærerne sendt klassens svar
ind til den landsdækkende konkurrence ’Børn på vej’, som Kommunerne i Danmark, Rådet for Sikker Trafik og
TrygFonden står bag.
- Det er så vigtigt at alle børn i Frederikssund kommune lærer at passe på sig selv i trafikken. Det er en stor glæde at
kunne belønne vinderne i ’Børn på vej’ konkurrencen, siger teamleder Henriette Anderen fra Frederikssund kommune.
Hjælp til forældre om børn og trafik
Kampagnen ’Børn på vej’ sætter fokus på, at alle børn skal lære at blive sikre i trafikken. Små børn lærer trafik ved at øve
sig mange gange sammen med deres forældre. Store børn skal ofte have gentaget, hvad de skal have fokus på i
trafikken. Fælles for alle børn er, at deres forældre er rollemodeller i trafikken. Det og meget andet kan forældre læse om
på www.sikkertrafik.dk/forældre. Hjemmesiden er lanceret af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden og skal hjælpe
forældre med at lære deres børn at begå sig sikkert i trafikken.
2016 11 23 Nyt behandlingstilbud i Frederikssund
Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark åbner 2. januar 2017 et alkohol- og stofmisbrugsbehandlingstilbud i
Frederikssund Kommune.
I den første periode foregår behandlingen fra lokaler på Færgeparken 19, 1, 3600 Frederikssund indtil de endelige lokaler
er klar til brug.
Behandlingen er gratis, og der er ingen ventetid. Du kan rette henvendelse på ambulatoriet uden en forudgående tid,
men du er også velkommen til at ringe eller maile og bestille en tid.
Fonden Lænke-ambulatorierne er Danmarks største leverandør af alkoholbehandling og behandler hvert år omkring
3.000 danskere og deres pårørende for alkoholafhængighed.
Lænke-ambulatorierne i Danmark er en not-for-profit organisation, der har mere end 50 års erfaring med højt
specialiseret behandling. Lænke-Ambulatorierne benytter sig af anerkendte, evidensbaserede og veldokumenterede
metoder, og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Fonden har godt 120 ansatte og beskæftiger læger, psykiatere, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer.
Ambulatoriets åbningstider vil være:

Mandag og torsdag kl. 9 - 19

Tirsdag og fredag kl. 8.30 - 12
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Onsdag kl. 8.30 - 15
For yderligere information:
Leder Mette Graakjær
Mobil: 2498 5242
Mail: megr@laenke-ambulatorierne.dk
Hvis du ønsker behandling eller information derom:
Frederikssund Lænke-ambulatorium
Telefon: 3945 5440
Mail: frederikssund@laenke-ambulatorierne.dk

2016 11 24 Nu sendes ny svømmehal i udbud
Byrådet har nu besluttet plan og kriterier for udbuddet af den nye svømmehal, der placeres i den kommende idrætsby i
Frederikssund. Der er samtidig nedsat en bedømmelseskomité frem mod Byrådets godkendelse af et vinderprojekt i maj
2017.
- Den nye svømmehal skal være for alle kommunens borgere med motionstilbud og oplevelser af høj kvalitet. Byggeriet
af svømmehallen, der bliver et bærende element i idrætsbyen, skal ligesom for eksempel byen Vinge have energirigtige
og bæredygtige løsninger, og funktionaliteten skal være i top. Den kommende svømmehal skal således være i tråd med
Frederikssund som en moderne og fremsynet kommune, og vi glæder os til at se projektforslagene til foråret, siger
borgmester John Schmidt Andersen.
Byrådet besluttede på sit møde 23. november, hvilke kriterier, der skal vægtes, når der skal udvælges en totalentreprenør
til at bygge den nye svømmehal. Arkitektur (funktionalitet, udformning mv.) skal vægtes 45 %, bæredygtighed 25 %,
teknik 20 % og endelig 10 % vægtning af omfanget af mindre optioner (vipper og rutsjebane).
Byrådet har tidligere besluttet, at svømmehallen skal bestå af et 25 gange 25 meter bassin med ti baner. Og derudover to
varmtvandsbassiner og et modstrømsbassin til bl.a. teknisk træning og genoptræning. Herudover tilvalgsmuligheder.
Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af input fra svømmeklubber, andre organiserede svømmehalsbrugere
og borgere. Omklædning og mødefaciliteter til fodboldklubberne lægges ind i samme bygning som svømmehallen.
Valg af vinderprojekt
Det blev også besluttet, at Fritidsudvalget indgår i bedømmelseskomiteen – sammen med to uvildige fagdommere, der
skal stå for den faglige vurdering af projektet. Komiteen vil blive rådgivet af relevante fagrådgivere, repræsentanter fra
kommunens to største svømmeklubber og idrætsråd, repræsentant fra Lokale og Anlægsfonden, som har vist interesse
for at bidrage til projektet, samt fra kommunens administration.
Inden bedømmelseskomitéen udpeger en vinder vil hele Byrådet blive præsenteret for alle de projekter, der indgår i
konkurrencen, for at sikre en bred politisk inddragelse og dialog forud for en endelig bedømmelse.
Svømmehalsprojektet sendes i udbud i begyndelsen af december med frist for indsendelse af tilbud i april 2017. Efter
bedømmelseskomitéens udpegning af vinderen skal Byrådet i maj 2017 formelt godkende den totalentreprenør, der skal
indgås kontrakt med.
I juni 2017 indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør, hvorefter byggeriet kan gå i gang.
Svømmehallen bliver en stor del af idrætsbyen, som du kan læse mere om på
www.frederikssund.dk/borger/byudvikling/idraetsby
2016 11 24 Stor interesse for integrationsmesse
Flygtninge skal hurtigt i gang på arbejdsmarkedet. Derfor inviterede 150 nye borgere det lokale erhvervsliv til
integrationsmesse torsdag den 24. november 2016. Den invitation tog godt 100 virksomheder – og én minister – ja tak til.

Borgmester John Schmidt Andersen byder Inger Støjberg velkommen.
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Frederikssund Hallen var godt fyldt op, da der blev holdt integrationsmesse torsdag eftermiddag og aften. Det gav cirka
150 nytilkomne flygtninge mulighed for at lufte deres CV overfor de mere end 100 virksomheder der havde takket ja til
invitationen.

Hallen var godt fyldt op.
Vil være de bedste
Messen er blevet til i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Jobcenter Frederikssund og Frederikssund
Erhverv, og formålet var at skabe kontakt mellem flygtningene og potentielle arbejdsgivere.
I sin velkomst sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) blandt andet:
- I Frederikssund Kommune ønsker vi at være de bedste i Danmark til at hjælpe vores nye borgere ind på
arbejdsmarkedet. Vi tror på, at en afgørende forudsætning for en god integration i det danske samfund er en god
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Han understregede også at integrationsmessen ligger i direkte forlængelse af den integrationsstrategi som Byrådet
vedtog tidligere på året.

Borgmester og minister i samtale.
Ministerbesøg
Også integrationsminister Inger Støjberg (V) havde taget imod invitationen til at deltage i messen, og ud over at åbne
messen var hun til stede hele aftenen. I sin tale betonede ministeren blandt vigtigheden af det at få et arbejde hurtigt efter
ankomsten til Danmark som en vigtig parameter for at blive velintegreret:
- Det er et fantastisk initiativ I her har taget. Det er den helt rigtige vej, og jeg har store forventninger til aftenen. Det er
afgørende for at blive velintegreret i Danmark, at man hurtigt får et arbejde, så jeg vil ønske jer alle held og lykke med
jobjagten.
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Inger Støjberg åbner messen.
Inger Støjberg udtrykte også ønske om at få nogle gode snakke i løbet af aftenen - både med virksomheder, og med
nogle af flygtningene som var til stede for at finde et job - og ingen tvivl om det var rift om hende. Mange ville i hvert fald
gerne have taget deres selfie med ministeren.

Ministerselfie.
Senere på messen styrede formanden for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune, Ole Søbæk (C), en paneldebat om
integration, virksomheders sociale ansvar og om hvordan Jobcentret kan understøtte erhvervslivet.
Mange af de jobsøgende havde også taget deres børn med til messen, og mens deres forældre gik på jobjagt ved
standene inde i selve hallen, så fik de lov at boltre sig og tegne i dansesalen lige ved siden.
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Foto: KEJE.
2016 11 24 Nyt valgsted i Frederikssund
Næste gang vælgerne skal til stemmeurnerne, så vil en del af vælgerne i Frederikssund skulle møde frem på et nyt
afstemningssted. Samtidig får vælgerne mulighed for at søge om at blive tilforordnede ved valget. Det besluttede
Frederikssund Byråd på sit møde onsdag den 23. november.
Ved næste valg vil Frederikssund by være delt op i tre afstemningsområder mod de nuværende to. Ved de seneste valg
og afstemninger har Frederikssund by været delt op i distrikt syd og distrikt nord med henholdsvis 8.545 vælgere og
6.330 vælgere. Fra og med næste valg vil Frederikssund by være delt op i distrikt nord, midtby og syd med henholdsvis
4.493, 5.523 og 4.859 vælgere.
Afgrænsningen
Grænsen mellem distrikt nord og distrikt midtbyen vil følge J.F. Willumsensvej – dog vil strandvejskvarteret høre til
midtbyen. Grænsen mellem distrikt midtbyen og distrikt syd vil følge Skelvej og Maglehøjvej. Se kortet over de nye
valgdistrikter.
Valgstederne vil i distrikt nord og midtbyen fortsat være henholdsvis Trekløverskolen (Græse Bakkeby afdelingen) og
Frederikssund Hallen. I distrikt syd skal vælgerne afgive stemme på Ådalens Skole.
Korps af frivillige tilforordnede
Ved seneste folketingsvalg og ved folkeafstemningen om retsforbeholdet i december 2015 viste det sig, at det – samlet
set – bliver stadigt vanskeligere for partier og lister at stille med tilforordnede nok. Derfor besluttede Byrådet på sit møde,
at der skal gøres en indsats for at sikre et tilstrækkeligt antal tilforordnede ved kommende valg.
Det betyder, at alle borgere med valgret skal have mulighed for at søge om at blive en del af et korps af frivillige
tilforordnede. Dette korps skal højst kunne udgøre 20 % af de samlede tilforordnede ved valget. Ansøgning vil foregå via
www.frederikssund.dk, når valget nærmer sig.
I Frederikssund Kommunes forventes det, at der ved næste valg vil være brug for mindst 172 tilforordnede i alt.
2016 11 29 Forældrene er tilfredse med dagtilbud til børn
Hele 88 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud i Frederikssund Kommune. Det
viser resultaterne fra en forældretilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i oktober.
Med en stigning i tilfredse eller meget tilfredse forældre fra 86 procent i 2015 til 88 procent i 2016 er den politiske
målsætning om, at forældretilfredsheden skal stige hvert år, nået på dagtilbudsområdet.
- Det er næsten det optimale, vi kan nå i sådan en undersøgelse. Så jeg er rigtig glad for resultatet. Derudover ved jeg, at
personalet i børnehusene hele tiden arbejder med at øge kvaliteten i dagtilbud, så stor ros til dem, for de har en vigtig
andel i, at vi ser så flotte resultater i forældretilfredshedsundersøgelsen, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand
for Uddannelsesudvalget.
Gode rammer for børnene
I undersøgelsen bliver forældrene blandt andet spurgt ind til, hvor tilfredse de er med de fysiske rammer indendørs samt
udendørsfaciliteterne. Begge dele viser, at forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med begge dele.
- Det er utrolig vigtigt, at børnene har nogle gode rammer, hvor de kan udfolde sig i både leg og læring. Samtidig med at
rammerne er gode, kan vi se i undersøgelsen, at tilfredsheden med rengøringen også er steget. Det er alt sammen med
til at give børnene en god hverdag i vores institutioner, og det glæder mig, at forældrene også oplever det sådan, siger
Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Det er ikke kun de fysiske rammer, som forældrene er tilfredse med. Også åbningstiderne er en af de ting, som hiver
tilfredsheden op.
- Tidligere i år valgte vi at afskaffe lukkedagene i børnehusene, så det er blevet nemmere at få passet sine børn i
ferieperioderne. Det lader til, at forældrene har taget rigtig godt imod det og det har sandsynligvis også en betydning for
undersøgelsen, hvor 84 procent svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med åbningstiderne, siger Anne-Mette
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Risgaard Schmidt.
2016 11 29 Forældretilfredsheden i folkeskolen er ikke tilfredsstillende
I oktober gennemførte Frederikssund Kommune en forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Undersøgelsen
viser et beskedent fald i tilfredsheden med folkeskolen. Allerede nu er der sat gang i flere tiltag, som skal ændre på dette.
Forældretilfredshedsundersøgelsen bliver gennemført for at give både politikere, ledere og skolebestyrelser et indblik i,
hvordan det går i folkeskolen set fra forældrenes perspektiv. Samtidig er det et vigtigt redskab til skolerne i forbindelse
med samarbejdet med forældrene.
Der er 50,4 procent af forældrene til elever i folkeskolen, som har svaret på tilfredshedsundersøgelsen. På en skala fra et
til fem, er der sket et beskedent fald i tilfredsheden fra 3,9 i 2015 til 3,6 i 2016. Der er allerede nu sat tiltag i gang, som
skal øge elevernes faglige og sociale trivsel, og i budgetaftalen for 2017 er der ligeledes stor fokus på området.
- Det er desværre ikke en overraskelse, at forældretilfredsheden er faldet i år. Vi var forberedt på dette og derfor har vi
også i budgettet set på, hvad vi kan gøre for at forbedre folkeskoleområdet i de kommende år. Vi opretter blandt andet en
central støttefunktion for trivsel, hvor to konsulenter på fuld tid vil arbejde med at understøtte alle børns trivsel fagligt
såvel som socialt. Ved at øge elevernes trivsel er det vores håb at forældrenes tilfredshed også blive større, fortæller
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
Et af de tiltag, der allerede er sat i gang, er indhentning af basisoplysninger. Basisoplysninger beskriver, hvordan det er
gået på skolerne på udvalgte vigtige parametre i den forgangne måned, eksempelvis oplysninger om antal elever med
hjemmeundervisning, antal aflyste timer, antal vikardækkede timer med mere. Basisoplysninger indhentes hver måned
og vil blive fremlagt for både Uddannelsesudvalget og skolebestyrelserne, som kan bruge det til at følge med i, hvordan
det går på udvalgte parametre.
God dialog med personalet
Selvom forældretilfredshedsundersøgelsen viser et overordnet fald, er der også positive elementer at finde i den. Blandt
andet oplever 86 procent af forældrene, at de har en god og ligeværdig dialog med lærerne og pædagogerne i skolen.
- Det er rigtig godt, at så mange af forældrene er tilfredse med den dialog, der er mellem klassens lærere og pædagoger
og hjemmet. Tallet er faldet lidt siden sidste år, men det er dog fortsat en rigtig stor andel af forældrene, der er tilfredse,
og det glæder mig, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt. Hun tilføjer:
- Når det så er sagt, så skal der selvfølgelig ikke være et fald, ligesom der ikke skal være et fald i den samlede
tilfredshed. Det er ikke godt nok, og derfor skal der arbejdes på at forbedre dette, så forældrenes tilfredshed bliver øget.
Som en konsekvens af resultaterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen, bliver der gennemført en ny i juni 2017.
- Det gør vi, fordi vi ikke vil vente et helt år med at se, om vores indsatser har en effekt, forklarer Anne-Mette Risgaard
Schmidt.
2016 11 29 Frederikssund.dk har fået et løft
Frederikssund Kommune har relanceret sin hjemmeside for at forbedre brugsværdien og oplevelsen for borgere og
virksomheder.
- Borgere og virksomheder kan glæde sig over, at Frederikssund Kommune nu er gået i luften med en ny og mobilvenlig
hjemmeside, som er både indbydende og overskuelig. Det er vigtigt, at borgere og virksomheder kan finde og bruge de
informationer, services og kontaktoplysninger, der er på hjemmesiden, og at man kan betjene sig selv digitalt døgnet
rundt uanset om det er fra pc, tablet eller mobiltelefon. Hjemmesiden er med andre ord en meget central kanal i
kommunens kommunikation med borgere og virksomheder, og jeg er på vegne af byrådet glad for den moderniserede
frederikssund.dk, siger borgmester John Schmidt Andersen.
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Frederikssund.dk har fået nyt udseende og kan nu også bruges på mobiltelefoner og tablets.
Den nye hjemmeside tilpasser sig skærmstørrelserne på pc, tablet og mobiltelefon. Dermed er det slut med den
mobilversion af frederikssund.dk, som kun præsenterede et udsnit af hjemmesiden.
Siden indeholder også en ny hovedmenu: Borger – Erhverv – Politik – Oplev Frederikssund. Den nye navigation skal
gøre det mere logisk at finde rundt på siden og med naturlige brugerrejser for borgere og virksomheder.
Vi har prioriteret synlige indgange til selvbetjening, kontaktinformationer, aktuelle kampagner, job, nyheder og
nyhedsservice samt kategorien Få indflydelse.
Søgefunktionen har fået en mere central placering, da det er mange brugeres måde at finde informationer på. Vi arbejder
hele tiden på at søgefunktionen er så effektiv som muligt.
Hjemmesiden bliver i de kommende dage og uger gennemgået for eventuelle fejl og mangler. Hvis du som bruger af
www.frederikssund.dk har ris eller ros hører vi meget gerne om det på kommunikation@frederikssund.dk
2016 11 30 Deletanken skaber nye fællesskaber
I 2016 har Frederikssund – som en af syv kommuner - været med i det landsdækkende projekt Delebyer, der har haft til
formål at afdække, hvordan man kan få samfundet til at køre lidt længere på literen ved at udnytte ressourcerne mere
effektivt. I de deltagende kommuner har lokale projektmagere i løbet af sommeren og efteråret afprøvet forskellige
muligheder for deling imellem borgere, deling mellem borgerne og kommunen eller andre måder at dele mellem det
offentlige og private.
Fokus på kommunerne
Det er Dansk Arkitekturcenter, der står bag projektet, og torsdag den 24. november var alle deltagende kommuner samt
projektets øvrige involverede inviteret til afslutningskonference. Her var der blandt andet fokus på de syv deltagende
kommuner og deres erfaringer med udbredelse af deleøkonomien.
- I Frederikssund har projekt Delebyer skabt nye tanker og nye diskussioner. Vi kunne se, at det var med til at finde nye
ressourcer frem ved vores deledag i sommer. Her mødte vi en række aktive og nysgerrige borgere, som vi ellers ikke ser
ved de traditionelle borgermøder, fortæller Tina Tving Stauning (A), der er formand for Teknisk Udvalg. Det er netop
Teknisk Udvalg, som har besluttet, at Frederikssund Kommune skulle være med i projektet, og Tina Tving Stauning er
glad for at deleøkonomien er kommet på dagsordenen:
- En kommune er jo et stort deleøkonomisk fællesskab. Vi deler på bibliotekerne, i grejbanken og gennem
fælleskommunale selskaber mv. Vi omfordeler vores midler. Netop fællesskab, lighed og det at dele ligger dybt i os
danskere og den skandinaviske samfundsmodel, så det er en helt naturligt, at vi nu snakker deleøkonomi. Og det har
givet nye tanker om og ideer til, hvordan vi styrker fællesskabet og bæredygtighed i vores kommune og samfund,
forklarer hun.

F
ormand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning (med mikrofonen), fortalte sammen med de
øvrige seks kommuner om de lokale erfaringer og udbytte af projekt Delebyer. Ordstyrer var Mikkel Frey (yderst tv.), der
til daglig er journalist på DR og vært på DR2.
Kommet for at blive
Københavns overborgmester Frank Jensen var blandt oplægsholderne på konferencen, og han var ikke i tvivl om at
deleøkonomien er kommet for at blive:
- Men vi skal også have svar på hvordan innovation og forandring kan gå hånd i hånd med velfærdssamfundet.
Deleøkonomiske initiativer må ikke nedbryde de spilleregler, der gælder i samfundet, sagde han og henviste blandt andet
til den udskældte taxatjeneste Uber.
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Københavns overborgmester Frank Jensen fortalte deltagerne på konferencen at deleøkonomien skal gå hånd i hånd
med velfærdssamfundet.
Ved projektets afslutning har Dansk Arkitekturcenter udgivet et magasin med beskrivelse af en lang række projekter,
artikler og erfaringer fra projektet Delebyer.
Fakta
En af de helt konkrete udløbere af projekt Delebyer i Frederikssund Kommune er initiativet ”Del Dit Landskab”.
Projektmagerne bag ideen ønsker at skabe nyt liv, sociale mødesteder og bæredygtig fødevareproduktion for de mindre
bysamfund ved at bringe brugere og ejere af grønne områder sammen. Projektet vil skabe grundlag for en bedre
udnyttelse af uopdyrkede grønne landskaber og initiativtagerne er allerede i dialog med både Frederikssund og Lejre
kommuner og andre mulige samarbejdspartnere.
2016 12 1

Fælles elevråd skal styrke den demokratiske dannelse
Et fælles elevråd på tværs af skolerne i Frederikssund Kommune skal blandt andet øge elevernes indflydelse på deres
egen skole, og så skal det styrke elevernes demokratiske dannelse.
Det fælles elevråd kommer til at bestå af to repræsentanter fra hver skoles elevråd. Eleverne skal mødes to gange om
året til temamøder, som skal give inspiration til det lokale elevrådsarbejde.
- Når elevrådene mødes til temamøder kan det for eksempel handle om, hvordan de bedst forhindrer mobning, eller
hvordan de styrker trivslen og fællesskabsfølelsen på deres respektive skoler. Jeg tror, at eleverne vil opleve at få nye
ideer og god inspiration til, hvad de kan ændre på deres egen skole og jeg håber, at det i sidste ende vil bidrage til, at der
bliver en bedre trivsel på skolerne, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
Børnerigsdag med borgmesteren
En gang om året vil det fælles elevråd blive inviteret til en børnerigsdag i byrådssalen på Frederikssund Rådhus. Her skal
de med borgmesteren for bordenden diskutere, hvordan en pulje penge skal fordeles. Byrådet har afsat 100.000 kroner
årligt til denne pulje.
Som rigtige politikere bliver eleverne inddelt i udvalgsgrupper med udvalgsformænd. Sammen skal de vurdere de
indkomne forslag, afsendt af de lokale elevråd, og beslutte, hvilke der skal modtage finansiering.
- Hele ideen med rigsdagen er, at eleverne selv får stor indflydelse på, hvordan den her pulje på 100.000 kroner, skal
fordeles på skolerne. Det vil give eleverne en indsigt i, hvordan det foregår, når politikere sidder og forhandler. Her får de
for alvor lov at prøve kræfter med demokratiske processer og både skal forhandle og beslutte, hvordan pengene skal
fordeles, det er processer jeg glæder mig til at deltage i fortæller borgmester John Schmidt Andersen.
Efter forhandlingerne stemmer børnerigsdagen om, hvordan puljen skal fordeles mellem ansøgningerne. Den enkelte
skole kan højst ansøge om 25.000 kroner.
I skoleåret 2016/2017 afholdes de første temamøder i februar og i maj 2017. Den første børnerigsdag bliver afholdt i det
nye skoleår i oktober 2017.

2016 12 1

Succes for integrationsmesse
Det var 150 flygtninge bosat i Frederikssund Kommune, der – via Jobcenter Frederikssund - havde inviteret det lokale
erhvervsliv til integrationsmesse. Og mere end 100 virksomheder kvitterede for invitationen ved at møde op i
Frederikssund Hallen den 24. november.
Skabe kontakt
Formålet med messen var at skabe kontakt mellem de nytilkomne borgere og erhvervslivet – med henblik på at vise
CV’er frem og forhåbentlig lære hinanden bedre at kende. Og der blev skabt masser af kontakter. Efter messen er der
nemlig indgået i alt 112 aftaler om yderligere dialog, og det er et meget flot resultat, vurderer Amalie Liljetoft Pedersen,
der er afdelingsleder i Aktiv Indsats på Jobcenter Frederikssund.
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- Deltagerne har kun meldt positivt tilbage om messen, og det skaber gode forhåbninger for fremtiden, at der er kommet
112 forhåndsaftaler ud af det, siger hun.
Forhåbningen er, at de kommende samtaler mellem de nye borgere og virksomhederne munder ud i enten praktikforløb,
ansættelse med lønstilskud eller ordinær beskæftigelse.
Der blev indgået 112 aftaler om yderligere samtaler på integrationsmessen
2016 12 1

Kulturstier er en succes i børnehusene
Det har været en stor succes at lade de fire- og femårige opleve kultur og natur på tætteste hold, når de har besøgt lokale
kulturinstitutioner som en del af projektet Kulturstier.
Faktisk har det været så stor en succes, at det fra august 2016 er blevet et fast tilbud til alle børnehusene i Frederikssund
Kommune. Kulturstier har eksisteret siden 2014, hvor det begyndte som et udviklingsprojekt i syv børnehuse. I 2015 blev
projektet udvidet til alle kommunens børnehuse, men var stadig et udviklingsprojekt.
Hvert børnehus møder kulturen på flere måder. De fireårige møder biblioteket, Fasangården og Musikskolen og de
femårige møder Willumsens Museum og Frederikssund Museum Færgegården.
En del af succesen er det arbejde, pædagogerne laver både før og efter besøgene på kulturinstitutionerne. Det
pædagogiske personale kan nemlig forstærke børnenes møde med kultur ved at tale med børnene om, hvad det er, de
skal opleve. En hjælp til dette er Kultursti-kufferterne, som indeholder materiale fra de forskellige tilbud, og som gør det
nemt at tale med børnene om den oplevelse, der venter
dem.

Børnehusene i Frederikssund Kommune er glade for Kulturstier, der giver børnene forskellige kulturelle oplevelser.
Kulturstiers fem oplevelser
Frederikssund Bibliotekerne
De fireårige besøger deres lokale bibliotek, hvor de kommer rundt i huset og får læst en historie højt. Historien inspirerer
til leg, lyst til at lytte og sprogets magi. Desuden understøtter biblioteket børnenes besøg i de øvrige kulturinstitutioner
med apps og litteraturforslag.
Naturværkstedet
På naturværkstedet lærer børnene om dyr. De bevæger sig som dyr, leger dyr og finder dyr i skoven. Når børnene går ud
i skoven sammen med naturvejlederne, kommer motorikken mere på prøve og alle sanser tages i brug – her skal de
finde, røre og lytte til krible-krable-dyr.
Musikpatruljen fra Musikskolen
Musikskolens musikpatrulje, der består af en violinist, en tværfløjtenist og en kontrabassist, kommer på besøg og spiller
for og med børnene, synger og engagerer børn og pædagoger med hjerte, hjerne og krop.
ROMU / Frederikssund Museum Færgegården
De femårige rejser her tilbage i tiden og prøver, hvordan det var at bo, spise og arbejde i oldtiden. Forløbet foregår
primært udenfor, hvor børnene ”tænder bål”, skyder med bue og pil, laver mad, synger og danser – på den måde, man
gjorde dengang.
J.F. Willumsen Museum
På museet kommer børnene på kunstsafari og besøger fire-fem værker. Børnene går på opdagelse i de fantasifulde
værker med en kunstkikkert, og den magiske billedramme sender dem ind i kunstens eventyrlige verden. De tegner
fantasivæsener, bevæger sig til musik, mærker ting på billedet og eksperimenterer med farver.
2016 12 1

Nyt udendørs trænings-område på vej til Slangerup
Et udendørs træningsområde der inviterer byens børn, voksne og ældre til at mødes under åben himmel til funktionel
træning. Det er drømmen i Slangerup, og nu har Fritidsudvalget sagt ja til, at drømmen kan blive virkelighed.
Fritidsudvalget har nemlig godkendt en ansøgning om 810.537,25 kroner til et street workout projekt fra firmaet Kompan.
Træningsarealet skal placeres på det grønne areal, lige når man kommer ud af bagdøren ved Slangerup Idræts- og
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Kulturcenter. Der har indtil nu ligget et ubrugt grønt areal ved den gamle daginstitution Sælen, som nu får nyt liv og åbnes
op for alle, der har lyst til at udfordre sig selv med funktionel træning og motorik.
Det er Slangerup Skole, Slangerup Klatreklub, SOIF Fodbold og Slangerup Badminton Klub der har ansøgt om midlerne
til de udendørs træningsfaciliteter.
- Jeg synes, at det er en rigtig spændende idé. Jeg kan godt lide de muligheder, det giver for at træne. Mange vil
genkende redskaberne fra fitnesscenteret, og der bliver både mulighed for at løfte kettlebells, bruge en crosstrainer eller
lave pull ups i slyngetræneren, fortæller Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.

Det
nye træningsareal ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter har masser af muligheder for udendørs træning. Foto: Kompan
Muligheder for alle
Street workout området kommer til at byde på forskellige træningsmuligheder. Målet med projektet er således at skabe et
interessant og aktivt miljø mellem skolen og idræts- og kulturcentret, hvor både foreningernes medlemmer, skolens
elever og forbipasserende kan lave opvarmning, cirkeltræning, styrketræning og motoriktræning.
- Det nye street workout-område vil være for alle typer idrætsudøvere og motionister, både de erfarne og nybegynderne.
Der hører en app til, som både kan inspirere til en masse nye funktionelle øvelser og samtidig vejleder den enkelte til at
tilpasse øvelsen til ens individuelle niveau.. Det vil være en god hjælp til dem, der ikke har været vant til at træne i for
eksempel et fitnesscenter, siger Morten Skovgaard. Han tilføjer:
- Er man forældre til et barn, der går til en fritidsaktivitet i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, kan man jo passende bruge
ventetiden på selv at træne på det nye street workout. Der er en god mulighed for at få klaret sin egen træning, mens
børnene er optaget af deres fritidsaktivitet.
Street workout området kommer til at ligge lige bag Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor det vil være nemt tilgængeligt
for alle, der har lyst til at bruge det.

Det er muligt for alle at bruge træningsfaciliteterne - både de erfarne idrætsudøvere og nybegyndere vil kunne bruge
dem. Illustration: Kompan
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2016 12 5

Behov for flere faglærte unge – nu!
Af Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune.
Indlægget blev bragt i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 3. december 2016.
En af de vigtigste dagsordener set fra min stol er, at mange flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt
for de unge, for virksomhederne og for samfundet.
I mange år har der været et fald i elever fra 9. og 10. klasse, som går i gang med en erhvervsuddannelse. I 2015 var
andelen på blot 18,5 % på landsplan. I 2001 var det 31,7 % af eleverne.
Alle nationale, regionale og lokale aktører er enige om, at vi skal have vendt udviklingen. Tusindvis af de unge, der ville
have valgt gymnasievejen eller måske slet ingenting, skal i stedet begynde at uddanne sig inden for VVS, byggeri og
transport, elektrikerfaget, data og kommunikation eller andre faguddannelser.
Men hvad kræver det for at vi kan komme dertil? Jo, blandt andet spiller forældrene en stor rolle for deres børns
uddannelsesvalg. Og der er en tendens til at børnene vælger samme type uddannelse som deres forældre. Men mon
forældrene og de unge kender erhvervsuddannelserne i dag, og ved de, at virksomhederne efterspørger faglig
arbejdskraft? Og at der mange gange er rigtig gode løn- og karrieremuligheder? Og ved de, at man med en
erhvervsuddannelse på mindst tre år kan vælge at læse videre på for eksempel en erhvervsakademiuddannelse eller
professionsbachelor?
Meget tyder på – uddannelsestallene taler deres tydelige sprog – at kendskabet til erhvervsuddannelserne er for ringe.
For få har blik for de attraktive muligheder, og dermed bliver rekrutteringen til erhvervsuddannelserne for smal.
Også som samfund er vi interesserede i, at virksomhederne kan få faglært arbejdskraft, så der kan skabes flere
arbejdspladser og fortsat vækst.
Kendskabet etableres i folkeskolen
Vi skal blive bedre til at skabe interesse for erhvervsuddannelser allerede i grundskolen. Eleverne skal have mulighed for
at lære nogle af de forskellige erhverv at kende. Det kræver imidlertid, at kommuner sammen med skolerne er åbne over
for, at undervisningen tilrettelægges, så erhvervslivets og erhvervsskolernes kompetencer og ressourcer kan tænkes ind i
udvikling og afholdelse af initiativerne.
Eleverne og deres forældre skal altså i højere grad klædes på til, at uddannelse vælges ud fra en bred uddannelsespalet.
Derfor søger vi i Frederikssund Kommune, sammen med erhvervsskoler i regionen og Frederikssund Erhverv,
projektmidler fra EU’s socialfond for at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Her vil vi blandt andet i et stærkt
partnerskab fokusere på nye forpligtende samarbejder mellem folkeskolen, erhvervsuddannelser og virksomheder.
Ligeledes har vi i byrådet afsat midler til en ny medarbejder, der skal være med til at fremme samarbejdet mellem
grundskole og erhvervsliv.
Vi vil i fællesskab løfte den vigtige opgave at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse og sikre at virksomhederne også
fremover har adgang til kvalificeret, faglært arbejdskraft.
Uddannelsesstedet skal ligge tæt på
Uddannelsesstederne skal ligge tæt på de unges bopæl, fordi afstanden har meget stor betydning for uddannelsesvalget.
Og der har været alt for langt til erhvervsuddannelserne for unge i Frederikssund og omegnskommunerne. Men i efteråret
skete det lykkelige, at ministeriet godkendte, at vi kan åbne en række nye erhvervsuddannelser i Campus Frederikssund
med følgende uddannelsestilbud: Tømrer, elektriker, data og kommunikation, VVS, social- og sundhedshjælper,
teknologi, byggeri og transport.
Campus i Frederikssund bidrager dermed fra skoleåret 2017/18 til en langt bedre geografisk dækning af
erhvervsuddannelserne i regionen. De nye uddannelser udbydes af erhvervsskolerne Esnord, TEC og SOPU i
samarbejde med KNord.
Samtidig har vi skabt bedre muligheder for at formidle praktikpladser igennem partnerskaber, som Frederikssund Byråd
har indgået med Dansk Industri og Dansk Byggeri.
Forudsætningerne er nu til stede i vores del af regionen, for at vi kan få flere faglærte. Nu gælder det om, at vi hjælper de
unge og deres forældre med at få øjnene op for de attraktive uddannelsesmuligheder, som ligger lige om hjørnet.

2016 12 5

Åbning af nye boliger i Omsorgscenter Pedershave
Omsorgscenteret Pedershave har gennemgået en udvidelse og kan snart byde nye beboere velkommen.
Indflytningen i de 36 nye boliger vil ske løbende med start i januar. Pedershave vil dermed komme til at rumme i alt 96
moderne plejeboliger. De første, der flytter ind, er beboere fra det nuværende Haven. De nye boliger på Pedershave er
bl.a. designet til at huse mennesker med demens.
Til glæde for både de nye men også de nuværende beboere, der har kunnet se frem til byggeriets afslutning, vil det fra
det nye år være muligt at gå turer i centerets nyanlagte sansesti.
Formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen, glæder sig over udvidelsen af Pedershave:
”Jeg har fulgt byggeriet nært som medlem af følgegruppen. Vi har haft en god og inddragende proces med beboere,
pårørende og plejepersonale for at indrette byggeriet med udgangspunkt i beboernes behov. Bygningen har en smuk
udformning og hænger flot sammen med det eksisterende byggeri, og jeg synes bestemt, at vi kan være stolte af
resultatet”.
Centerleder Henriette Thomsen glæder sig også til at tage imod de nye beboere:
”Det er dejligt, at byggeriet har fulgt tidsplanen, og at vi nu kan tilbyde flere borgere et trygt, aktivt og glædesfyldt liv på
landet, som er Pedershaves vision”.
I tilblivelsen af de nye boliger har der været fokus på at udnytte relevante velfærdsteknologiske hjælpemidler;
eksempelvis svingbare vaske, som kan gøre toiletbesøg til en nemmere og mere selvstædig oplevelse for
bevægelsesbesværede beboere. Dertil har der været fokus på at skabe trygge og brugbare fællesrum både inde og ude.
Der vil være indvielse af den nye tilbygning den 9. februar 2017.
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Første etape af byggeriet af Pedershave var færdig i 2010. Nu er også anden etape færdig.
2016 12 7

Flere unge kommer i uddannelse
Det seneste år er antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune faldet med 11,1%, så der ved seneste
opgørelse var 241 modtagere af ydelsen, som gives til unge mellem 16 og 29, der ikke har en kompetencegivende
uddannelse. Det markante fald er større end i sammenligningskommunerne, hvor niveauet er faldet med 7,8%.
Det rigtige valg er vigtigt
- Et kvalificeret valg af uddannelse samt den nødvendige fastholdelse er afgørende faktorer for at få de unge uden
uddannelse i gang, fastslår Keziban Bilal Aydin, der er leder af Ungekontakten på Campus Frederikssund. Det er her
Ungekontaktens medarbejdere møder de unge og Keziban Bilal Aydin er ikke i tvivl om, at det har stor betydning, at være
tæt på de unge:
- Det er et stærkt signal, at vi ligger her på Campus og ikke f.eks. på rådhuset. Her bliver vi opfattet som en del af de
unges eget miljø, og derfor er det nemmere for dem at kontakte os, forklarer hun.

Keziban Bilal Aydin i Ungekontaktens modtagelse.
Motivation skal udnyttes
De unge henvender sig typisk hos Ungekontakten, hvis de f.eks. er droppet ud af en uddannelse eller har mistet deres
job og pludselig står uden indkomst. Den unge bliver med det samme sat sammen med en eller flere medarbejdere fra
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Ungekontakten. Her trækker man ingen numre, og der er sjældent ventetid.
- Det er vigtigt, at vi taler med de unge, mens de er motiverede for at gøre noget ved deres situation, fortæller lederen af
Ungekontakten og tilføjer:
- og fordi vi har samlet forskellige fagligheder og afdelinger i huset, så er megen viden og mange indsatser tilgængelige
her og med det samme.
Tæt samarbejde
Ungekontakten har omkring 18 medarbejdere fra Jobcenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Voksenafdelingen,
Borgercenteret og SSP. Dertil har Ungekontakten tilknyttet mentorer og virksomhedskonsulenter og har et tæt
samarbejde med familieafdelingen. Medarbejderne arbejder tæt sammen med uddannelsesinstitutionerne blandt andet
via Campusrådet, men også med de enkelte undervisere på uddannelserne.
- Det betyder, at indsatsen for den enkelte unge kan justeres løbende, så den unge bliver parat til at påbegynde en
uddannelse, og mindsker risikoen for at den unge dropper ud af studiet, siger Keziban Bilal Aydin.
Mål bliver nået og endnu bedre muligheder i 2017
Hun forventer, at Ungekontakten inden årets udgang når de mål for 2016, som er opstillet i Beskæftigelsesplanen. Den
nye beskæftigelsesplan for 2017 fastlægger et yderligere fald i antallet af unge på uddannelseshjælp på 7%, og lederen
af Ungekontakten er glad for det politiske fokus på området:
- Jeg har oplevet en brændende interesse for ungeområdet i Frederikssund Kommune fra det politiske niveau. Alle har
villet det her, og det betyder, at der er så mange ting, der lykkes for os. Mulighederne for at sikre at endnu flere unge får
en uddannelse i Frederikssund bliver øget ved, at der fra sommeren 2017 opstartes en lang række erhvervsuddannelser
på Campus, der gør det nemmere og endnu mere attraktivt for de unge at tage en uddannelse, slutter Keziban Bilal
Aydin.
2016 12 7

Ny skoleleder på Trekløverskolen
Når det nye år begynder bliver det med en ny skoleleder på Trekløverskolen. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at
ansætte Joy Frimann Hansen i stillingen. Hun tiltræder den 1. januar 2017.
Joy Frimann Hansen kommer fra en stilling som skoleleder på Tingbjerg Skole i København. Her har hun været
skoleleder siden 2006. Skolen er en mangfoldig skole, der har været gennem en kulturændring, og de 10 år på skolen
har givet en stor erfaring som skoleleder. Inden hun kom til Tingbjerg Skole var hun afdelingsleder på den tidligere
Åbjergskolen i Frederikssund.
- Joy er en erfaren og dygtig leder, der har nogle flotte resultater bag sig fra Tingbjerg Skole. Jeg er rigtig glad for, at Joy
begynder som skoleleder på Trekløverskolen til januar. Joy medbringer ud over stor ledelseserfaring en masse erfaringer
fra Københavns Kommune, som jeg er overbevist om, at vi kan drage nytte af. Endelig glæder det mig at Joy efter 10 år
ude nu vender tilbage til Frederikssund Kommune, siger Paw Holze Nielsen, børne- og skolechef i Frederikssund
Kommune.

- Jeg ser meget frem til at være med til at udvikle skolevæsenet i Frederikssund Kommune og jeg glæder mig til igen at
arbejde i Frederikssund. Jeg er meget interesseret i skoleudvikling og jeg ser den nye læringsreform som en god platform
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til at få sat læring og børns trivsel i fokus. Det bliver spændende at skulle arbejde med udviklingen af Trekløverskolen
sammen med medarbejdere, ledelse og forældre, siger Joy Frimann Hansen.
Joy Frimann Hansen er 57 år, har to voksne sønner og bor til daglig i Græse, hvor hun har boet siden 1988. Hun bor på
en gård sammen med to andre familier.
2016 12 8

Jobcenteret får nyt IT system
I perioden fra fredag den 9. december til og med onsdag den 14. december er Jobcenteret i Frederikssund uden IT
fagsystem. Der skal nemlig overføres og kontrolleres data til en ny og bedre IT løsning, som sikrer en bedre
sagsbehandling.
Skiftet er forberedt grundigt og med henblik på, at det ikke skal blive til besvær for borgerne. Der kan dog opstå
utilsigtede udfordringer i forbindelse med skiftet, ligesom der i de fire dage uden IT fagsystem kan være opgaver, der ikke
kan løses.
Jobcenteret har åbent som normalt alle dagene og aftalte samtaler m.m. gennemføres uændret. Der kan dog for
eksempel være breve til borgerne, der først kan afsendes efter de fire dage. Det vil naturligvis ikke få nogen negativ
betydning for borgernes rettigheder.

2016 12 8

Nyt planlægningsgrundlag for skolepædagogernes arbejdstid
Frederikssund Kommune og pædagogernes fagforening BUPL har i fællesskab udarbejdet et planlægningsgrundlag for
skolepædagogernes arbejdstid. Planlægningsgrundlaget træder i kraft 1. januar 2017.
Efter at kommunens lærere fik et planlægningsgrundlag for deres arbejdstid i maj 2016 er det nu blevet
skolepædagogernes tur. Planlægningsgrundlaget sætter rammerne for, hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges, og der
er blandt andet sat minimumstid af til forberedelse, som pædagogen efter aftale med sin leder kan bruge på skolen, i
hjemmet eller et tredje sted. Der er også afsat to timer om ugen til teamforberedelse.
Skolepædagogerne har med folkeskolereformen fået en udvidet og endnu mere central rolle i folkeskolen. Pædagogerne
skal blandt andet understøtte elevernes personlige udvikling og har en vigtig rolle i forhold til elevernes trivsel i skolen.
- Planlægningsgrundlaget for pædagogerne er en naturlig konsekvens af Byrådets beslutning om at indgå et
planlægningsgrundlag for lærerne. Skal det lykkes at nå i mål med reformens målsætninger, er det vigtigt, at der er tillid,
dialog og samarbejde i folkeskolen. Og det gælder naturligvis både lærere, pædagoger og øvrige ansatte. Derfor er jeg
glad for, at vi nu får et planlægningsgrundlag for skolepædagogerne også. Det kan være med til at sikre et godt og
attraktivt arbejdsmiljø, siger børne- og skolechef Paw Holze Nielsen.
Ligesom i lærernes planlægningsgrundlag er tillid og dialog mellem medarbejder og leder et vigtigt element i
planlægningsgrundlaget for skolepædagogerne. Det gælder både i forbindelse med forberedelse og arbejdsopgaver.
- Samarbejdet mellem pædagoger, lærere og ledere er allerede veludviklet. Men med det her planlægningsgrundlag
bliver rammerne gjort tydelige for alle, siger Paw Holze Nielsen.
Planlægningsgrundlaget er gældende for ét skoleår ad gangen. Det skal derfor evalueres i maj 2017, og derefter skal der
tages stilling til, om det skal videreføres til skoleåret 2017/2018.

Der er stor tilfredshed med det nye planlægningsgrundlag for skolepædagogernes arbejdstid hos både BUPL og
Frederikssund Kommune. Her ses faglig sekretær i BUPL, Annette Bisgaard, børne- og skolechef i Frederikssund
Kommune, Paw Holze Nielsen og fælles tillidsrepræsentant for pædagogerne, Mette Wittenburg.
2016 12 9

Nyt forsyningsselskab skal hedde NOVAFOS
NOVAFOS bliver Danmarks næststørste vandforsyningsselskab, og det er kommunerne Allerød, Ballerup, Egedal,
Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal, der sammen ejer det nye selskab. Navnet
NOVAFOS blev besluttet af en enig bestyrelse fredag.
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Læs mere om det nye selskab og de ni deltagende kommuner på selskabets midlertidige hjemmeside.

Frederikssund Forsyning bliver fra 1. januar 2017 en del af et fælleskommunalt forsyningsselskab mellem ni
nordsjællandske kommuner under navnet NOVAFOS.
2016 12 13 Dragende kinesisk nytårsshow i Smørum
Forestil dig et lokalt bytorv midt i Hubei-provinsen i det centrale Kina; hvor en stor trup af akrobater, musikere, dansere og
sangere formidler oprindelig kinesisk kultur i et væld af lys, farver og musik.
Det bliver virkelighed fredag den 13. januar – ikke i De Tusind Søers Provins – men i Nordsjælland, hvor ’The Hubei Art
Troupe’ gennemfører en utraditionel workshop med op mod 200 lokale skolebørn og senere går på scenen i Smørum
Kultur- og Idrætscenter for at levere et storslået danse- og teatershow for Bycirklens borgere.
Workshoppen for skolerne og forestillingen for borgerne er arrangeret af Bycirkelkommunerne Frederikssund, Ballerup og
Egedal, der inviterer til ’Kinesisk Nytår’ for at fejre samarbejdet med den kinesiske storby Wuxi.
De tre kommuner fornyede i sidste måned – for tredje gang – en snart 10 år lang politisk samarbejdsaftale med styret i
millionbyen Wuxi.
Aftalen åbner for mere direkte erhvervs- og uddannelsessamarbejde mellem lokale virksomheder og skoler i Bycirklen og
Kinas Jiangsu provins.
Senest har samarbejdet med Wuxi banet vejen for en millionaftale mellem kinesiske Yonker og Ballerupvirksomheden
Liqtech, der udvikler innovative løsninger til at rense luft og vand.
Kinas ambassadør i Danmark deltager
For at understrege betydningen af Bycirkel-samarbejdet, deltager Kinas ambassadør Mr. Liu Biwei også i den kinesiske
nytårsfest i Smørum den 13. januar. Og det glæder Egedals borgmester, Willy Eliasen, der har formandskabet i Bycirklen
i 2017.
- Vi er fantastisk glade for og beærede over, at den kinesiske ambassadør har sagt ja til at fejre det kinesiske nytår med
os i Smørum. Det understreger betydningen af det politiske samarbejde, der hele tiden åbner nye døre for
erhvervsvirksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner og gør os klogere på hinandens kultur, siger Willy Eliasen.
Borgmesteren mener, at Bycirklens samarbejde med Wuxi kommer alle til gode i form af udvikling, vækst og
arbejdspladser.
– Derfor er ’Kinesisk Nytår’ i Smørum heller ikke kun en lukket fest for de udvalgte, men et åbent arrangement, hvor vi
både inviterer et par hundrede skoleelever og 600 borgere fra Frederikssund, Ballerup og Egedal gratis med, siger Willy
Eliasen.
Gratis billetter og shuttlebus til ’Kinesisk Nytår’
Danse- og teaterforestillingen ’Kinesisk Nytår’ med ’The Hubei Art Troupe’ finder sted fredag den 13. januar kl. 19.00 i
Smørum Kultur- og Idrætscenter, Flodvej 62, 2765 Smørum. En shuttlebus vil en time før og efter forestillingen køre i
pendulfart mellem Måløv Station og Smørum Kultur- og Idrætscenter. Der er parkeringspladser tæt på kulturhuset.
Fra den 13. december er det muligt for borgerne i Frederikssund, Ballerup og Egedal at hente gratis billetter på billetto.dk.
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Det kinesiske nytår bliver fejret i Danmark den 13. januar 2017.
2016 12 13 Idrætsbyens første fase er nu i udbud
Frederikssund Kommune har nu sendt de første dele af den kommende idrætsby i udbud.
Opgaven opdeles i to udbud. Det ene udbud omfatter svømmehal og lokaler til boldklubberne, og det andet udbud
omfatter fodboldbaner, aktivitetsområde, stiforbindelser og adgangsvej.
Udgangspunktet for de to udbud er Byrådets beslutning fra august 2016 om de elementer, der skal etableres i den første
fase af idrætsbyen.
Inddragelsen har været vigtig
I løbet af processen er idrætsforeningerne løbende blevet inddraget og informeret om arbejdet med idrætsbyen. Den 28.
november 2016 var alle byens idrætsforeninger inviteret til statusmøde om idrætsbyens første fase. Desuden har
svømme- og boldklubberne givet konkrete input til det byggeprogram, der beskriver udformning, funktionalitet, tekniske
løsninger mv. i den bygning, der skal huse svømmehal og lokalefaciliteter til boldklubberne.
"Det har gennem hele forløbet været en fornøjelse at se så mange engagerede foreninger og andre borgere, der har
givet konstruktive indspark. Det er ekstremt vigtigt for os, at brugerne af idrætsbyen er med til at skabe stedet" fortæller
formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard.

Det er Keingart Arkitekter der står bag idrætsbyens helhedsplan samt byggeprogrammet for svømmehal og
lokalefaciliteter til boldklubberne.
Fakta om de to udbud
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Begge udbud indledes med en prækvalifikationsfase, hvor der blandt de firmaer der har søgt om at deltage, udvælges et
begrænset antal til at indgå i den endelige udbudsrunde. Prækvalifikationen skal sikre en vis kvalitet blandt de firmaer der
indgår i udbuddet.
Udbud af svømmehal og lokaler til boldklubberne:

Opgaven udbydes som en totalentreprise. Det betyder at alle ydelser lige fra arkitekttegninger til planlægning,
styring og udførelse af byggeriet er med i den opgave, der bydes ud.

Deadline for afgivelse af tilbud er den 6. april 2017.

Bedømmelse af vinderen vil foregå medio/ultimo april 2017 på baggrund af en række kriterier, som er godkendt i
Byrådet. I bedømmelsen inddrages bl.a. repræsentanter fra Byrådet samt repræsentanter fra svømmeklubber og
Idrætsråd.

Udbud af fodboldbaner, aktivitetsområde, stier, adgangsvej mm.:

Opgaven udbydes som et arkitektrådgiverudbud. Når vinderen af rådgiverudbuddet har planlagt og tegnet projektet,
skal selve udførelsen af anlægget udbydes.

Deadline for afgivelse af tilbud er den 24. februar 2017.

Vinderen udpeges ultimo februar.
Læs mere om de to udbud.
Læs mere om idrætsbyen.
2016 12 14 Følg med i brobyggeriet på nyåbnet udstilling
Tirsdag eftermiddag blev et nyt informationscenter om byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro indviet i Skibby. Her fik de
besøgende mulighed for at se udstillingen og få en snak med vejdirektoratets medarbejdere, bestyrelsen i selskabet
Fjordforbindelsen Frederikssund samt med politikere og medarbejdere fra Frederikssund Kommune.
De mere end 100 besøgende blev budt velkommen af formanden for bestyrelsen i Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif
Tullberg.
- Vi vil skabe et fundament for, at det bliver alles bro. Derfor har vi mange kommunikationspinde, og dette
informationscenter er blot en af de første bidder. Vi arbejder målrettet på at fortælle, hvad der foregår, sagde Leif
Tullberg, efter han havde udtrykt både glæde og overraskelse over det store fremmøde til indvielsen af
informationscenteret.

Formanden for selskabet Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg, bød velkommen til de mange fremmødte.
En dynamisk udstilling
Udstillingen i Skibby er åben for alle, der har lyst til at vide mere om brobyggeriet. Som byggeriet skrider frem vil
udstillingen ændre sig, så man hele tiden kan følge med i processen. Dermed bliver det en dynamisk udstilling, som man
kan besøge flere gange gennem byggeprocessen og blive klogere på arbejdet med Kronprinsesse Marys Bro.
- Fjordforbindelsen er et anlægsprojekt, der kommer til at sætte et markant præg på vores kommune – ikke blot når broen
står færdig, men også i løbet af byggefasen de kommende tre års tid. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag kan åbne
dette informationscenter, der skal vise fortællingen om projektet i ord og billeder. Et projekt, der både har en meget stor
betydning for infrastrukturen, men som også på det symbolske plan binder vores kommune endnu bedre sammen end
tilfældet er i dag, sagde borgmester John Schmidt Andersen i sin tale til de fremmødte.
At bygge en bro er et stort projekt med mange aspekter, og det giver udstillingen et fint indblik i. Man kan på de
forskellige plancher blandt andet læse om arkæologernes arbejde, om beskyttelse af dyr og miljø, om forhindring af
støjgener, om hvordan man bygger en bro og meget mere.
Der bliver lavet endnu et informationscenter på Østersvej i Frederikssund, så borgere på begge sider af fjorden kan følge
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med i byggeriet.

Borgmester John Schmidt Andersen talte blandt andet om den store betydning, den nye bro får for Frederikssund
Kommune.
Unik mulighed for undervisning
Også skoleeleverne får glæde af informationscenteret. Der er nemlig udviklet undervisningsmateriale til elever i 3. til 10.
klasse, som kan komme ud og arbejde med naturfagene i praksis. Samtidig giver det eleverne et godt indblik i, hvad det
de lærer i skolen, kan bruges til i virkeligheden.
- Efterhånden som det virkelige anlægsprojekt ude i fjorden skrider frem vil undervisningsforløbene og opgaverne til
eleverne også ændre sig. På den måde er det intentionen, at eleverne synes det vil være sjovt og lærerigt at komme
tilbage på besøg hvert år, og det skulle gerne føre til, at de bliver motiverede for at arbejde med naturfag fremadrettet,
sagde formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt i sin tale til indvielsen af informationscenteret.
Hun udtrykte også glæde over denne unikke mulighed for at inddrage virkeligheden i undervisningen.
Informationscenteret ligger på Bymidten 10 i Skibby. Der er åbent mandag til fredag klokken 10-17 og lørdag klokken
9.30-13.

Formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt, glædede sig over de undervisningsmuligheder, som
informationscenteret giver.
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Informationerne blev flittigt studeret og fotograferet.

De mange fremmødte diskuterede ivrigt og med stor interesse projektet.
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Informationscenteret og brobyggeriet giver gode muligheder for at lave anderledes og spændende undervisningsforløb
for skoleelever.
Foto: KEJE
2016 12 14 Studerende modtog priser
En bevinget frø, et kuppelformet borgerhus og fremtidens daginstitution. Så forskellige var de projekter, der faldt bedst i
dommernes smag, da de studerende fra KEA for nylig præsenterede deres projekter udviklet til brug i byen Vinge. Valget
af vinderne fandt sted for nylig ved en event i København og overrækkelsen af priserne foregik i Byrådssalen i
Frederikssund onsdag den 14. december, hvor i alt 65.000 kr. blev lagt i hænderne på de studerende. Pengene kommer
fra Frederikssund Handels Fond, som bliver administreret af Frederikssund Erhverv. Herfra vil man over en 3-årig periode
uddele uddannelsesrelaterede innovationspriser.
Præsenterede for byrådet
Inden overrækkelsen af priserne havde de studerende præsenteret deres ideer på et temamøde for Frederikssund Byråd
og haft en efterfølgende dialog med de folkevalgte. De præsenterede projekter er:
1. Den bevingede frø. Projektet handler om at etablere en flisebelægning, der genererer strøm, når man træder på
fliserne. Frøen er symbolet på det bæredygtige og grønne og frøskulpturen skal invitere til samvær blandt andet via apps
og spil.
Projektet vandt Vinge Innovation Award på 10.000 kr. og dertil modtog de studerende 35.000 kr. til gennemførelse af
projektet.
2. Fremtidens daginstitution. Projektet designer en række legepladser ud fra naturens elementer – vind, vand og sol.
Tanken er, at børnene skal lege med elemeterne og dermed lære om naturen, bæredygtighed og naturens
sammenhænge.
Projektet vandt Greater Good Award på 10.000 kr.
3. The Dome of Vinge. Projektet går ud på at bygge en kuppel som vartegn for Vinge. Kuplen skal fungere som et fælles
samlingssted for Deltakvarterets borgere – en slags kulturhus, der kan bruges til sociale arrangementer mv.
Projektet vandt Golden Charter Award på 10.000 kr.
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En model af den kuppel som foreslås bygget i Deltakvarteret i Vinge.
Samarbejde videreføres
At de studerende fra KEA overhovedet har brugt Vinge som udgangspunkt for deres tværfaglige projektuge skyldes et
samarbejde mellem KEA, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Et samarbejde som alle tre parter ønsker
at videreføre.
- Frederikssund Kommune har en strategi om at have gode forbindelser, og det må man sige at vi har fået til KEA i de
seneste måneder. Jeg ser meget frem til et tilsvarende samarbejde i de kommende år, sagde Søren Smidt-Jensen, der er
chef for By og Landskab i Frederikssund Kommune. Og hos KEA kvitterede innovationschef Thomas Rasmussen for
samarbejdet:
- Det er sjældent at man finder så ambitiøs en samarbejdspartner som jer, her i Frederikssund Kommune og hos
Frederikssund Erhverv. Og samtidig et sted, hvor de studerende får mulighed for at komme ud og opleve virkeligheden.
De tre priser på hver 10.000 kr. er ikke øremærkede og kan derfor bruges af de studerende, som de selv ønsker. Det
ekstra beløb på 35.000 til projektet ”Den bevingede frø” skal anvendes på videreudvikling og/eller implementering af
ideen.
Fakta
KEA - Københavns Erhvervsakademis - formål er at udvikle og udbyde praksisrettede videregående uddannelser på
erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau. Det sker i nært samarbejde med erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.
KEAs projektuge om Vinge er kommet i stand i kraft af et samarbejde mellem Frederikssund Erhverv og KEA. Det er
Frederikssund Erhverv, der har indstiftet priserne til de studerende med penge fra Frederikssund Handels Fond.
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Holdet bag vinderprojektet ”Den bevingede frø” er: Imran Reza, Henrik Nielsen, Madeleine Le Kruse Madsen, Eva Elbo
Petersen og Lisbeth Li – her i selskab med borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra
Frederikssund Erhverv.

Holdet bag vinderprojektet ”Dome of Vinge” er: Christian Engholm, Simone Lasborg, Emma Broberg, Martin Ask Annelv
og Ihsan Kose flankeret af borgmester John Schmidt Andersen og direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.
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Holdet bag vinderprojektet "Fremtidens daginstitution" er: Brian Ludvig, Jesper Nielsen, Tobias Olsen, Thomas Kalborg,
Nicolai Møller, Philip L. Rosted, Tobias Beyer Olsen, Kenneth Bastholm Mortensen, Christian Mark Jeppesen, Christian
Bau Andersen, Andreas Helstrand Jensen og Taico Mundeling sammen med borgmester John Schmidt Andersen og
direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv.
2016 12 15 Fald i ledigheden skal fastholdes
I løbet af de seneste år er ledigheden faldet mere i Frederikssund Kommune end i det øvrige Nordsjælland og
Danmark som helhed. Den positive udvikling skal fastholdes og styrkes med Byrådets vedtagelse af en ny
beskæftigelsesplan.
Blot 655 personer stod i september 2016 uden arbejde i Frederikssund Kommune. Det svarer til en ledighedsprocent på
3,1. Den gennemsnitlige ledighed i Danmark er til sammenligning på 4,2%, og dermed ligger Frederiksund pænt i
ledighedsstatistikken. Også når man ser på udviklingen det seneste år, gør Frederikssund sig positivt bemærket ved at
være i top 4 over største fald i ledigheden i hovedstadsregionen i 2016.
Udvikling skal fastholdes
- Vi har oplevet en meget positiv udvikling med faldende ledighed i Frederikssund Kommune det seneste år. Det er en
udvikling, der er god for både borgerne, kommunekassen og samfundet som helhed. Med Beskæftigelsesplan 2017
sætter vi nu en række mål og principper for arbejdet, som skal medvirke til at fastholde den gode gænge, siger
borgmester John Schmidt Andersen.
Målsætninger og principper
Beskæftigelsesplanen er først vedtaget i Vækstudvalget, og blev onsdag den 14. december 2016 enstemmigt vedtaget i
Byrådet. Den indeholder i alt fem målsætninger, der skal være ledetråden for indsatsen på arbejdsmarkedsområdet i det
kommende år. Målsætningerne er:

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Flere unge skal have en uddannelse

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på
arbejde

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
1.
Det samlede sygefravær skal nedbringes








De fem målsætninger lægger sig tæt op ad ministerens mål på arbejdsmarkedsområdet. Derudover har Vækstudvalget
formuleret seks principper for Frederikssund Kommunes indsats på arbejdsmarkedsområdet. Principperne er:
alle skal bidrage,
alle kan bidrage,
unge skal have en uddannelse,
opkvalificering
understøt erhvervslivet og
virksomhedsrettet indsats.
Læs også historien om udmøntningen af beskæftigelsesplan 2016, hvor Ungekontakten er en væsentlig årsag til, at flere
unge i Frederikssund Kommune får en uddannelse.
Fakta

Bruttoledigheden er faldet fra 3,7% til 3,1% i Frederikssund Kommune de seneste 12 mdr. Til sammenligning er
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bruttoledigheden i samme periode faldet fra 4,5% til 4,2% i hovedstadsområdet.
Bruttoledighed opgøres som antallet af registrerede ledige i alderen 16-64 år, som modtager dagpenge eller er
jobklare kontanthjælpsmodtagere, inkl. de aktiverede – omregnet til fuldtidspersoner.

2016 12 15 Ny Fritids- og Kulturchef i Frederikssund Kommune
Anders Munch Skovgren er ansat som ny Fritids- og Kulturchef i Frederikssund Kommune blandt 59 ansøgere. Han har
et indgående kendskab til folkeoplysnings- og idrætsområdet fra ansættelser i Frederikssund Kommune og andre
kommuner, herunder som leder af Idræt og Fritid i Gentofte Kommune i tre år.
Frederikssund Kommunes nye chef for fritid og kultur er i dag ansat som chefkonsulent i kommunen og har i næsten seks
måneder været konstitueret som Fritids- og Kulturchef. Anders Munch Skovgren er 42 år, uddannet folkeskolelærer og
med lederuddannelser fra blandt andet Danmarks Idrætsforbund. Ud over stor kommunal erfaring har Anders Munch
Skovgren også været frivillig leder.
- Jeg glæder mig meget til at fortsætte arbejdet som Fritids- og Kulturchef og bruge mine erfaringer og indblik til at vi kan
indfri kommunens store ambitioner på fritids- og kulturområdet. Borgerne skal have tilbud af høj kvalitet, og det kræver et
tæt samspil mellem kommune, kulturelle institutioner, frivillige foreninger og borgere. Det ser jeg frem til at stå i spidsen
for sammen med ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere, siger Anders Munch Skovgren.
Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur Jan Milandt glæder sig til samarbejdet:
- Med Anders Munch Skovgren som Fritids- og Kulturchef får vi en chef med visioner og store kompetencer. Han vil med
sin store erfaring med folkeoplysning, med inddragelse af frivillige ledere og sine analytiske evner kunne bidrage rigtig
godt til udviklingen i Frederikssund. Nogle af de første milepæle vil være at få vores mange kulturelle foreninger og
kulturelle fyrtårne i spil i endnu højere grad end i dag i opfyldelsen af vores fritidspolitik. Dette skal ske i samarbejde med
de kulturelle foreningers frivillige ledere, medarbejdere og ledere, samt sikre gode processer for den fortsatte udvikling af
idrætsbyen, etablering af havnebad og skabe rammerne for det nye hovedbibliotek på Fioma. Anders Munch Skovgren er
god i dialogen med de frivillige, og det kommer både idrætten og kulturen til gavn, siger Jan Milandt.
Anders Munch Skovgren bor med sin kone og tre børn i Vallensbæk. Han tiltræder formelt i stillingen 1. januar 2017.
2016 12 16 Plan for Vinge Centrum endeligt vedtaget
Centralt i Vinges bymidte ligger S-togsstationen, og rundt om den kommer bygninger i mellem fire og otte etagers højde
med boliger, erhverv, offentlige institutioner, private virksomheder og detailhandel. Selv gennem centrum vil Vinges
grønne byhjerte være synligt, blandt andet i kraft af den landskabsbro, der krydser S-banen og binder byens nordlige og
sydlige halvdel sammen. Sådan vil man kunne beskrive Vinge Centrum om få år, og nu har Frederikssund Byråd
enstemmigt vedtaget plangrundlaget, der skal gøre det hele muligt.

Vinge Centrum
med S-togsstationen som det centrale knudepunkt. Visualisering: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur.
Tæt bymidte
- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at planerne for Vinge Centrum nu er på plads. Med vedtagelsen af lokalplanen og de
tilhørende dokumenter tager projektet endnu et stort og vigtigt skridt fremad. Vi får en tæt bykerne i Vinge, men stadig
med grønne, bæredygtige og rekreative elementer, der vil være med til at give Vinge sit helt eget særpræg, siger
formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A).
Foruden lokalplanen vedtog Byrådet også et kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse/miljørapport for Vinge
Centrum samt at meddele VVM-tilladelse til projektet for Vinge Centrum og Station.
Prækvalifikation på plads
I oktober blev det afsløret, at det er AP Ejendomme, der i samarbejde med MT Højgaard, er blevet prækvalificeret i
udbuddet vedrørende etablering af Vinge C. Ud over S-togsstationen og landskabsbroen er der i første fase tale om
etablering af i alt 85.000 m2 boliger, institutioner og erhvervsbyggeri i den nye by Vinge. Det ventes at investorerne
afgiver bud på opgaven i løbet af februar.
- Det er klart, at et projekt af denne størrelse har et forløb med afklaring af en række forhold mellem udbyderne og de
prækvalificerede. Derfor er det af stor betydning, at vi nu endeligt har vedtaget plangrundlaget for Vinge C. Så ved man,
hvad der gælder for området, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Byrum med særlige kendetegn
I lokalplanen for området bliver der blandt andet stillet krav om, at der skal etableres mindre byrum spredt i bebyggelsen
med forskellige typer planter og træer, så hvert byrum får sit eget særlige kendetegn. En anden bestemmelse i
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lokalplanen er, at alt overfladevand skal opsamles i regnvandsbassiner for at sikre byen mod oversvømmelser i
forbindelse med skybrud. Endvidere bliver veje og stiforløb fastlagt, ligesom arealer til to parkeringshuse og byens øvrige
bygninger er udlagt.
Fakta
Lokalplanen er blevet til på baggrund af den masterplan for Vinge Centrum, som blev udarbejdet af Henning Larsen
Architects, Tredje Natur, Moe og RPA i november 2015. Lokalplanen med kommuneplantillæg og VVMredegørelse/miljørapport blev behandlet på Frederikssund Byråds møde den 22. juni 2016, hvorefter den var i otte ugers
høring.
Bag udbuddet af Vinge C står Frederikssund Kommune, Frederikssund Forsyning, Domea på vegne af boligselskabet
Rosenvænget og endelig Banedanmark på vegne af Transport- og Bygningsministeriet. Frederikssund Kommune
gennemfører udbuddet på vegne af alle fire ordregivere.
2016 12 19 Nyt torv ved Vandkunsten
Området ved Vandkunsten i gågaden i Frederikssund er nu omdannet til et mindre torv, hvorfor det ikke længere er
muligt at køre fra Kirkegade til gågaden. Torvet er markeret med to nye træer, placeret i runde kummer med indbygget
bænke.

Det nye torv er et tiltag som Frederikssund Kommune har taget for at skabe byliv og grønne rum i bymidten.
- Jeg er stolt over at vi er kommet videre med forskønnelsen af vores kommune. Det er alt sammen et resultat af vores
grundige gennemgang af hvilke forbedringsmuligheder der er i kommunens fire større byer: Jægerspris, Skibby,
Slangerup og Frederikssund. Her i Frederikssund vil vi blandt andet give gågaden et grønt ansigtsløft, og skabe flere rum
til ophold og samvær. I den forbindelse vil vi også kigge på Bløden, som skal gøres til et endnu bedre rekreativt og grønt
område i byen, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Kørsel forbudt
De store kummer med træer tjener også det formål at begrænse den ulovlige trafik, der har været i gågaden.
- Vi ønsker at bevare gågaden som et sted, hvor man kan færdes uden fare for at blive kørt ned og desuden er
flisebelægningen ikke dimensioneret til meget trafik, siger teamleder Henriette Andersen.
I gågaden er varekørsel til forretningerne tilladt i tidsrummet fra klokken 5.00 til 11.30. Det er med biler op til 3500 kg.
Taxikørsel er tilladt fra klokken 22.00 til 6.00 og endelig er cykling tilladt fra klokken 19.00 til 9.00.
Træerne i kummerne er sponsoreret af den lokale planteskole Fasters Have.
2016 12 21 Næsten ’udsolgt’ til Kinesisk Nytår
Hvorfor ikke indlede 2017 med et fortryllende kinesisk danse- og teatershow?
Sådan lød spørgsmålet til borgerne i Frederikssund, Ballerup og Egedal, der er inviteret til ’Kinesisk Nytår’ i Smørum af
de tre Bycirkelkommuner for at fejre samarbejdet med Kina.
Og svaret kom hurtigt på billetsiden billetto.dk, hvor de 600 gratis billetter blev lagt ud den 13. december.
I Ballerup er der blevet ’udsolgt’ på få dage. I Egedal er der kun enkelte billetter tilbage, mens der stadig er nogle få at
hente i Frederikssund på billetto.dk
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- Det bliver en fantastisk flot forestilling, så vi havde også en klar forventning om, at borgerne i Ballerup, Egedal og
Frederikssund ville tage godt imod tilbuddet. Men at de fleste billetter ville blive revet væk på få døgn er en positiv
overraskelse, siger Egedals borgmester Willy Eliasen, der har formandskabet i Bycirklen i 2017.
’Kinesisk Nytår’ er et kinesisk danse- og teatershow med 'The Hubei Art Troupe', der med akrobater, musikere, dansere
og sangere formidler oprindelig kinesisk kultur i et væld af lys, farver og musik.
Forestillingen finder sted fredag den 13. januar kl. 19.00 i Smørum Kultur- og Idrætscenter, hvor også Kinas ambassadør
Mr. Liu Biwei deltager.
2016 12 21 Læs seneste ErhvervsNyt
Frederikssund Kommune udgiver ErhvervsNyt én gang i kvartalet.
Læs seneste ErhvervsNyt fra december
Her kan du blandt andet læse om:

Ny erhvervssektion på frederikssund.dk

Erhvervs- og vækstkonference 2017

Fuld fart på Wildon

LED lys er en fornuftig forretning

Stor opbakning til integrationsmesse

Julehilsen fra Frederikssund Erhverv
2016 12 22 Godt samarbejde skabte Frederikssund Teaterfestival
I uge 48 var der teaterfestival i Frederikssund Kommune. Det blev en uge fyldt med forestillinger og aktiviteter, og mere
end 2700 publikummer fik en teateroplevelse – heraf 1200 børn i skoler og dagtilbud.
- Vi har haft en rigtig god teaterfestival. Vi spillede tre forestillinger for skoleelever, blandt andet på Trekløverskolen
afdeling Falkenborg. Der var nogle af eleverne, der blev så begejstrede, at de dagen efter kom ned til os i Teatertasken i
Parkteatret og spurgte, om der var noget de kunne gøre på teatret, fortæller Karen Nielsen, bestyrelsesmedlem i
TeaterTasken.
Alle samarbejdspartnere har haft positive oplevelser, også selvom enkelte arrangementer måtte aflyses på grund af
manglende tilmelding. Og for alle de involverede var ugen afslutningen på et godt og givende samarbejde.
Formålet med en teaterfestival er at vise, hvor mange gode teatertilbud, der findes lokalt. Festivalen skal være med til at
styrke lysten til at opleve scenekunst live - hvad enten det er professionelle eller amatører, der optræder. Ideen om en
Frederikssund Teaterfestival opstod i kølvandet på Aprilfestivalen, der i 2015 fyldte kommunen med teater.
Det har været muligt at skabe en festival, fordi de lokale aktører har skudt aktiviteter i en fælles pulje. Der har været tale
om et givende samarbejde mellem skoler, dagtilbud, teaterforeninger, amatørscener, kulturinstitutioner, det lokale
professionelle TeaterTasken med flere.
Ny festival på nyt tidspunkt næste år
Med en veloverstået Frederikssund Teaterfestival 2016 er der allerede nu planer om endnu en festival næste år.
Fritidsudvalget godkendte den 30. november, at der afsættes 20.000 kroner af Kulturpuljen 2017 til endnu en
teaterfestival næste år, der vil være med til at give kommunens borgere mulighed for at opleve teater i mange
afskygninger.
Samarbejdspartnere har også udtrykt ønske om, at der bliver en teaterfestival i 2017. Dog har de ønsket, at den holdes
tidligere på året end uge 48.
- Det er dejligt at høre, at årets teaterfestival skaber god energi hos de mange frivillige, der til daglig yder en stor indsats
for teater lokalt. Og det er godt, når vi som kommune kan være med til at understøtte og styrke samarbejder på tværs,
siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.
Samarbejdspartnerne
Følgende aktører har bidraget til Frederikssund Teaterfestival 2016: Jægerpris Amatør Scene, Slangerupscenen,
Frederikssund Børneteaterforening, Frederikssund Teaterforening, Teatertasken, Frederikssund Vikingespil, Danske
Seniorer, Thinghøjs Boghandel og Frederikssund Bibliotekerne.
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Slangerup børnehuses børn er klar til forestillingen Den lille pige med svovlstikkerne.
Foto: Ditte Bentzen
2016 12 22 Har du ekstra affald i julen?
Juletiden giver som regel en større mængde affald i form af gavepapir, brugte juletræer, dekorationer mv. Hvis du ikke
har plads til det ekstra affald i din almindelige beholder til dagrenovation, så er der flere måder, du kan komme af med det
på.
Genbrugspladsen
På en af Frederikssund Kommunes tre genbrugspladser i Skibby, Jægerspris og Frederikssund kan du aflevere næsten
alle former for affald. De tre pladser har åbent alle dage fra kl. 10 – 18. Dog er der lukket den 24., 25., 26. og 31.
december samt den 1. januar. Husk at bruge klare sække til affaldet.
Køb en ekstra sæk i supermarkedet
Du har også mulighed for at købe en særlig ekstra affaldssæk i en følgende supermarkeder:

Superbrugsen i Slangerup,

Meny i Frederikssund,

Superbrugsen i Jægerspris,

Dagli´Brugsen i Kulhuse,

Dagli´Brugsen i Dalby,

Meny i Skibby,

Dagli´Brugsen i Skuldelev.
Sækken koster 25 kr. og skal blot stilles ved siden af din almindelige beholder til dagrenovation. Så bliver den taget med
ved næste tømning. Det er kun disse særlige ekstra sække som skraldemanden tager med. På linket nedenfor kan du se,
hvordan den ser ud.
Læs mere om hvad du kan gøre, hvis du ofte har for meget affald.
2016 12 23 Nye forpagtere til cafeer i hallerne er alle lokale
Der er indgået aftale med nye forpagtere til de tre idrætsanlæg med cafeer i Frederikssund Kommune. Forpagterne er
alle fra lokalområdet og i forvejen kendte ansigter for mange borgere.
Brugerne af de tre idrætsanlægs cafeer kan nu se frem til, at det i det nye år igen vil være muligt at købe mad og drikke i
hallerne. Kultur og Fritid har nemlig indgået aftale med tre nye forpagtere efter at have haft samtaler med syv ansøgere.
- Det har været vigtigt for os, at finde de helt rigtige forpagtere, der forstår brugerne af idrætsanlæggenes behov og som
både kan tilbyde dem et sundt måltid mad og et godt sted at opholde sig før og efter træning. Derfor glæder jeg mig over,
at de tre nye forpagtere er lokale, for jeg er sikker på, at de vil kunne leve op til dette, siger Morten Skovgaard (V),
formand for Fritidsudvalget.
I Slangerup Idræts- og Kulturcenter bliver den nye forpagter Susanne Jørgensen, der tidligere har været forpagter i
cafeen. Hun begynder lige efter nytår.
I Kignæshallen i Jægerspris begynder den nye forpagter 1. februar 2017. Det bliver Henrik Olsen, tidligere lokal slagter
og selv bosiddende i Jægerspris.
Den nye forpagter i Frederikssund Hallen begynder lige efter nytår. Det bliver Sharon Aastrup, der i dag driver foodtrucken i Frederikssund.
Frederikssund Kommune har været i dialog med brugerrådene fra de tre haller om, hvad deres forventninger og ønsker til
en ny forpagter var. Der har også været repræsentanter fra brugerrådene med i det udvalg, der har besluttet, hvilke
forpagtere, der skulle indgås aftale med.
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- Jeg er glad for, at vi har fået aftaler med de tre nye lokale forpagtere og jeg forventer, at brugerne vil opleve et stort
engagement fra forpagternes side og et ønske om at være med til at styrke lokalsamfundene og foreningslivet. Det er jeg
sikker på, at forpagterne også selv er interesseret i, siger Morten Skovgaard.
2016 12 23 Nytårskur for erhvervslivet
2017 bliver et interessant erhvervsår med de mange igangværende og nye projekter, forudser Frederikssund Erhverv i
invitationen til nytårskuren den 10. januar. Arrangementet foregår på Restaurant Kalvøen fra kl. 8.30 – 10.00.
Borgmester og direktør taler
På programmet er foruden forplejning og networking også taler af borgmester John Schmidt Andersen og Peter Bo
Andersen, Frederikssund Erhvervs direktør.
Tilmelding skal ske senest den 5. januar på mail: info@frederikssunderhverv.dk eller tlf.: 47 31 37 01.
Se hele invitationen her.
2016 12 23 Varsel om vindstød af stormstyrke
DMI varsler om vindstød af stormstyrke i nat med risiko for væltede træer og let forhøjet vandstand.
Natten til juleaftensdag bliver ifølge DMI-varslingen med vindstød af stormstyrke i store dele af landet, herunder
Frederikssund Kommune. Der er således risiko for, at eksempelvis træer kan vælte, grene knække, og at tagsten kan
blæse ned. Vandstanden kan blive lettere forhøjet.
Prognoserne for de efterfølgende dage er endnu usikre. Kommer der varsler om storm og forhøjet vandstand i fjordene vil
vi informere det her på hjemmesiden samt på kommunens facebookside.
Beredskabet følger prognoser og varsler for udviklingen i vejr og vandstand henover juledagene
2016 12 24 Beredskabet følger vandstanden
Det blæsende vejr fortsætter julen igennem. Beredskabet følger vejret og de forhøjede vandstande i fjordene. Ifølge
meldingerne fra DMI ser det ud til, at vandstanden vil blive mest forhøjet tirsdag tidligt om morgenen, hvor det forlyder at
den kan nå over 130 cm.
Beredskabet har watertubes og sandsække klar, så man kan rykke ud i indsatsområderne, hvis det bliver nødvendigt.
Søndag morgen (1. juledag) varsles en øget vandstand på 100 cm.
Hvis nye prognosetal fra DMI i eftermiddag giver anledning til at fortælle nyt, vil vi gøre det her på hjemmesiden i
eftermiddag (24. december 2016).
Under alle omstændigheder lægger vi en opdatering på hjemmesiden og kommunens facebookside 1. juledag om
formiddagen.
Beredskabet kan i øvrigt kontaktes på 47 37 61 00.
2016 12 24 Prognose om forhøjet vandstand
Seneste prognose fra DMI viser, at forhøjet vandstand i Roskilde Fjord kan blive på 160-170 cm natten til tirsdag.
Frederikssund Kommune følger sammen med beredskabet tæt med i prognoser og varsler om storm og forhøjet
vandstand i fjordene i juledagene. Seneste prognose ved målestationen ved Marbæk (Frederikssund Syd) er ifølge DMI,
at der tirsdag den 27. december kl. 03-08 vil kunne være en forhøjelse af vandstanden på 160 cm. og i Roskilde 170 cm.
(Samtidig oplyser DMI at vandstanden vil falde 100 cm. i de efterfølgende 12 timer.)
På baggrund af seneste prognose mødes en fælles stab fra kommunen og beredskabet søndag formiddag og træffer
beslutning om de forebyggende foranstaltninger, der skal sættes i værk. Som tidligere nævnt har beredskabet watertubes
og sandsække klar.
Beredskabet kan i øvrigt kontaktes på 47 37 61 00.
2016 12 25 Beredskab ved forhøjet vandstand
Beredskabet og kommunen er i fuld gang med sine forebyggende foranstaltninger i lyset af den forhøjede vandstand i
fjordene, der ifølge prognoserne natten til tirsdag kan nå op på omkring 160-170 cm.
Frederikssund Kommune og beredskabet har sat gang i en række forbyggende foranstaltninger på baggrund af de
prognoser og varsler om kommende storm og forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord.
Seneste prognose fra DMI søndag på den forventede højeste vandstand natten til tirsdag 27.12 er 167 cm. for
Frederikssund Syd (målestationen ved Marbæk), Roskilde 172 cm. samt for Isefjord (Holbæk 162 cm. og Hundested 146
cm.)
Lokale forhold i kommunen
I Hyllingeriis vil beredskabet lægge watertubes ud fra søndag eftermiddag, og dette mobile dige vil være etableret senest
mandag ved middagstid.
Mandag vil der ligeledes blive lagt watertubes ud i dele af Frederikssund midtby og Toldboden samt på sydsiden af JF
Willumsens Vej og ad Færgevej samt nordsiden af Willumsens Vej opad Strandvej og videre hen ad Søvej. Vurderes der
at være behov for yderligere steder, vil dette blive iværksat og meddelt.
Der er i 2016 etableret en sluse ved Sillebro Ådal i 2016 og vil blive benyttet.
Parkeringspladsen øst for Ågade nr. 16 skal rømmes for biler.
I disse områder vil der kunne hentes sandsække fra sidst på eftermiddagen i dag:

Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.

Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej

Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle

Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.

Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
P.t. vurderes Kronprins Frederiksbro at være farbar under den kommende storm og forhøjede vandstand.
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Beredskabet kan kontaktes på 47 37 61 00.
2016 12 25 Depoter for sandsække
I forbindelse med den forhøjede vandstand i fjordene kan borgerne hente sandsække og sand ved fem depoter i
kommunen.
Som tidligere nævnt vil borgere kunne hente sandsække og sand ved depoter ved de nedenstående steder søndag fra
sidst på eftermiddagen og aften. Materialet forventes at være ude ved alle depoter omkring kl. 20.00. Ved depoterne kan
man manuelt fylde sand i sækkene – sandet ligger ved depotet.
Vær opmærksom på, at der fra mandag morgen vil være en maskine til stede ved depoterne, som borgerne kan benytte
for nemmere at få fyldt sand i sækkene.
De fem depoter er:

Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.

Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej

Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle

Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.

Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen

Borgere henter sandsække i Kulhuse.
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Der går store mængder sand til.
Foto: KEJE
2016 12 25 Sand og sække på vej til Skyllebakke Havn
Skyllebakke Havn risikerer oversvømmelse, hvis vandstanden kommer mere end 1,3 m. over dagligt vande.
Det er ikke muligt at sikre hele Skyllebakke Havn. I løbet af søndag aften omkring kl. 20.00 er beredskabet derfor klar
med 40 ton grus og 2.000 sække til beboerne, så de kan begynde at fylde sække og sikre deres boliger imod vandet.
Beboere i Skyllebakke Havn opfordres for en sikkerheds skyld til at sikre deres værdier ved fx at placere dem over
gulvhøjde.
2016 12 25 Watertubes i Hyllingeriis
Søndag cirka kl. 17 begyndte beredskabet udlægningen af Watertubes i Hyllingeriis. Det forventes at udlægningen
afsluttes i løbet af natten.
Af kortet herunder kan ses hvordan watertuben, som er et mobilt dige, bliver udlagt. Du kan klikke på kortet for at hente
en PDF-fil med kortet i stor størrelse.

Placeringen betyder at enkelte ejendomme foran tuben ikke vil være beskyttet, hvis vandstanden skulle blive så høj.
Kommunens medarbejdere har været på besøg på de berørte ejendomme søndag eftermiddag for at forsøge at kontakte
ejerne.
Placeringen af watertuben er valgt ud fra hvor det teknisk er muligt at placere den, så den yder den bedst mulige
beskyttelse.

Borgmesteren i tale med borgere i Hyllingeriis.
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Indsatsleder Jesper Marcussen instruere folkene.
Foto: KEJE.
2016 12 26 Diger udlægges i Frederikssund
Mandag morgen kl. 9.00 påbegynder beredskabet udlægning af mobile diger – de såkaldte watertubes – i midtbyen af
Frederikssund.
Frederikssund Havn
Arbejdet starter omkring Frederikssund Havn, hvor der lægges watertubes ud langs Nordkajen (på havnepladsen foran
Toldboden og Føtex) samt på Stenværksvej.
Det betyder at Stenværksvej og Nordre Pakhusvej lukkes, og beboerne på Sydkajen og Nordre Pakhusvej opfordres til at
flytte deres biler, og parkere andre steder - fx på parkeringspladsen ved Føtex.

Kort over koter og watertubes på havnen i Frederikssund. Klik på kortet for at se det i større PDF-udgave.
Watertuben der er indtegnet på kortet ved Nordre Pakhusvej udlægges kun ved vandstandsstigning over to meter, og det

64

forventes ikke.
Området omkring Færgevej og Kronprins Frederiks Bro
Cirka ved middagstid mandag påbegyndes udlægning af watertubes langs J.F. Willumsensvej og Strandvej samt langs
Færgevej fra J.F. Willumsens Vej frem til Lille Færgevej.
Også her betyder udlægningen af Watertubes af færdsel på Strandvej ikke vil være muligt fra først på dagen lørdag.

Kort over koter og watertubes langs Færgevej, Strandvej og J.F. Willumsensvej. Klik på kortene for at se det i større
PDF-udgave.
2016 12 26 Status på beredskab ved forhøjet vandstand
Den forhøjede vandstand i fjordene, når ifølge prognoserne sit maksimale niveau natten til tirsdag. Watertubes er udlagt i
Hyllingeriis og er i gang i Frederikssund og kommer ved Kignæshallen. Sand og sandsække kan afhentes ved depoter i
kommunen.

Watertuben er klar i Hyllingeriis.
Seneste prognose fra mandag kl. 7.00 for maksimale forhøjede vandstand natten til tirsdag er 172 cm. for Frederikssund
Syd (målestationen ved Marbæk), Roskilde 183 cm., samt for Isefjord (Holbæk 165 cm. og Hundested 143 cm.).
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Watertubes lægges lige nu ud i Frederikssund – se nyhed.
Watertubes er lagt ud i Hyllingeriis – se nyhed.







Beredskabet er i gang med at udlægge Watertubes i Frederikssund.
Herefter lægges watertubes omkring Kignæshallen.
Der vil være frivillige i indsatsområderne til at svare på spørgsmål.
Sand og sandsække
Sand og sandsække kan hentes ved nedenstående depoter. Der vil være en maskine til stede som borgerne kan benytte
til at fylde sand i sækkene. Der vil også være allerede fyldte sække i begrænset omfang. Vi appellerer til, at man hjælper
de medborgere, der ikke selv er i stand til at fylde og håndtere sandsække. Hvis nogen ønsker at være frivillige til at
hjælpe med dette, kan man møde op ved depoterne.
Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.
Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej
Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle
Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
P.t. vurderes Kronprins Frederiks Bro at være farbar under den kommende storm og forhøjede vandstand. Lukkes den
meddeles dette på hjemmeside, se www.frederikssund.dk/kriseinformation og kommunens facebookside
www.facebook.com/frederikssundkommune
Beredskabet kan kontaktes på 47 37 61 00.
Opdateret 26. december kl. 13.05:
Hos Vej og Park, Smedetoften 4 i Frederikssund er frivillige velkomne til at give et nap med til at fylde sandsække. Herfra
kan der også hentes sandsække.
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Allerede søndag aften begyndte borgere at hente sandsække hos Vej og Park på Smedetoften.
Foto: KEJE.
2016 12 26 Kronprins Frederiks Bro ventes at forblive åben
Den forhøjede vandstand forventes ikke at få konsekvenser for farbarheden over Kronprins Frederiks Bro.
Ved tidligere storme har vi oplevet oversvømmelser af krydset ved Færgevej og J.F. Willumsensvej, som har været skyld
i lukning af broen. Det er forventningen at krydset denne gang er sikret med udlægning af Watertubes.
Skulle der opstå problemer med vand på kørebanen, så er beredskabet klar til løbende at fjerne vandet.
2016 12 26 Varsel om oversvømmelse ved Dalby Huse og Over Draaby Strand
Med en forventet vandstandsstigning på 170 cm er det ikke muligt at sikre dele af Dalby Huse og Over Draaby Strand.
Af kortene herunder kan ses de områder som forventes berørt af oversvømmelser i de to områder i løbet af natten til
tirsdag den 27. december.
Vi opfordrer beboerne til at sikre deres huse med sandsække, og at sikre deres værdier ved fx at placere dem over
gulvhøjde.

Kort over oversvømmelser ved Dalby Huse med en vandstandsstigning på 170 cm. Klik på kortet for at se det i stort PDFformat.
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Kort over oversvømmelser ved Over Draaby Strand med en vandstandsstigning på 170 cm. Klik på kortet for at se det i
stort PDF-format.
2016 12 26 Gode råd før stormen
Nordsjællands Politi har tidligere i dag udsendt en pressemeddelelse, hvor de opfordrer borgerne til at sikre hus og andre
ejendele forud for det voldsomme vejr.
DMI har udsendt varsel om voldsomt vejr i Nordsjælland med vindstød af stormstyrke og risiko for forhøjet vandstand. Du
kan hele tiden se aktuelle vejrudsigter på www.dmi.dk.
Som borger er der en række ting, du selv kan gøre. Her er Nordsjællands Politis gode råd:

Fjern eller fastgør løse genstande. Ryd op rundt om huset, fjern eventuelle løse tagsten fra taget og fastgør
trampoliner og lignende. Joller eller andet løsøre på stranden fjernes eller fastgøres.

Flyt dyrehold. Har du dyrehold på kystnære strækninger, så flyt dem om muligt til et mere sikkert sted.

Forebyg oversvømmelser og vandskader. Brug sandsække til at lave en barriere for at forhindre eller forsinke
vandet i at trænge ind i dit hus. Læg gerne et stykke plastik op ad døren som yderligere tætning, inden du lægger
sandsækkene. På indersiden af yderdøre kan du lægge håndklæder. Flyt så vidt muligt værdifulde genstande og
andre ting, der ikke tåler vand til et sikkert sted. Du kan følge med i prognoser for vandstanden på DMIs
hjemmeside.

Følg med. Tjek vejrudsigten og følg med i meldinger fra myndighederne via pressen, hjemmesider og sociale
medier, herunder Frederikssund Kommunes facebookside.

Lad op. Sørg for, at der er batteri på computer og mobil, og hav lommelygte eller stearinlys klar, hvis strømmen
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skulle gå.
Pas på, hvis du skal ud. Vær opmærksom på tagsten, grene og andre løsrevne genstande. Vær også opmærksom
på forhøjet vandstand og oversvømmelser. Hold vinduer og døre lukkede, så længe det voldsomme vejr hærger.
Følg myndighedernes anvisninger.

2016 12 26 Stenværksvej spærres
Stenværksvej i Frederikssund spærres inden for kort tid ved Kalvøvej. Spærringen betyder at det ikke vil være muligt at
køre ud og ind fra Sydkajen i Frederikssund.
Beboere opfordres til omgående at flytte deres biler - fx til P-pladsen ved Føtex.
2016 12 26 Watertubes ved Hyllingeriis forstærkes
Beredskabet er netop nu i gang med at forstærke de udlagte watertubes i Hyllingeriis med bigbags, så de kan modstå et
større vandpres og vandhøjde.
Forstærkningen består i at der sættes bigbags bag watertuben, så den ikke skrider eller flader ud under presset fra den
ventede vandmængde.
Dermed forventes tuben at kunne modstå en vandstandsstigning på op til to meter.

Beredskabet arbejder med tuben i Hyllingeriis.

Bigbags til forstærkning af watertuben ankommer.
Foto: KEJE.
2016 12 26 Forventet vandstand i Kulhuse: 155 cm
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Mandag aften klokken 17.00 forventes vandstanden i Kulhuse ikke at overstige niveauet ved stormene Egon og Dagmar i
januar 2015. Det vil sige at der ikke aktuelt forventes en vandstand over 155 cm.
Det er fortsat muligt at hente sandsække ved depotet for enden af Barakvejen v/busvendepladsen.

Borgmester John Schmidt Andersen i tale med borgere der afhenter sandsække i Kulhuse.
Foto: KEJE.
2016 12 26 Kort over indsatser
Se interaktivt kort over placering af watertubes, sanddepoter m.v. Vi vil forsøge at hold kortet løbende opdateret, hvis der
iværksættes nye indsatser i løbet af mandag nat og tirsdag.
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Klik på kortet for at zoome ind, og læse mere om de enkelte indsatspunkter. Du kan klikke på enkelte illustrationer for at
åbne dem.
Redigeret 27. januar 2019 - det er ikke længere muligt at klikke på kortet.
2016 12 26 Vand og vind er på vej
Kl. 22 mandag aften er prognoserne for vandstandsstigningerne stort set uændrede. Det betyder, at vandstanden ved
Frederikssund ifølge prognoserne vil kulminere på 168 cm over daglig vande kl. 6.30-7.00 tirsdag morgen. Prognosen for
øvrige maksimale vandstande (ved DMIs målestationer):

Holbæk 158 cm kl. ca. 4.30

Roskilde 169 cm, kl. ca. 8.00

Hundested 152 cm, kl. ca. 4.00

Frederiksværk 159 cm, kl. ca. 5.30
Beredskabet har hele dagen og aftenen arbejdet (og arbejder stadig omkring kl. 22.30) med at udlægge watertubes
forskellige steder til sikring af kyststrækninger. Samtidig har borgerne dagen igennem kunnet fylde og hente sandsække
ved fem depoter i kommunen til brug ved sikring af deres egne huse.
Nederst i denne artikel kan du se en billedserie om beredskabets forberedelser i løbet af dagen og aftenen.
Beredskabet kan kontaktes på 47 37 61 00.
Pumpestationer bliver stoppet
Frederikssund Forsyning har her til aften meddelt at man er nødsaget til at stoppe pumpestationer i visse områder – se
listen nedenfor. Det betyder, at der kan opstå opstuvninger, idet spildevandet ikke kan pumpes væk fra området.
Situationen forventes først at være normal igen sidst på formiddagen tirsdag den 27. december.
Pumpestation Vigvejen, Vellerup: Vigvejen, Skjoldagervej, Stærevænget, Mejsevænget, Spurvevænget, Storkevænget,
Skadevænget, Nordvejen.
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Pumpestation Duevej, Sønderby: Duevej, Harebakkevej, Svanevej, Mågevej, Skovvejen, Bredvigvej.
Pumpestation Strandvejen, Skuldelev Strand, Strandvejen, Nikolajsensvej, Lyngbakken, Stormgårdsvej, Strandengen,
Svineholm.
Pumpestation Sandbergsvej, Dalby Huse: Sandbergsvej, Ole Peters Vej, Markvej, Femvej, Dalby Strandvej,
Thomsensvej, Hovdiget, Strandstien, Skovvej, Arvedsvej.

Der arbejdes med watertubes på havnen i Frederikssund.
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Watertubes gøres klar til at blive udlagt syd for Kronprins Frederiks Bro.

Stenværksvej og Berendsens kanal.
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Beredskabet knokler på med Watertuben på Strandvej.

Kignæshallen er pakket ind i watertubes.
Foto: KEJE.
2016 12 27 Kronprins Frederiks Bro lukket
Vejdirektoratet har besluttet at lukke Kronprins Frederiks Bro. Lukningen skete ca. kl. 2 natten til tirsdag.
Der er i øjeblikket ikke oplysninger om, hvornår broen igen bliver åbnet for trafik.
Udrykningskøretøjer kan passere broen.
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På de to billeder herover ses hvordan vandet pisker ind over broen tirsdag morgen omkring kl. 6.
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Vandet slikker op ad brovagtens hus - Foto Kenneth Jensen.
Foto: KEJE.
2016 12 27 Status på stormen kl. 5.00
Status på stormen Urd fra Nordsjællands Politi
Borgerne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommuner kan igen køre ud. Havnevejen i Frederiksværk samt
Strandvejen nord for kronprins Frederiks bro i Frederikssund er stadig spærret.
Kronprins Frederiks Bro er ligeledes fortsat spærret og der er pt ingen meldinger om, hvornår broen genåbnes.
Lukningen af broen betyder, at linje 230R kører kun mellem Roskilde og Jægerspris, og ikke videre mod Frederikssund.
Linje 316 kører kun mellem Kulhuse og Jægerspris, og ikke videre mod Frederikssund. Linje 318 kører kun mellem
Skibby og Gerlev Kro, og ikke videre mod Frederiksund. Linje 319 kører kun mellem Ferslev og Lyngerup, og ikke videre
mod Frederikssund.
I Kulhuse er 15-20 sommerhuse på Skovengen oversvømmet.

Vandet står højt på havnen i Kulhuse - næsten over kanten på kajen.
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Vandet pisker ind over havnen i Kulhuse.
Foto: KEJE.
2016 12 27 Kronprins Frederiks Bro er igen farbar
Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund er blevet genåbnet for trafik igen omkring kl. 9.00. Det er altså atter muligt at
passerer fjorden i bil og med offentlig transport.

Trafikken passerer igen broen.
Foto Preben Gøttsche.
2016 12 27 Frederikssund Kommune slap nådigt fra stormen Urd
Borgerne, beredskabet og kommunens stab har været godt forberedt på stormen og den forhøjede vandstand, og alle
skal have stor ros for måden at håndtere situationen på, siger borgmester John Schmidt Andersen. Han efterlyser
samtidig en permanent kystsikringsløsning.
- Jeg er glad for, at stormen og den høje vandstand trods alt ikke fik værre konsekvenser i Frederikssund Kommune, end
det vi kan se nu. Men jeg er selvfølgelig ked af, at der også er borgere, som har fået skader på deres huse, siger John
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Schmidt Andersen (V).
- At vi generelt slap nådigt skyldes blandt andet en rigtig godt koordineret indsats fra kommunens og beredskabets side.
Jeg vil også gerne takke og rose borgerne og alle de frivillige for deres konstruktive måde at håndtere udfordringerne på.
Når jeg har været rundt i kommunen har jeg oplevet, at borgerne hjælper hinanden og viser overskud i den udfordrende
situation. Jeg er også imponeret over at de frivillige – midt i julen – prioriterer at hjælpe til, siger borgmester John Schmidt
Andersen (V).







Èn af de effektive indsatser under stormen Urd var beredskabets udlægning af watertubes flere steder i kommunen blandt andet på Frederikssund Havn, som billedet her viser.
Borgmesteren efterlyser kraftigt, at der kommer en permanent løsning mod forhøjet vandstand i Roskilde Fjord ved at
etablere en højvandssluse ved Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund.
- Vi er jo desværre ved at være vant til, at storme med jævne mellemrum giver kraftigt forhøjede vandstande i vores
område. Vi har derfor i lang tid efterlyst en permanent løsning til at forebygge oversvømmelser i stedet for de midlertidige
løsninger, vi skal stable på benene hver gang, og som jo heller ikke er helt gratis, og heller ikke er så effektivt som en
sluse. Vi foreslår konkret en højvandssluse ved Kronprins Frederiks Bro, men vi skal have en model for finansieringen,
hvor staten også skal bidrage.
Praktisk information til borgerne
Har du vandskade skal du kontakte dit forsikringsselskab.
I dag, tirsdag, begynder watertubes og andet materiel at blive fjernet fra indsatsområderne.
Borgere bedes være opmærksomme på at få flyttet midlertidige parkerede biler ved for eksempel Føtex i Frederikssund.
Borgerne kan beholde sandsækkene. Man er også velkommen til i løbet af ugen at lægge sækkene ved et af de fem
depoter, hvor man hentede sækkene, hvorefter kommunen vil afhente dem. Overskydende grus fra depoterne vil også
blive fjernet af kommunen.
Depoterne:
Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.
Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej
Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle
Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
Skraldespande og andet der måtte være blæst væk i stormen bedes ejerne være opmærksomme på, så bl.a. fortove er
fremkommelige.
Foto: KEJE.

2016 12 27 En hektisk jul for mange
Normalt er julen en fredfyldt tid, hvor man hygger sig med dem man holder af - og hvor julegæster i udgangspunktet er
velkomne. Men ingen regel uden undtagelser, og stormenfloden Urds visit i juledagene havde de fleste nok gerne været
foruden - og det bragte helt sikkert nervøsitet ind i billedet i en grad der heldigvis er sjælden. Og så betød stormfloden
også at dagene blev en anelse mere hektiske for mange borgere og det kommunale beredskab end de fleste havde troet
og håbet.
Allerede før jul tegnede de første konturer af en storm sig, og beredskabet mødtes første gang den 23. december, hvor
også første varsel blev udsendt både på kommunens hjemmeside og facebookside.
24. december fulgte varsel om forhøjet vandstand, og første juledag trådte kommunens kriseberedskab sammen for at
begynde at iværksætte en række tiltag og varsler med det sigte at sikre kommunen og dens borgere bedst muligt mod
følgerne af stormen.
Se alle varslerne.
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Tirsdag den 27. december omkring frokost gik kommunen og beredskabet derfor tilbage til normal drift, og i løbet af de
kommende dage forventes oprydningen afsluttet.
Vores fotografer har fulgt beredskabets arbejde gennem de sidste tre dage, og du kan herunder se et udsnit af billederne.
Sikring med watertubes og sandsække
På baggrund af de gode erfaringer fra stormen Egon i januar 2015 blev der udlagt mobile diger - såkaldte watertubes flere steder i kommunen, for at sikre mod højvandet. De gør det imidlertid ikke alene, så distribution af sand og
sandsække blev også hurtigt iværksat.

Allerede søndag eftermiddag og aften knoklede kommunens folk og hjemmeværnet med at fylde sandsække hos Vej og
Park på Smedetoften i Frederikssund.

Sandsækkene var populære, så folk dukkede hurtigt op for at sikre sig nogle af dem.
Første watertube blev også udlagt i Hyllingeriis i Hornsherred søndag aften og nat. Den blev senere forstærket med big
bags, så den lå mere stabilt ved eventuelt stort vandtryk fra fjorden.
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Watertube i Hyllingeriis.
Anden juledag - eller mandag - fulgte Frederikssund by efter med watertubes. Først på Nordkajen, så Sydkajen, og
efterfølgende på J.F Willumsensvej, Færgevej og Strandvej. Også Kignæshallen i Jægerspris blev sikret.

Beredskabet lægger watertube på Nordkajen i Frederikssund.
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Stenværksvej og Berendsens Kanal blev mandag aften sikret med en watertube.
Heldigvis nåede vandet ikke op til nogle af de udlagte watertubes. Tættest på var det på Smedeengen i Jægerspris ved
Kignæshallen, hvor watertuben kom til at gøre en forskel:

Kignæshallen er sikret med Watertube.
I Hyllingeriis nåede vandet slet ikke over det faste dige, og derfor heller ikke frem til watertuben - men det var tæt på ved
diget, som det ses af billedet herunder fra tirsdag morgen ved solopgang.
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Tæt på og næsten - men diget holdt i Hyllingeriis.
Heller ikke i Frederikssund nåede vandet op til watertubene.

Vandet kom højt op, men ikke til tuben på Nordkajen.
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Også tæt på ved Sydkajen, men ikke op til tuben.
Selv Skyllebakke Havn, hvor beboerne have kæmpet med sandsække, klarede lige akkurat frisag - og fik sågar besøg af
en kajakroer.

Kajakroer i Skyllebakke Havn.
Ny sluse stod sin prøve
For ikke så længe siden blev den nye sluse ved Baneleddet og Sillebroen taget i brug - og der skulle ikke gå længe får
den skulle stå sin prøve, og sikre mod indtrængen af større vandmængder via åen til midtbyen.
Som det ses, så bestod det prøven.
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Den nye sluse ved Sillebroen.
Ikke alle slap nådigt
Med til historien hører desværre også, at ikke alle slap helt nådigt gennem stormen.
Dels blev Kronprins Frederiks Bro lukket mandag nat klokken 2, og åbnede først igen omkring klokken 9 - trods ihærdige
forsøg på at holde den åben. Det var helt sikkert til gene for en del trafikanter.

Vandet piskede ind over broen tirsdag morgen omkring kl. 5.30.
Men også flere husejere i Dalby Huse og Kulhuse måtte lide den tort at se deres ejendom bliver oversvømmet.
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Ikke alle slap lige nådigt - her på Ved Diget for enden af Revelinen i Kulhuse.

Sandbjergvej i Dalby Huse fik også vand.
Alt i alt gik indsatsen dog overvejende godt, og kommunen slap nådigt, hvilket glæder kommunens borgmester. Se
særskilt nyhed, hvor borgmesteren gør status.
Foto: Preben Gøttsche og Kenneth Jensen.
2016 12 28 Watertubes tømmes
Beredskabet er begyndt at tømme de watertubes der blev udlagt i forbindelse med stormfloden og den forhøjede
vandstand. Man skal derfor ikke blive overrasket hvis der løber vand ud af dem - det er meningen.
Den kontrollerede tømning af watertubes vil pågå over de kommende dage, startende ved Kronprins Frederiks Bro og
havneområdet i Frederikssund, og herefter ved Kignæshallen og i Hyllingeris.
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Watertuben på J.F Willumsensvej ved Kronprins Frederiks Bro er én af dem som tømmes onsdag.
Foto: KEJE.
2016 12 28 Urd var en stormflod
Stormrådet har afgjort at der under stormen Urd den 26.- 27. december 2016 var tale om egentlig stormflod i visse dele af
landet, herunder i Roskilde Fjord og Isefjord.
Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller
løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.
Se Stormrådets hjemmeside for uddybende info.

Hvad gør du, hvis du er ramt?
Hvis du er berørt af skader som følge af stormfloden skal du senest den 27. februar 2017 anmelde skaderne til det
forsikringsselskab hvor du har din brandforsikring. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at
kontakte dit forsikringsselskab.
Foto: KEJE.
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2016 12 29 2016 med fart på
Borgmester John Schmidt Andersens nytårshilsen:
2016 har været et år med fart på i Frederikssund Kommune. Alle steder oplever jeg et stort engagement i lokalsamfundet.
Hos de frivillige i foreninger, på arbejdspladserne, i grundejerforeninger og mange andre steder trives foretagsomheden
og fællesskabet i allerbedste velgående.
Kommunen er borgernes, og vi politikere behøver jeres input og spørgsmål, så vi sammen kan udvikle livet i kommunen.
I 2016 har jeg på invitation afholdt ”Åbent borgmesterkontor” i Kulhuse og Skibby og har også været på bustur i
kommunen med nye tilflyttere. Også her har jeg mærket et meget stort engagement i at bo i netop Frederikssund
Kommune.
Kommunens vision ”Gode forbindelser” handler om, at Frederikssund skal være en levende kommune. Og med vores
brede samarbejde i byrådet kan vi skabe holdbare løsninger. Vi har øjnene skarpt rettet mod at sikre kernevelfærden, at
investere i udvikling, samtidig med at vi skal spare på driften. Dette er også hjørnestenene i budgetaftalen for 2017, som
et bredt flertal i byrådet har indgået.
I 2016 lykkedes det os at få en række nye erhvervsuddannelser til Campus Frederikssund. Vigtigt for de unge og for at
virksomhederne lokalt kan få dækket det store behov for faglært arbejdskraft. Jeg er også glad for at den nye målrettede
indsats i Ungekontakten på Campus allerede nu har resulteret i, at flere unge er i gang med en kompetencegivende
uddannelse. Det er ikke mindst i grundskolen, at det hele begynder. Vi er særdeles optagede af at skabe en bedre trivsel
på folkeskolerne end i dag, og vi skal skabe forudsætningerne for, at alle elever bliver så dygtige som de kan.
Vi har et havnebad og nyt hovedbibliotek i pipelinen. Og sammen med foreninger og andre brugere vedtog byrådet i år en
helhedsplan for idrætsbyen – om et halvt år sættes svømmehalsbyggeriet i gang sammen med fodboldbaner og
aktivitetsområder.
2016 vil jeg også huske for året, hvor byen Vinge gik fra at være en bar mark til at få veje, en bro, et delta og opførelsen
af de første huse i byens første etape. Byskiltet blev sat i jorden som det synlige bevis på kommunens nye by.
I foråret nåede vi en anden milepæl, da vi tog første spadestik til Kronprinsesse Marys Bro, som vil binde kommunen og
borgerne endnu tættere sammen. Fjordforbindelsen får stor positiv betydning for Hornsherreds nuværende og kommende
borgere og virksomheder.
Nu skal vi så have Christiansborg til at finde finansiering til færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, så vi bliver endnu
bedre forbundne i kommunen og med Hovedstadsområdet.
Kommunen er borgernes. Vi skal være i øjenhøjde, og kommunens ansatte gør hver dag en stor indsats for at yde en
god service – på tværs af skoler, institutioner, omsorgscentre, rådhus og alle de andre steder, hvor de møder borgerne.
Vi er kommet på Facebook og kommunens hjemmeside frederikssund.dk har fået et stort løft. Vi ønsker i det hele taget,
at den fysiske og digitale service og dialog er i top.
Med en god kontakt til hinanden skaber vi de bedste vilkår for, at vi kan udvikle vores dejlige kommune sammen.
Godt nytår!
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