Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 4. kvartal 2015.
2015 10 10 Willumsen møder naturen
J.F. Willumsens forhold til naturen var præget af både fascination og frygt. Det ser man tydeligt i hans produktion af
værker, hvor han fortolker naturen i store formater og med sin karakteristiske farvepalet.
En bjergbestigerske, Naturskræk og Jotunheim er blot nogle af de hovedværker hvor naturens skønhed og dramatik
tematiseres. Willumsen har også skabt en række mennesketomme værker, hvor mødet med naturen - særligt bjerge - er
omdrejningspunktet. Det er disse værker der er udgangspunkt for udstillingen NATURMØDER.

11 samtidskunstnere
Willumsens naturskildringer vises sammen med værker af 11 af de mest betydningsfulde samtidskunstnere, der alle på
hver deres måde har bearbejdet og fortolket naturen i dele af deres kunst.
De 11 kunstnere er: Astrid Kruse Jensen, Dark Matters, Ditte Knus Tønnesen, Ebbe Stub Wittrup, Eske Kath, Eva Koch,
Jacob Kirkegaard, John Kørner, Nicolai Howalt, Olafur Eliasson og Tal R.
Fælles for alle udstillingens værker er at de er mennesketomme. Vi møder kunstnernes meget forskelligartede
fortolkninger af den brændende sol, havets voldsomme bølger og bjergenes overrumplende styrke. Flere værker krydser
spor mellem naturvidenskabens og kunstens verden og forener det dokumentarisk registrerende med et æstetisk udtryk.
Dette ses både i Nicolai Howalts studier af sollys og i Olafur Eliassons fotografiske værk fra Island.
En sansebåret konfrontation med naturfænomenerne kan blandt andet opleves i mødet med John Kørners monumentale
installation af en flodbølge, og når den knitrende is høres i Jacob Kirkegaards fortættede lydværk fra Grønland.
NATURMØDER rummer både det faretruende, det dragende og det poetiske møde med naturen, og byder på alt fra ruminstallationer til ekspressive malerier. Målet med udstillingen er at få publikum til at reflektere over egne naturoplevelser,
og udfordre deres sanser med de mange naturfænomenale fortolkninger.
Fakta
Der er fernisering på udstillingen onsdag den 7. oktober kl. 17.00 på J.F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4 i
Frederikssund.
Udstillingen åbnes af bjergbestiger, naturudforsker og handlingsprovokatør Lene Gammelgaard.
Udstillingen kan opleves fra 8. oktober 2015 til 3. april 2016.
Foto: MALYK
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Nye navne til kommunens skoler
Onsdag den 30. September besluttede Frederikssund Byråd hvad kommunens nye skoler skal hedde.
Tilbage i august måned udskrev Skoleafdelingen en konkurrence for at finde nye navne til fem af kommunens skoler.
Konkurrencen blev taget ekstremt godt imod, og hele 322 forslag blev det til fra elever, medarbejdere og borgere inkl.
gengangere. Især Slangerup Skole var populært.
Byrådet skulle onsdag aften tage stilling til de fem navne der allerede var indstillet af skolernes bestyrelser, og da alle fem
navne blev vedtaget, hedder skolerne i Frederikssund Kommune fremover:
Slangerup Skole – som er en sammenlægning af Byvangskolen, Lindegårdsskolen og Kingoskolen. For fremtiden hedder
afdelingerne henholdsvis Byvang, Lindegård og Kingo
Trekløverskolen – som er en sammenlægning af Marienlystskolen, Falkenborgskolen og Græsebakkeby Skolen. For
fremtiden hedder afdelingerne henholdsvis Marienlyst, Falkenborg og Græsebakkeby
Fjordlandsskolen – som er en sammenlægning af Marbækskolen, Solbakkeskolen og Skuldelev Skole. For fremtiden
hedder afdelingerne henholdsvis Skibby, Skuldelev og Dalby
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Kærholm – som er en sammenlægning af specialskolen Kølholm og Skolen ved Kæret. For fremtiden hedder
afdelingerne henholdsvis Kæret og Kølholm
CampusU10 – som er en sammenlægning af 10. klassecenteret og Frederikssund Ungdomsskole. Afdelingerne hedder
henholdsvis Ungdomsskolen og 10.klasser
To af kommunens skoler beholder deres nuværende navne. De er:
Ådalens Skole – som er en sammenlægning af Ådalen Nord og Ådalen Syd. Afdelingerne hedder forsat Ådalen Nord og
Ådalen syd
Jægerspris Skole – nu med tilbud til specialelever fra tidligere Bakketoppen, Svinget og Hanghøj på den forhenværende
Ferslev Skoles matrikel. Grundskolens to afdelinger hedder henholdsvis nummer 90 og nummer 100.
Skoledåb fredag den 2. oktober
Ud over at fejre navnene fredag lykønskes og belønnes vinderne med biografbilletter, og både byråd og Skoleafdelingen
takker naturligvis alle deltagere for det imponerende engagement, og håber at de nye navne vil blive taget godt imod.
- Det er særdeles positivt, at vi har modtaget så mange navneforslag. Det er et udtryk for et stort engagement i
sammenlægningen, siger formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og fortsætter:
- Det har da en betydning hvad skolen hedder, og det er vigtigt at både elever og medarbejdere får et fælles sted at stå.
Skolens navn er en del af både skolens ånd og kultur.
Det bliver skolerne selv som forestår dåben, når de på fredag markerer deres nye navne med en fejring.
Trekløverskolen sender balloner op på hver af skolens matrikler klokken 12.00, planter en søjlebøg og giver is til eleverne
Kærholm synger sange, holder taler samt serverer kage til forældre og elever, der kan forvente en lille overraskelse
oveni. Det sker klokken 12.30 på afdeling Kæret og klokken 14.00 på afdeling Kølholm
På Fjordlandsskolen mødes alle klokken 10.00 i Marbækhallen til taler og sang. Der vil være t-shirts med det nye navn på
og mad fra kantinen. Årgangene samles senere for at lave en vandreudstilling om Fjordlandsskolens navnedag
På Slangerup Skole fejres den første fødselsdag med kagemænd klokken 12.30
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Influenza vaccination
Influenza er en virusinfektion der kan ramme alle mennesker. Det er en smitsom sygdom som kommer hvert år i
vintersæsonen.
Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig
eller gravid. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen at du bliver vaccineret hvis du er:

fyldt 65 år

førtidspensionist

gravid og mere end 12 uger henne i graviditeten (2. og 3. trimester)
Anbefalingen gælder også, hvis du efter lægens vurdering er i særlig risiko, fordi du har:

kronisk lungesygdom eller varigt nedsat vejrtrækningsfunktion

hjerte-kar-sygdom (dog ikke hvis du alene har forhøjet blodtryk)

sukkersyge

medfødt eller erhvervet immundefekt

kronisk lever- og nyresvigt

andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en
alvorlig sundhedsrisiko

svær overvægt (vejledende BMI > 40)
Bliv vaccineret fra 1. oktober
Ordningen gælder fra 1. oktober 2015. Du får størst mulig effekt af vaccinationen hvis du bliver vaccineret inden
influenzasæsonen starter.
Der går to-tre uger før vaccinen beskytter mod smitte. Derfor er det bedst at blive vaccineret fra starten af oktober til
slutningen af november. Beskyttelsen varer i cirka seks måneder.
Man kan godt få influenza selv om man er vaccineret, men sjældent i alvorlig grad, og vaccinen i sig selv giver ikke
influenzasygdom.
Du kan blive vaccineret hos din egen læge. Nogle ældreorganisationer arrangerer også fælles vaccinationer; det kan du
orientere dig om i lokalpressen.
Undgå smitte
Er du blevet syg med influenza eller anden luftvejsvirus, kan du beskytte omgivelserne mod smitte ved grundig
håndhygiejne, og ved at dække mund og næse ved host og nys. Brug enten engangslommetørklæder eller til nød med et
ærme.
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Skoledåb med fest, musik og godter
Onsdag den 30. september besluttede Byrådet navnene på de fem nye, sammenlagte skoler i Frederikssund Kommune.
Forud for beslutningen er gået knapt et par måneder med konkurrence om de nye navne, der gav 322 navneforslag.
I dag blev spændingen så udløst for eleverne på skolerne, der fik at vide hvad deres skoler skulle hedde.
De nye skoler havde selv valgt hvordan de ville fejre ”dåben”.
Ny skole, nye muligheder
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Fjordlandsskolen i Hornsherred lagde for. Her mødtes alle klokken 10.00 i Marbækhallen iført nye t-shirts med skolens
navn påtrykt.
Skolen er en sammenlægning af Marbækskolen, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen, og fra Skuldelev og Dalby kom der
elever i Partybusser for at tage del i festivitassen.
Inde i hallen var der foruden afsløring af det nye navn også urpremiere på skolens nye sang – sangen om
Fjordlandsskolen – med tekst af musiklærer Martin Thaning Petersen til musikken fra Mariehønen Evigglad. Sangen
starter naturligvis med at hylde den nye skole med verset:
Ved mark og eng og sø og skov,
og ikke langt fra byens torv
Det ligger vores fælles ven,
Og Fjordlandsskolen hedder den.

Det var da også en glad skoleleder, Gitte Reimann, der tog imod i Marbækhallen:
- Det ser festligt ud, og jeg bliver helt glad for at se så mange børn og voksne samlet her i dag sagde hun, og fortsatte:
- Vi er blevet én skole med tre afdelinger: Afdeling Skibby, Afdeling Dalby og Afdeling Skuldelev. Nu hedder vi
Fjordlandsskolen, og det er et rigtig flot navn. Det er valgt blandt rigtig mange gode forslag af et udvalg hvor både lærere,
pædagoger, forældre og elever var med til at vælge navnet, og alle var enige om at vælge netop dette navn, som er
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foreslået af Tina Olsen i Ferslev.
- Navnet siget noget om hvor skolen ligger, og hvis man lige lukker øjnene et øjeblik og ser hvilke billeder det danner, så
kommer man måske til at se grønne bakker, skov, strand og måske også solskin og kig ud over fjordene.
- Målet for den nye skole er at alle elever skal blive så dygtige som I overhovedet kan, og at vi passer rigtig godt på
hinanden og er glade for at være her.

Mulighed for nye kammeratskaber
Både skoleleder Gitte Reimann og formand for skolebestyrelsen, Marianne Hedegaard, betonede også elevernes
mulighed for at danne nye venskaber og kammeratskaber i den nye, større skole.
Gitte Reimann sagde blandt andet at hun håber at kunne samle alle lærere, pædagoger og elever engang imellem.
- Det giver muligheder for at knytte nye venskaber, og lære nye mennesker at kende. Og ny venner og kammerater kan
man aldrig få nok af.
Marianne Hedegaard talte om at nogle af eleverne har fået nye klassekammerater.
- Det har været en af de bedste ting, at I får lov til at prøve noget helt andet end I har været vant til, og til at få nye
klassekammerater.
- Jeg vil også gerne sige at den her sammenlægning har vist at lærere, ledelse og forældre er gået ind i processen med
rigtig positivt sind, og derfor er dagen i dag virkelig en markering af at nu ser vi fremad. Vi er én stor skole, og vi hører
sammen, sagde skolebestyrelsesformanden, der havde nydt turen til skolen, hvor hun mødte Partybusserne med en
masse glade elever på vej hertil.
Balloner, træer og is
På Trekløverskolen, der er en sammenlægning af Marienlystskolen, Falkenborgskolen og Græse Bakkebyskolen i
Frederikssund havde man valgt at fejre det nye skolenavn ved at sende 50 balloner op på hver af skolens afdelinger,
plante en søjlebøg hvert sted og dele is ud til eleverne.
Det skete kl. 12.00, hvor alle eleverne på Græse Bakkeby-afdelingen af den nye skole i strålende efterårssol samledes
uden for skolen, for at høre skolens pædagogiske leder, Ea Andersen afsløre skolens nye navn.

- I 12 år har vores skole heddet Græse Bakkebyskolen, men da I startede efter sommerferien var vi blevet til en afdeling
af en større skole med tre afdelinger. Vi er nemlig nu afdeling Græse Bakkeby af den nye skole, der kommer til at hedde
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Trekløverskolen.
- Trekløverskolen, det er jo fordi det er tre skoler. Det er en sjetteklasse fra Falkenborgskolen der har fundet på navnet,
så de får en præmie. Det er et skolenavn med hele tretten stavelser: Trekløverskolen afdeling Græse Bakkeby.

Pga. af de 13 stavelser, så udråbte alle børn og voksne 13 hurraer for skolens nye navn, imens skolens pedel sendte de
50 balloner af sted op over byen, så de kunne ses fra de to andre afdelinger af den nye skole. Vinden bar dem i hvert fald
ind over Frederikssund.

Forældreglæde over proces
Camilla Cordius, der er medlem af skolens bestyrelse, deltog også i dåben af skolen.
Hun ser mange fordele ved den nye struktur – både i forhold til ressourcer og faglighed, som er en del af målet med de
nye, større skoler.
- Og så er vi jo ikke fysisk lagt sammen, så vi har stadig mulighed for at bevare lokale traditioner, og tilføre nyt til den
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store skole, lige som vores afdeling kan lære en masse af de andre afdelinger, siger Camilla Cordius, der også sad i
skolebestyrelsen på Græse Bakkebyskolen får sammenlægningen.
Hun roser også processen omkring valg af nyt skolenavn.
- Det har været en demokratisk proces hvor alle kunne byde ind. Jeg kan jeg godt lid at både børn og voksne har
deltaget aktivt voksne. Det har været en positiv oplevelse med en god dialog.
- Forude venter den nye hverdag, og her ser jeg frem til det nye samarbejde og udviklingsmulighederne.
Foto: KEJE
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Opskriftjagt på Selsø
Hjælp kokken på Selsø med at finde opskriften på kammerherrens yndlingsret, som skal serveres når kongen kommer på
besøg. Gå på opdagelse i Selsøs have og i det gamle knirkende slot, og find posterne, der kan hjælpe dig på sporet. Hvis
du er heldig og løser opgaven, kan det være du får lov at smage.
I efterårsferien kan du i museets åbningstid gå på en af Selsøs populære jagter, hvor historiske gåder og orienteringsløb
bliver kombineret til en spændende oplevelse for hele familien. Løbet slutter i Selsøs hyggelige kælderkøkken, hvor
kokkepigen har tændt op.
Der er intet fast starttidspunkt og løbet foregår alle dage i efterårsferien fra kokken 11.00 til 16.00 undtagen mandag. Det
koster almindelig entré på kr. 50,- for voksne og kr. 20,- for børn mellem fem og 12 år at deltage.
Husk praktisk tøj, da meget foregår udenfor.
Foto: KEJE
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KOM OG KVIT, bliv røgfri inden jul
Frederikssund Kommune udbyder gratis rygestopkursus med start i uge 45, 2015.
Kom en gang ugentligt og bliv klædt på til at kvitte røgen i dit eget tempo.
Vi mødes om torsdagen mellem klokken 18.00 og 20.00 i Langes Magasin, Østergade 3 B, 3600 Frederikssund.
Der er trapper på kursusstedet.
Mødedage Emner
Torsdag den 5. november 2015 Tag styringen
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Torsdag den 12. november 2015 På toppen
Torsdag den 19. november 2015Motiver dig selv
Torsdag den 26. november 2015Her og nu
Torsdag den 3. december 2015 Grib chancen og nye muligheder
Torsdag den 10. december 2015Bevar styrken
Torsdag den 17. december 2015 Opbakning
Tilmelding fra uge 43
Du skal tilmelde dig hos rygestopinstruktør Rikke Juel på 24 44 60 73.
Inden kurset starter skal du til en indledende samtale med rygestopinstruktøren. Samtalen varer cirka en time og foregår i
dagtimerne i uge 43 og 44.
2015 10 7

Alle ønsker et godt beredskab
Forslaget til lukning af Slangerup Brandstation har de seneste dage været mødt af bekymrede borgere og lokale
brandmænd i flere medier, herunder Facebook. Lad mig derfor forklare baggrunden for forslaget, og samtidig rette en
udbredt misforståelse om udrykningstiden, hvis brandstationen lukkes.
Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen har aftalt en reform af de kommunale beredskaber, der giver en samlet
effektivisering på 175 mio. kr.
Derfor er vi i vores del af landet gået sammen med Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Furesø og Egedal om at etablere et
fælles beredskab. Det vil give stordriftsfordele og bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af kommunegrænser.
Frederikssund Kommunes bidrag til den samlede effektivisering af landets beredskab fremgår af budgetforlig 2016 som
en besparelse på 1,3 mio. kr., og opnås blandt andet ved en lukning af Slangerup Brandstation. Sammenlægningen af de
seks kommuners beredskaber vil de kommende år give yderligere stordriftsfordele, så besparelsen i Frederikssund
Kommune i 2020 bliver omkring 2,7 mio. kr.
Et fælles beredskab handler om rationalisering. Men lad mig slå fast, at det naturligvis vil og skal ske inden for det
beredskabsmæssige forsvarlige. I lyset af denne vigtige pointe peger analysen bag beredskabsreformen på at netop
brandstationen i Slangerup kan undværes.
En desværre udbredt påstand i de seneste dages debat er at responstiden bliver op til 20 minutter, hvis Slangerup
Brandstation lukker. Det er ikke korrekt. Hjælpen i form af en hurtigslukningsenhed fra Frederikssund Brandstation vil
være fremme inden for 10-12 minutter i det dækningsområde, brandstationen i Slangerup dækker i dag. Tanksprøjten,
altså den store brandbil, forventes at være fremme senest 15 minutter efter modtagelse af alarmen.
På byrådsmødet den 25. november behandler vi den indstillede model for det nye beredskab, herunder besparelser og
udgiftsfordeling. I januar 2016 skal Beredskabskommission behandle modellen inklusive eventuelle bemærkninger fra
Beredskabsstyrelsen, som får modellen til udtalelse om nogle få uger.
De seks kommuners byråd skal behandle modellen igen senest marts 2016 til en endelig beslutning.
Lad mig også indskyde at byrådets opgave er at prioritere ressourcerne generelt, og derudover ligger der som nævnt en
national aftale om effektivisering af beredskabsområdet. Finder vi ikke pengene ved at lægge beredskaberne sammen og
lukke Slangerup Brandstation, er kendsgerningen at vi ville skulle finde større besparelser på for eksempel børne- eller
ældreområdet.
Jeg anerkender at der kan opstå usikkerhed, når en brandstation foreslås lukket. Jeg håber at mit indlæg har afhjulpet så
meget af usikkerheden som muligt.
Af Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen
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Kulturpris 2015 til Hornsrocker
Onsdag den 7. oktober uddelte Fritidsudvalget årets Kulturpris. Den tilfaldt i år formand for Hornsrock Musikfestival,
Søren Sandberg.
Som altid når årets kulturpris uddeles var der spænding i luften, nerver uden på tøjet, og på en gang forventningsfulde og
nervøse smil på læberne hos gæsterne i Langes Magasin på Østergade i Frederikssund. Og som traditionen også byder
var der i år tre nominerede til prisen, der foruden ære og diplom også udløser 15.000 gode danske kroner og en messingplakette i fortovet foran Langes Magasin.
Musik over hele linjen
Kendetegnende for årets kandidater til prisen var at de alle er noget ved musikken. Både Jægerspriskoret, Søren
Sandberg fra Hornsrock og Karsten Kristensen har således rødder i det lokale musikmiljø. Det var nu ikke et bevidst valg
fra udvalget side at det var faldet sådan ud – snarere en tilfældighed.
Rockintro
Helt så tilfældigt var det til gengæld næppe at aftenens prisoverrækkelse blev indledt med rockmusik fremført af Allan
Sjølin fra Musikskolen. Måske et hint til aftenens gæster, der på dette tidspunkt endnu intet vidste om hvem der ville løbe
af med prisen.
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Efter rockintroen bød formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V) velkommen, og præsenterede de tre
nominerede, der alle fik overrakt blomster af Magnus og Bertram fra Ådalens Skole, afdeling Nords Kulturcrew.
11/7/2017 Kulturpris 2015 til Hornsrocker - Frederikssund Kommune
https://www.frederikssund.dk/Service/Nyheder/gamle-arkiver/Nyheder-om-Kultur-og-fritid/nyheder-2015/kulturpris-2015til-hornsrocker 2/4
Prisen er en anerkendelse og påskønnelse af en særlig indsats ydet inden for det kulturelle område. I sin tale satte han
ord på hvorfor udvalget havde udvalgt netop Jægerpriskoret, Karsten Kristensen og Søren Sandberg som de mest
værdige kandidater blandt de 12 der var indstillet i år.
Om Jægerspriskoret sagde Morten Skovgaard blandt andet:
- Koret kommer som navnet antyder fra Jægerspris, og har eksisteret i syv år, og fortolker nyere dansk kormusik. På den
måde er koret repræsentant i kommunen for det område. Korsang er et rigtig vigtigt element i vores lokale kulturliv, og det
er en rigtig god grund til at I står her i dag.
Og den anden nominerede, Karsten Kristensen, sagde udvalgsformanden at han jo nærmest er kulturens altmuligmand.
- I indstillingen er der nævnt at Karsten gennem mere end 20 år både har været omkring vikingespillet og taflet, i JAS på
den musiske side og i øvrigt er en som altid er frisk på at give en hånd med når der lige er noget der skal tages hånd
omkring på kulturscenen.
- Hvis jeg begynder at regne 20 år tilbage fra i dag, så når jeg kun tilbage til 1995. Nu er jeg én af de heldige som har
gået på Frederikssund Gymnasium, og som midt i firserne havde den store fornøjelse af at opleve Karsten sammen med
en anden god klassekammerat lave utallige morgensamlinger hvor hele gymnasiet skreg af grin. Jeg vil gerne samtidig
sige dig tak for de originale, super spændende og berigende oplevelser du bidragede med der.
- Det angiver lige præcis det som du står for, og som alle kan høre har Karsten mange jern i ilden rundt omkring

Tre nominerede – én vinder
Som i alle konkurrencer er der imidlertid kun én vinder. Og årets modtager af Kulturprisen blev som sagt Søren Sandberg
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fra Hornsrock, der var synligt overrasket og rørt over den store hæder.
At Søren Sandberg fik prisen forklarede udvalgsformanden blandt andet med at han jo nærmest er synonym med
Hornsrock:
- Jeg vil sige det sådan, at næste år kan Hornsrock fejre 15 års jubilæum, og det er der rejst tvivl om hvorvidt
overhovedet kunne lade sig gøre uden du havde været en del af det her. Det er helt afgørende at du har været et fyrtårn
for festivalen som du har været indtil videre.
- Jeg syntes også det er meget prisværdigt at du sammen med din bestyrelse har formået at holde fast i den lokale
forankring, og at de lokale bands skal have mulighed for at komme til på Hornsrock. Det synes jeg afgjort er en stor værdi
i sig selv. I har kunnet fastholde grundtakten, og dét samt den historiske forankring har været afgørende for udvalget.
Derfor har vi valgt Søren Sandberg som modtager af årets kulturpris.

Egen plakette i fortovet
Efter taler og prisoverrækkelse var det tid til at afsløre Søren Sandbergs plakette i fortovet foran Langes Magasin – den
12. i rækken.
Foto: KEJE
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Budget 2016 er vedtaget
Med udgangspunkt i budgetaftalen fra den 27. september, blev budget 2016 endeligt vedtaget af Byrådet onsdag den 7.
oktober 2015.
Takster gældende for 2016 bliver vedtaget på Byrådets novembermøde.
Det detaljerede budget, inklusiv tilhørende oversigter, bliver præsenteret her på hjemmesiden medio december.

2015 10 9

Julelegat
Frederikssund Kommunes fælleslegat for værdigt trængende uddeles i december.
Legatet kan søges af værdigt trængende familier samt enlige mænd og kvinder bosiddende i Frederikssund Kommune.
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I forbindelse med uddeling af legatet har Lions Club og Dansk Røde Kors meddelt at de igen i år vil skænke et antal
julekurve.
Kurvene uddeles ligeledes til værdigt trængende familier samt enlige mænd og kvinder bosiddende i Frederikssund
Kommune.
Uddeling af julekurve vil, lige som legatet, finde sted i december.
Ansøgningsfrit: 27. oktober 2015
Ansøgning skal ske elektronisk via www.Frederikssund.dk/julelegat
NB: Tildeling kan have indfyldelse på eventuel overførselsindkomst fx boligsikring, folkepension m.m. i ét år efter.
2015 10 12 Chokoladedag udløser pris
Selsø Slot har vundet Oplevelsesprisen 2015 for chokoladedagen, som blev holdt i august 2015. Se omtale af
arrangementet.
Prisen er vundet i kategorien Smag. Andre finalister i kategorien var for eksempel Copenhagen Dining Week, et
kaffekursus og en gourmetmiddag på Restaurant Bind.
- Det er en stor glæde for Selsø Slot at modtage en sådan anerkendelse for det arbejde vi gør for at udbrede kendskab
til historien på en engagerende og oplevelsesrig måde, siger museumsleder Louise Sebro.
På dagen blev der ristet kakaobønner over ilden og pisket chokolade i den fine chokoladekande, lige som man kunne
høre de fine fruer og kokkepigen fortælle om chokoladens vej fra kolonierne til herregården, og dufte sig til hvilke
krydderier man i 1700-tallet brugte til at tilsmage chokoladen.
Oplevelsesprisen uddeles af Small Danish Hotels og duglemmerdetaldrig.dk.

2015 10 12 Barndom i Billeder
Elever fra 3. årgang fra Fjordlandskolen, afdeling Skibby og Trekløverskolen, afdeling Falkenborg i Frederikssund har i
september måned arbejdet med forløbet ”Barndom i Billeder”.
Forløbet er planlagt i et samarbejde mellem Frederikssund lokalhistoriske arkiver, J. F. Willumsens Museum og
billedkunstneren Malene Hartmann. Formålet har været at øge elevernes kendskab til deres lokalområde og til
barndommen for 50 og 100 år siden, sådan at de kunne danne sig begreb om og sætte billeder på deres egen barndom.
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Arkivar Anne-Marie Jørgensen har været på besøg på skolerne, og hun har taget klasserne med på lokalhistorisk
byvandring. Sammen med hende, og med deres egne lærere, har eleverne udarbejdet tidslinjer over deres egen
barndom, som sammen med fotos og film fra forløbet bliver gemt for eftertiden på de lokalhistoriske arkiver.
Fire store vægmalerier
På J. F. Willumsens Museum har eleverne, sammen med Malene Hartmann og museumsinspektør Louise Bugge
Jacobsen set nærmere på J. F. Willumsens værker og arbejdet med teknikker. Endelig har eleverne malet fire store
vægmalerier til ophængning i det offentlige rum, som i hele oktober måned kan ses på følgende steder: ud for
Hovedgaden 19 i Skibby og på bygningen på hjørnet af Bakkegade og Kirkegade i Frederikssund. Alle fire malerier tager
udgangspunkt i et af Willumsens værker og i elevernes egen barndom.

Onsdag den 30. september og torsdag den 1. oktober var elever, forældre og andre interesserede indbudt til fernisering
på henholdsvis Trekløverskolens Falkenborgafdeling og Skibby Fritidscenter.
Her kunne de også se den film om forløbet, som elever fra KUU- Den kombinerede ungdomsuddannelse, som har til
huse på PFFU – Frederikssund Foruddannelsescenter i Skibby, har lavet. Elever fra KUU og PFFU har deltaget i forløbet
og har bidraget med både praktisk hjælp og fotodokumentation.
Projektet er blevet muligt via støtte fra Stark, Flügger, Haldor Topsøe, PFFU, KUU, Statens Kunstfond og Frederikssund
Kommune.
2015 10 12 Trafikplan 2016-2025 i høring
Teknisk Udvalg besluttede den 7. oktober 2015 at sende Trafikplan 2016-2025 i høring fra mandag den 12. oktober til
fredag den 6. november 2015.
Trafikplanen indeholder Frederikssund Kommunes politik for vej- og trafik området, og vil når Trafikplanen er blevet
godkendt, blive ledsaget af en Trafikhandlingsplan 2016-2020 indeholdende konkrete projekter.
Trafikplan er digital, og kan læses på www.andreplaner.frederikssund.dk.
Kom med dit input
Du har mulighed for at komme med dine kommentarer til forslaget på følgende måder:
1. I Trafikplanen kan du klikke på ”Vær med!”
2. Du kan sende en mail til vejogtrafik@frederikssund.dk
3. Du kan deltage til borgermødet om ny Trafikplan.
Borgermøde
Borgermødet holdes mandag den 26. oktober 2015 kl. 19.00 til 21.00 i Administrationscenter Slangerup, Kongensgade
18, 3550 Slangerup.
Tilmelding til borgermødet skal ske til vejogtrafik@frederikssund.dk senest onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12.00, med
angivelse af om du ønsker at deltage i workshop om ”Stier”, ”Veje” eller ”Trafiksikkerhed”.
Program for borgermødet:
19.00-19.10: Velkomst/Indledning, vision og mål v/ formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning
19.10-19.30: Præsentation af Trafikplan – opsætning og layout v./ administrationen
19.30-20.30: Oplæg og workshop om ”Stier”, ”Veje” og ”Trafiksikkerhed”.
20.30-20.45: Spørgsmål og afslutning v/ Tina Tving Stauning
Foto: KEJE
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2015 10 13 Hjælp med opgaveskrivningen
Som forældre kan det være rart at være klædt godt på til at kunne hjælpe dit barn når opgaveskrivningen truer.
Frederikssund Bibliotekerne råder over et hav af gode tilbud til opgaveskrivning til børn og unge. De giver gode tips til
litteratursøgninger og kildekritik, så du bliver god til at hjælpe dit barn videre med opgaveskrivningen derhjemme.
To "workshops"
For at komme godt i gang holder bibliotekerne to "workshops" i oktober:

Mandag den 19. oktober Frederikssund Bibliotek kl. 18.00 til 19.00

Torsdag den 22. oktober Slangerup Bibliotek kl. 18.00 til 19.00.
Tilbuddet er rettet mod forældre med børn fra 7./8./9. klasse til 3.G., og deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig
og billetter kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved fremmøde på dit bibliotek.
2015 10 19 Højtlæsning med økomad
Endnu engang byder Frederikssund Børnebibliotek børn og deres forældre indenfor til Bogormens Madklub. Det sker
onsdag den 28. oktober kl. 17.00 til 18.30, og denne gang står der fællesspisning og højtlæsning fra sæsonens bedste
nye børnebøger på programmet.
Til Bogormens Madklub er stemningen afslappet og prisen er lav. Maden er lavet af økologiske råvarer, og leveres fra
Chefs Café, som har Ø-Guldmærket.
Hvis du ikke kan deltage den 28. oktober, så har du chancen igen onsdag den 25. november når Bogormens Madklub
holder sæsonafslutning.
Praktisk om deltagelse
Deltagelse koster 25 kr. for børn og 40 kr. for voksne. Der er et begrænset antal pladser, så husk tilmelding senest to
dage før på dit lokale bibliotek eller via bibliotekernes hjemmeside.
God appetit og god læselyst!
2015 10 20 (U)hyggelig halloween på bibliotekerne
Det har længe været kendt at loftsrummet på Frederikssund Bibliotek er hjemsøgt.
Fredag den 30. oktober kan modige børn fra seks år udforske loftets hemmeligheder, når biblioteket op til halloween
fjerner de tunge lænker der har holdt loftet forseglet i mange år.
Loftrummet er åbent for besøgende i tidsrummene fra kl. 17.00 til 17.30, 17.30 til 18.00, 18.00 til 18.30 og 18.30 til 19.00.
Hvis du ikke kan vente til om aftenen, så kig forbi Frederikssund Børnebibliotek hvor man varmer op til halloween
allerede fra klokken 13.
Er du en af de modige, som tør at besøge det hjemsøgte loft? Så husk at bestille en gratis billet på dit lokale bibliotek
eller via bibliotekernes hjemmeside. Kom udklædt og medbring en lommelygte.
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Uuuhyggeligt livlig lørdag i Jægerspris
Lørdag den 31. oktober slår biblioteket i Jægerspris dørene op til Livlig Lørdag med masser af kreative aktiviteter for
byens børn.
Om formiddagen fra kl. 10.00 til 12.00 gør man klar til halloween med bl.a. papirklip og mandarinlygter som du bagefter
kan tage med hjem og bruge til at sprede uhyggelig Halloweenstemning derhjemme.
Livlig Lørdag vender tilbage til Jægerspris Bibliotek den 28. november, hvor der laves lyslanterner. Sæsonen sluttes af
den 19. december med julehygge, nisser, musik og gløgg.
Arrangementet er for børn i alle aldre. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding. Vi ses til en uuuhyggeligt livlig
lørdag på Jægerspris Bibliotek.
Foto: KEJE
2015 10 20 Vinge Station vinder arkitektpris
Det er ikke mange måneder siden første spadestik til det nye deltakvarter blev taget i Vinge, og siden har interessen for
at købe grunde været stor.
Men også rent arkitektonisk vækker den nye by opsigt og interesse - sågar internationalt. Tirsdag blev det således
offentliggjort at hele projektet for den nye S-togsstation i Vinge, som er udarbejdet af Henning Larsen Architects og
Tredje Natur, har vundet den prestigefulde LEAF-award i kategorien Urban Design of the Year 2015.
LEAF er en forkortelse for Leading European Architects Forum - sammenslutningen af førende europæiske arkitekter der har præmieret særligt innovative arkitektoniske projekter siden 2002.
Stationen i Vinge deltog i Urban Design kategorien i et stærkt felt mod andre nominerede. Blandt andet Gustsafson
Porter’s visionære forslag til Marina One i Singapore. Med modtagelsen af Leaf Award er Vinge Station godt på vej til at
blive en station som ingen anden.

Integreret i naturen
Den nye togstation forventes at stå færdig i 2017, og er helt central i Vinge Centrum.
Målsætningen for Vinge Station er at skabe en helt unik station, som er en fuldstændig integreret del af Vinge. Helt
centralt i Vinge Station er en landskabsbro, som skal gå over skinnerne og forbinde Det Grønne Hjerte på tværs af
banen. Stationen skal flette tilgængelighed, højt trafikalt serviceniveau sammen med et rekreativt naturligt landskab og en
tæt by.
Den grundlæggende idé bag Vinge by er at skabe en by, hvor naturlige elementer ikke blot bliver tilføjet til sidst, men er
integreret fra starten. Vinge Station er et vigtigt element i den helhedsorienterede tilgang. Stationen er hjertet i
udviklingen og forener landskab og by.
2015 10 21 Bliv dus med din tablet
Driller tablet'en, eller vil du gerne være bedre til at bruge den end du allerede er. Så tilbyder Bibliotekerne hjælp.
Du vil få vist nogle smarte tricks, og få lidt mere at vide om at gemme, tage billeder og meget mere. De giver en

13

introduktion, der gør dig bedre til at håndtere din iPad eller Android tablet.
Det sker
Mandag den 2. november i Slangerup kl. 11.00 til 13.00, og Mandag den 9. november i Frederikssund kl. 11.00 til 13.00.
Deltagelse er gratis men tilmelding er nødvendig.
Billetter kan bookes på bibliotekernes hjemmeside eller ved fremmøde på dit bibliotek.
Foto: KEJE

2015 10 21 Skak i skolen
”Ej, helt ærligt!.. Ha ha!” ”Skakmat!”
I fjerde klasse på Jægerspris Skole spiller eleverne skak. Det har de nu gjort siden starten af august som en del af
undervisningen. Det sker for at styrke deres koncentration, selvstændighed og analytiske evner. Spørger du eleverne, er
det noget, der virkeligt rykker:
- Det er godt for hovedet, og jeg lærer at tænke fremad og regne hurtigere, fortæller Anton Damsgaard. På den anden
side af skakbrættet er Carl Emil Lund enig:
- Jeg får virkeligt vredet hjernen, det er en god fornemmelse, siger han og fortsætter: Jeg er blevet bedre til at gange,
altså jeg ved ikke helt, hvad det er, men det hjælper mig i skolen at spille skak.

I dag spiller eleverne skak i en hel dobbeltlektion. Det er beundringsværdigt, hvor rolige eleverne er, og klassens
skaklærer Anders Christensen er tydeligvis imponeret:
- Jeg har også klassen her i historie, og der er det altså noget helt andet. I historietimerne bliver jeg nødt til at skifte
aktivitet hvert kvarter, men når eleverne spiller skak, kan de sagtens koncentrere sig en hel lektion i streg, siger han.
Anders Christensen er ikke i tvivl om, at konkurrenceelementet spiller ind, men også den hurtige udvikling og at der ikke
eksisterer held i skak. Han kan sagtens se, hvilke faglige egenskaber - især matematiske - som skakspillet skærper:
- Der sker en masse med elevernes evner i forhold til problemløsning. Altså Kaj har seks kroner og går til købmanden,
hvor han finder to kroner på vejen eksempelvis. Den slags opgaver bliver betydeligt nemmere for dem at løse. For at
blive skaklærer har Anders Christensen været på efteruddannelse i to dage hos Dansk Skoleskak.
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Taler til både drenge og piger
Anders Christensen bevæger sig rundt blandt eleverne, for at hjælpe dem som sidder fast. Han spørger til, hvordan det
går, og fortæller en elev, at han kan høre, det knager derinde. Drengen griner. I skaktimerne er det både drengene og
pigerne, som engagerer sig i spillet.
- Anders, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke komme ud, sukker Louise Ruamsuk til sin lærer. Han giver hende et
papir med en oversigt af, hvordan de forskellige brikker kan bevæge sig.
”Et, to, ha!”, udbryder Louise og supplerer med et velment: husk nu at beskytte din konge! Der går ikke et minut, så har
hun vundet, og modstanderen kommenterer med et lille smil: Hun er bare tarvelig ved mig i dag. Elvira Nielsen, som
netop tabte spillet, er sikker på, at hendes koncentration er blevet bedre, efter hun er startet på at spille skak. Faktisk ville
hun gerne spille det endnu mere.
Indtil videre er det kun fjerdeklasserne på skolen som har skak på skemaet. Det har de som en del af den understøttende
undervisning, som skal realiserer folkeskolens formål og Fælles Mål for folkeskolens fag. Understøttende undervisning
anvendes til forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og
emner, eller som sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel.
Med blot en enkelt pause undervejs er det ualmindeligt imponerende, hvor koncentreret eleverne var, så det kræver altså
ikke mange brikker at rykke med for at se, skoleskak allerede er kommet godt fra start i Jægerspris.
2015 10 21 Lanternefest på museet
Bliv klar til efterårets fester, og lav din egen lanterne når Frederikssund Museum byder børn og voksne indenfor til en
uhyggeligt hyggelig aften. Vi dekorerer flotte lanterner og laver lys af bivoks. Når mørket falder på, går vi i haven og
synger lanternesange. Hvis vi synger højt nok, får vi besøg af den gamle færgemand der har noget godt med i sin sæk!
Kig forbi til en hyggelig aften i lanternes skær på Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1 i Jægerspris fredag den 30.
oktober 2015 kl. 15.00 til 18.00. Der er gratis entré.

Hvorfor lanternefest
Lanternefester knytter sig til sagnet om den hellige Martin af Tours. Som romersk soldat delte han sin kappe med en
fattig tigger. I en drøm viste tiggerens sig for Martin og fortalte at han var Jesus. Da forlod Martin soldaterlivet for at blive
munk og siden biskop i den franske by Tours.
Martin døde 11. november 369, og siden er tiden omkring hans helgendag blevet brugt til at mindes ham med
lanterneoptog. I Danmark var det tidligere almindeligt, at man gik i optog med udhulede græskar eller roer med stearinlys
i. Man kunne også skære fæle ansigter i lygterne og skræmme naboen ved at sætte lygten på et kosteskaft og lade den
danse foran vinduerne.
I Danmark blev Sankt Martin til Morten Bisp. Sagnet fortæller at han ikke ville være biskop og gemte sig blandt en flok
gæs, men gæssene skræppede og afslørede ham. Som hævn over gæssene bestemte Morten Bisp, at man hvert år
skulle straffe gæssene ved at slagte og spise dem. Den skik holder vi stadig i hævd ved at fejre Mortens Aften den 11.
november.
2015 10 22 Kagegilde i Rejsestalden
Lørdag den 31. oktober kl. 14.00 til 16.00 er det igen blevet tid til et overdådigt kagegilde i Kulturhuset Rejsestalden
Det er som altid Rejsestaldens frivillige stab "Staldfolket" der i samarbejde med personalet i kulturhuset står bag
forberedelserne til Mormors Kagebord.
Traditionen tro starter vi med kaffe og nyder de mange dejlige, hjemmebagte kager. Mange af dem er lavet efter fine
gamle opskrifter, og Rejsestaldens mormor, Sys Andersen, bidrager med hæklede servietter til de smukke gamle stel.
Ulla Jørholt sidder ved klaveret og sørger for, at der også bliver lejlighed til at synge.
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Bag en kage og tag med
Sidste gang arrangementet blev afholdt blev gæsterne modtaget af et imponerende kagebord. Det skyldes de mange
borgere og Staldfolk, som bringer kager til dagen. Rejsestalden søger derfor igen folk der vil bage til Mormors Kagebord.
Tilmelding Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på 47 50 34 89 eller rss@frederikssund.dk. Oplys navn,
antal deltagere og gerne, om du medbringer kage (og hvilken slags).
2015 10 26 Babycaféer i november 2015
Denne måned tilbyder Frederikssund Bibliotekerne fire babycaféer til forældre på barsel og deres babyer.
Som noget nyt prøver vi i denne sæson med byttecentral for babyting. Her er chancen for at bytte, give væk eller sælge
de babyting der ikke længere er i brug i jeres familie – og så har man jo også chancen for et godt køb i en af de andre
’boder’.
Månedens program
November måned byder på følgende fire babycaféer:
Tirsdag den 3. november kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek – Simpel Førstehjælp Vi får besøg af John Petersen
der vil undervise i Simpel Førstehjælp til babyer og småbørn. Desuden fortæller han om sikkerhed i hjemmet.
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Tirsdag den 3. november kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek - Byttecentral
Har du også en masse babyting du ikke længere bruger, så ryd ud i gemmerne, og book en gratis stand på biblioteket.
Man kan enten bytte ting med hinanden eller sælge/købe billigt.
Book en stand hos Terese tnoer@frederikssund.dk Vi har plads til max. 20 stande.
Tirsdag den 24. november kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek - Babymassage
Kl. 10.00 til 11.00 viser Hannah Lind Arlaud mave-og benmassage, samt nogle øvelser der fremmer den motoriske
udvikling. Du får mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen. Husk tisseunderlag
eller håndklæde. Se mere på www.lindring.net
Tirsdag den 24. november kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek – Mad til små børn Kl. 10.00 til 11.00 taler Kirsten
Mikkelsen Ravnbøl, der er specialist i mad til små børn, og giver gode råd om sund og velsmagende mad til dit barn.
I alle fire babycafeer er der hyggetid og erfaringsudveksling fra kl. 11.00 til 12.00, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller på dit lokale
bibliotek.
2015 10 26 Invitation til visionsdebat
Frederikssund Byråd besluttede den 30. september 2015 at offentliggøre debatoplæg til Plan- og Agenda 21-strategi
2015.
Strategien er i høring frem til den 30. november 2015.
Se oplæg til Plan og Agenda 21-strategi.
Kom og hør om visionen på borgermødet den 11. november fra klokken 19.00 til 21.00 på
Trekløverskolen (tidligere Falkenborgskolen) Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund.
Strategien vil blive præsenteret, og der vil være rig mulighed for at komme i dialog med medlemmerne af Byrådet.
Tilmelding til borgermødet er nødvendig, og bedes ske på www.frederikssund.dk/planstrategi senest onsdag den 4.
november 2015.
2015 10 26 Ny frist for tilkendegivelse af interesse vedrørende Vinge Centrum
Frederikssund Kommune har udarbejdet en ny annonceringstekst samt forlænget fristen til den 16. november 2015 for
interessetilkendegivelse vedrørende Vinge Centrum.
Vinge Centrum omfatter cirka 183.000 m2 byggeretter, hvor der skal opføres boliger og erhvervsejendomme med lejemål
til kommunale og erhvervsmæssige formål, herunder bl.a. detailhandel, kontor, institution, bibliotek, konferencecenter,
erhvervs- og energihus og kampsportscenter.
Desuden skal der opføres en ny S-togsstation samt en landsskabsbro, hvoraf sidstnævnte forbinder områderne
henholdsvis nord og syd for jernbanen.
Realiseringen af projektet skal forventeligt gennemføres i 2-4 etaper.
2015 10 27 Dialogmøde med de frivillige organisationer
Tirsdag den 20. oktober havde Velfærdsudvalget inviteret kommunens frivillige organisationer til det årlige dialogmøde i
Byrådssalen – et møde, hvor rammerne for de frivilliges arbejde var på dagsorden, og ikke mindst fremtidens frivillighed i
en velfærdsstat under forandring.
De ca. 20 fremmødte blev budt velkommen af formand for Velfærdsudvalget Kasper Andersen, der i øvrigt roste og
takkede de mange frivillige for det store engagement, der bliver lagt for dagen i de enkelte frivillige foreninger.
Deltagerne på mødet var et bredt udsnit af frivillige organisationer lige fra de humanitære til patientforeninger.
Specialkonsulent for Kultur og fritid Conni Haugbølle havde et indlæg med titlen ”Fokus på opgaven – vi har brug for
hinanden”. Oplægget handlede om det store og uvurderlig arbejde frivillige i Frederikssund kommune bidrager med i dag,
samt hvad skal fremadrettet være kerneopgaverne for kommunen, og hvilke opgaver kan frivillige inddrages i?
Byrådet har i 2015 i forbindelse med budgetprocessen sat frivillighed og medborgerskab på den politiske agenda, og vil
gerne have flere frivillige til at engagere sig i flere opgaver. Det giver dels det frivillige arbejde en personlig gevinst for den
frivillige, og dels betyder det meget for kommunens borgere at frivillige er med til at løfte opgaverne.
Se Conni Haugbølles PowerPoint præsentation.
Herefter orienterede chefkonsulent Peer Huniche om tildeling af § 18- midler for 2015 og ansøgningsproceduren for
2016, hvorefter der var dialog med de fremmødte frivillige organisationer.
Afslutningsvis aflagde formand for Frivillighedsstedet, Bente Schousboe, sin formandsberetning, idet frivillighedsstedet
samtidig afviklede sin årlige generalforsamling og fik besat næsten alle pladserne i såvel bestyrelsen som brugerrådet
med undtagelse af en suppleant post.
Tildeling af støtte fra § 18-puljen kan søges af alle frivillige foreninger, sammenslutninger eller lignende. Det er en
forudsætning at den støttede aktivitet forgår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune.
Ansøgningsfristen for at søge tilskud fra § 18-puljen for frivilligt socialt arbejde er den 1. november 2015.
Se ansøgningsskema til § 18-puljen
2015 10 27 Miljøautomater til hele kommunen
Efter en vellykket testperiode i Slangerup, er miljøautomater nu på vej ud i hele kommunen.
Siden september 2014 har stået en miljøautomat ved SuperBrugsen i Slangerup, og den har været flittigt benyttet af
byens indbyggere til aflevering af elpærer, lysstofrør, batterier, mobiltelefoner og andre små elektronikdimser.
Erfaringerne fra Slangerup viser rigtig gode resultater, blandt andet har den indsamlet dobbelt så meget affald som
tilsvarende opstillinger i Sverige, hvor den har sin oprindelse.
- Jeg er glad for at borgerne har taget godt imod forsøget med miljøautomaten, og vi udvider nu ordningen til resten af
kommunen. Succesen med automaten viser at vi får større genanvendelse, når det er nemt at aflevere sit
elektronikaffald, siger formand for Teknisk udvalg Tina Tving Stauning.
Arbejdet med at opsætte Miljøautomater i resten af kommunen kan nu gå i gang, da Teknisk Udvalg besluttede at
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afsætte penge til ordningen.
Det er planlagt at opstille yderligere otte Miljøautomater ved dagligvarebutikker over hele kommunen. Opstillingerne
forventes afsluttet i 2016.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning indvier Miljøautomaten i Slangerup 30. september 2014.
Se evalueringsrapporten for afprøvning af Miljøautomaten i Slangerup (pdf.)
2015 10 28 Allehelgen på Selsø
Allehelgensaften den 31. oktober indbydes publikum til at gå på opdagelse i det mørke, knirkende slot, når mørket falder
på. Man kan medbringe sin lommelygte og i dens skær se, hvordan skyggerne i det forfaldne slot bliver levende i
hjørnerne.
Selsø, umoderniseret siden 1829, uden el, varme og vand og med spøgelser i alle kroge er det oplagte sted at fejre
Allehelgensaften – men man skal tage sig i agt for Den hvide Dame og fangen fra det mørke hul.
Bliver det for uhyggeligt kan man søge til ildstedets varme i kælderkøkkenet, hvor der sælges kaffe, te og æblemost.
Slottet holder åbent fra kl. 16.30 til 21.30 på dagen. Entréen er kr. 50,- for voksne, kr. 20 for børm mellem fem og 12 år.
Børn under femn år kommer gratis ind, men billet skal reserveres. Billetterne sælges med adgang i et bestemt
tidsinterval. De sælges i forsalg via www.billetto.dk og ved indgangen.

2015 10 28 Danske toner på bibliotekerne
Spil Dansk Dagen har siden 2001 udviklet sig til en af årets største danske musikbegivenheder, hvor tusindvis af
musikere, arrangører og ildjsæle skaber koncerter og arrangementer over hele landet. I år afholdes Spil Dansk Dagen
torsdag den 29. oktober, og også i Frederikssund går det løs når bibliotekerne i Frederikssund og Slangerup præsenterer
gratis koncerter med dygtige elever fra Frederikssund Musikskole.
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Slangerup Bibliotek Koncerten starter kl. 16.30, og på programmet står Musikskolens Pigekor, T drops, klaverelever og
lærerne Marianna Petterson og Gitte Grarup.
Frederikssund Børnebibliotek Koncerten starter kl. 17.00, og her er mulighed for at opleve Musikskolens Blæserorkester
og Strygerskole samt guitarelever og lærerne Xenia Savery, Ian Price og Allan Sjølin.
Begge koncerter er gratis og kræver ingen tilmelding.
2015 10 28 Nabotræf i Vinge
Stemningen var forventningsfuld og der blev kigget interesseret på de andre deltagere, da Frederikssund Kommune i
mandags have inviteret til ”Mød-din-nabo” arrangement for grundejerne i Deltakvarteret i Vinge.

Borgmester John Schmidt Andersen bød velkommen, og kunne fortælle nyheden om, at alle villagrundene i kvarteret nu
er solgt.
- I kan tro, vi har glædet os til at møde jer.” indledte borgmesteren sin velkomst, og det er da også resultatet af mange
års planlægning og forventninger i Vinge, som kulminerer, når de første pionerer flytter ind.

En af de mindste nye beboere havde selv taget gravemaskine med, og kastede sig straks over kortet af den nye by
sammen med sin mor.
Aftenen bød på en navnerunde, hvor de mange familier blev præsenteret. Flere generationer fra en familie har købt
grund og flytter ind side om side, lige som to svigerinder i fremtiden også bliver naboer.
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At Deltakvarteret bliver et område med børn i alle aldre, er der heller ingen tvivl om. Der er fra endnu ikke født til store
teenagere, som kommer til at slå deres folder omkring Deltaet.
Foto: KEJE

2015 10 29 Villagrunde udsolgt i Deltakvarteret
Frederikssund Kommune har haft stor succes med at udbyde villahusgrunde i Vinges første boligområde Deltakvarteret.
Nu følger den spændende opgave at få solgt rækkehusgrundene i kvarteret.
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- Vores villagrunde er udsolgt efter kun to måneder. Dermed har realiseringen af Vinge fået den bedste start vi kunne
forstille os, og vi glæder os til at forsætte i samme gode stil, både med udbuddet af rækkehusgrunde og i fremtiden, når
stationen og Vinge C bliver bygget, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Borgmesteren har også god grund til at være tilfreds. Interessen for villagrundene har været så stor at der er en venteliste
til grunde. Og det er med den succes i baghovedet at Frederikssund Kommune nu i samarbejde med mægler EDC Poul
Erik Bech sætter 36 rækkehusgrunde til salg.
-Vi sælger rækkehusgrundene i klynger af tre til seks grunde, fortæller borgmester John Schmidt Andersen. Det har vi
valgt at gøre, for at også mindre developere og bygherrer kan få en mulighed for at byde ind med spændende
rækkehusbyggerier.
Alle kan komme med bud
Alle - både små og store - kan komme med bud, når rækkehusklyngerne kommer i udbud 2. november 2015.
- Vi vil gerne have, der kommer variation i byggeriet i Deltakvarteret, og vi ved, at der er mange dygtige mindre
virksomheder og bygherrer, som kan byde ind. Dem, vil vi gerne imødekomme, fortæller John Schmidt Andersen.
Derfor holder kommunen et informationsmøde omkring udbuddet d. 13. november fra 12-14, hvor alle interesserede er
velkomne til at møde op.
- Det er vores ønske i Frederikssund Kommune at imødekomme alle virksomheder, store som små, har mulighed for at
få kendskab til og byde ind i udviklingen af Vinge. Derfor ser vi gerne at alle interesserede henvender sig til mægler og
møder op til informationsmødet, slutter borgmesteren.
Fakta
Udbuddet af de 36 rækkehusgrunde begynder 2. november 2015.
Der udbydes otte klynger med rækkehuse.
I de mindste klynger er der tre grunde i de største klynger er der seks grunde.
Fot: KEJE
2015 10 31 Vejarbejde på J.F. Willumsens Vej
Mandag den 2. november kl. 22.00 til tirsdag den 3. november 2015 kl. 01.00 vil J.F. Willumsens Vej i Frederikssund,
være afspærret i vestgående retning fra rundkørslen J.F. Willumsens Vej / Frederiksværksvej til krydset Kocksvej /
Odinsvej / J. F. Willumsens Vej.
Omkørselsrute etableres ad Frederiksværkvej – Falkenborgvej – Kocksvej og tilbage til J. F. Willumsens Vej.
Vejarbejdet vil ikke berøre den østgående trafik.
2015 11 2

Cafékoncert i Rejsestalden
Tirsdag den 3. november kl. 19.00 holder Frederikssund Musikskole cafékoncert i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris.
Musikskolens elever og lærere byder på et varieret program med musik af bl.a. Händel, J.S Bach, Grieg, Bent Fabricius
Bjerre og Carmichael og der spilles også både dansk og cubansk folkemusik
Det er Musikskolens fløjteensemble, Frederikssund Flutes, Blæserbanden, strygergruppen 4-strings samt guitar og
klaverelever der fremfører musikken, og der venter en god og alsidig aften i Rejsestaldens smukke sal.
Musikskolens Støtteforening sælger te og kaffe med hjemmebag, og der er gratis entré til koncerten.

2015 11 2

Rytmetrold indtager Hornsherred
Lørdag den 7. november 2015 indtager rytmetrolden Ann Hornsherred for at besøge dem der er til hop, hink, klap, sjov,
leg og bevægende samvær.
Børn og barnlige sjæle kan godt begynde at glæde sig for Ann har pakket tasken med hulahopringe, sjove instrumenter,
ærteposer og faldskærme, og leger og danser for, når børn og voksne på lige fod og i fællesskab skal spille, synge og
danse sammen.
Du kan møde Ann på Jægerspris Bibliotek kl. 10.00 til 10.50 og på Skibby Bibliotek kl. 12.00 til 12.50.
Arrangementet er rettet mod børn på tre til seks år, men hele familien kan lege med. Det er gratis at deltage, men husk
tilmelding på dit lokale bibliotek eller via bibliotekernes hjemmeside.
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2015 11 2

Ministerroser til Vinge
Mandag formiddag gæstede transportminister Hans Christian Schmidt Frederikssund for at tale om infrastruktur og
byudvikling i Vinge.
Besøget var kommet i stand på invitation fra folketings- og byrådsmedlem Hans Andersen (V), og i besøget deltog også
borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V), borgmester i Egedal Kommune, Willy Eliasen (V) og
direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund, Claus Steen Madsen.
Formålet med besøget var at gøre ministeren og regeringen opmærksom på det vækstpotentiale der ligger i
Frederikssund Kommune, og samtidig understrege behovet for at infrastrukturen får et løft, da der allerede i dag er trangt
på hovedvejene i hele Frederikssundfingeren.
Af samme grund var besøget henlagt til et af landets største områder for by- og erhvervsudvikling, Vinge, hvor salget af
grunde er i fuld gang, og anlægget af en ny prisbelønnet station går i gang næste år.

Største udviklingspotentiale
Besøget startede i terrænet, hvor borgmesteren viste transportministeren hvordan kommunen netop nu er i gang med at
anlægge det nye Delta i hjertet af byen Vinge, og gøre klar til de første borgere kan begynde at bygge deres villaer.
- Det er det område med det største udviklingspotentiale i hele hovedstadsregionen sagde John Schmidt Andersen,
hvortil Hans Christian Schmidt med et stort smil straks svarede, at det var det heller ikke lykkedes at holde skjult for ham.
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Station er trækplaster
Et af de store trækplastre i den nye by bliver den nye station. Om den sagde Hans Christian Scmidt at den ser rigtig flot
ud:
- Det er oplagt at starte med at lave noget der er magneten, og tiltrækker andre. Det er super. Man har tendens til at
glemme at når folk skal vurdere deres oplevelse af den offentlige transport, så spiller stationer faktisk en stor rolle. Folk er
ikke glade for lukkede, mørke stationer.
- Her synes jeg jeres løsning ser helt fantastisk ud.

Infrastruktur er afgørende
Også i Egedal Kommune arbejder man på et større by- og erhvervsområde, og det lå derfor begge kommuners
borgmestre på sinde at understrege over for transportministeren, at der er et stort behov for en løsning på de trafikale
udfordringer - udfordringer der kun bliver større i takt med byudviklingen i både Frederikssund og Egedal.
Claus Steen Madsen understregede i den sammenhæng at der er et stort ønske om at man kan få så smidig en adgang
fra den nye fjordforbindelse som muligt.
- Fjordforbindelsen er tegnet til at få en direkte underføring til stationen i Vinge, så vi får koblet Hornsherred direkte på
den kollektive trafik. Planen er også at motorvejen vil blive sluttet til den nye by på vej op til sin afslutning ved J.F.
Willumsens Vej, fortalte han ministeren.
Ønsket om en motorvej var da heller ikke fremmet for Hans Christian Schmidt, der sagde at man jo ikke kan sidde og
tegne nye byer uden transportkæden er indtænkt. Penge til en ny motorvej nu og her havde Hans Christian Schmidt dog
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ikke med i gaveposen.
- Vi taler motorvej alle steder, og selv om den kommer til Frederikssund, så løser det ikke alle problemer. Som sådan er
det godt at vi allerede nu får tænkt over mulige modeller til også at optimere S-togsnettet.
- Afslutningsvis var der dog lidt lys at spore i horisonten:
- Det er altid en fordel når der allerede ligger en anlægslov. Som sådan ligger den helt fremme i bunken, men nogen
tidshorisont kan jeg ikke love, sagde ministeren. Pengene er pt. disponeret til togfonden, så anlægsloftet er ramt, og der
er ingen penge i hvert fald det første år.
Foto: KEJE

2015 11 4

Ny teaterfestival i november
Aprilfestivalen er flyttet videre til Frederiksberg, men båden bliver i Roskilde Fjord og sejler videre i Frederikssund
Kommune med teater og kulturcrew.
Kulturcrew
Som en del af Aprilfestivalen blev der oprettet Kulturcrews på syv af kommunens skoler. Kulturcrewene var en stor hjælp
under festivalen, hvor de tog imod teatre, hjalp publikum på vej, og kort og godt var rigtig gode værter for de mange
arrangementer der foregik på netop deres skole i løbet af festivalen.
Nu er der fem crews i Frederikssund Kommune. De mødes alle torsdag den 5. november til et fælles kursus, hvor de
blandt andet skal arbejde med forskellige former for præsentationsteknikker.
Kurset er et led i Kulturcrew-tankegangen: at elever uddannes som værter, arrangører, afviklere og formidlere. Elevern
som er en del af et kulturcrew, har nemlig den særlige opgave at være medarrangører og udviklere af deres skoles
kulturliv. Udover at tage sig af de mange arrangementer, som løber af stablen hen over året, får de også den særlige
opgave at tage imod – og være medudviklere af en årlig teaterfestival i Frederikssund Kommune.
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Teaterfestival
På baggrund af erfaringerne fra Aprilfestivalen, og de mange gode kræfter der er på teaterområdet i Frederikssund
kommune, arbejdes der på at lave en tilbagevendende teaterfestival hvor alle får mulighed for at opleve teater.
I år foregår festivalen i uge 48, hvor alle 1. og 6. klasser blandt andet skal se teater og der er flere forestillinger for hele
familien.
Se program for festivalen.
2015 11 4

Skaterbane tager form
Der har været talt om den nye skaterbane rigtigt længe, og en stor gruppe af unge har lagt et enormt arbejde i at få den
realiseret. Det var derfor en stor dag da Fritidsudvalget den 3. juni 2015 besluttede at bevilge kr. 500.000,- til at anlægge
en ny skaterbane ved Frederikssund Hallerne.

Nu tager den nye bane for alvor form, og den er klar til indvielse onsdag den 11. november 2015 kl. 16.00.
Banen anlægges af FSR Beton, der er specialiseret i netop at forme i beton. De har til dato været med til at anlægge
cirka 30 skaterbaner i Danmark og udlandet - enten alene eller sammen med andre firmaer.
De unges bane
For at sikre ejerskab, og at banen bliver én som de unge virkelig har lyst til at benytte, har de også selv været involveret i
udformningen af banen.
Det er i følge kommunens kulturkonsulent, Sofie Myschetzky, dels sket via Facebook, men også på et fællesmøde den 9.
august, hvor kommunen sammen med FSR Beton havde inviteret alle interesserede unge og deres forældre for at vise
de foreløbige planer og drøfte de ønsker de unge selv havde. Netop inddragelsen af brugerne har været vigtigt for
Fritidsudvalget.
- Vi var blevet bedt om at lave en skitse på forhånd, fortæller Balder Lehmann, der er den ene af de to grundlæggere af
FSR Beton.
- Jeg og min makker, Claus Hermansen, er selv skatere, så vi ved hvad der virker. Så ud fra vores viden kom vi med en
råskitse, der indeholdt de to ender af en bane, og lagde det så lidt op til de unge som var mødt op at være med til at fylde
banen ud og få enderne til at mødes inden for den økonomi kommunen havde givet os.
Og idéer var der nok af i følge Balder Lehmann:
- Vi linede de unge op i to køer, hvor de gav deres input til den nye skaterbane. Det er jo deres bane. For bare at nævne
et par ting som de unge efterspurgte, så var det en minirampe og en såkaldt hip. Begge dele har vi imødekommet, og
minirampen er udført så den har fået fem forskellige funktioner.
Anlægget af banen bliver da også fulgt tæt af de unge i byen.
- De unge står og tripper hernede nærmest hver dag, siger Balder Lehmann. De glæder sig virkelig til at komme i gang
med at bruge banen.

25

26

Helårsbane
Fordelen ved en udendørs bane udført i beton er at den er ekstremt holdbar. Den har en forventet levetid på 20 år. Og så
vil den nye bane kunne benyttes hele året - dog ikke i de få uger om sommeren hvor der spilles vikingespil.
Alle er velkomne til indvielsen onsdag den 11. november kl. 16.00, hvor formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard,
officielt overrækker banen til dens fremtidige brugere.
Foto: KEJE
2015 11 6

Ejendomsforeningen: Frederikssund Kommune er bedst i hovedstadsområdet
Ejendomsforeningen Danmark, som er en erhvervsorganisation for ejendomsejere, har for fjerde år i træk undersøgt
hvilke kommuner, der skaber de bedste rammer for ejendomsejerne.
I denne analyse springer Frederikssund Kommune 71 placeringer frem til en 6. plads. Dermed er kommunen den bedst
placerede kommune i hovedstadsområdet.
Lav dækningsafgift og effektiv byggesagsbehandling
Den store fremgang skyldes hovedsageligt at kommunen har sænket dækningsafgiften til 2,5 promille, fjernet
byggesagsgebyrerne og effektiviseret byggesagsbehandlingen.
- Vi er meget stolte af vores placering, som er et tydeligt resultat af vores målrettede indsats for at forbedre vilkårene for
vores lokale erhvervsdrivende. Kortere sagsbehandlingstid på byggesager, den lavere dækningsafgift og nul
byggesagsgebyrer er væsentlige årsager til det flotte resultat, siger John Schmidt Andersen (V), borgmester i
Frederikssund Kommune.
Fortsat ambitioner om forbedringer Kommunen har høje ambitioner på erhvervsområdet, så resultatet bliver ikke en
sovepude.
- Vi skal fortsætte den gode udvikling. I starten af 2016 vil vores erhvervsteam afholde fire dialogmøder, hvor alle
virksomheder i kommunen er velkomne. Her vil vi lytte på deres ønsker og ideer til hvordan vi bedst muligt understøtter
den positive udvikling. Den 23. februar afholder vi desuden en Vækstkonference på Metalskolen i Jørlunde, hvor vi også
vil fokusere på hvordan vi skaber lokal vækst, siger John Schmidt Andersen.

2015 11 10 Nye effektive beredskaber
En af de største omstillinger af Danmarks brand- og redningsberedskab i nyere tid blev sat i gang med sidste års
beredskabsforlig. Omstillingen betyder et nyt beredskabskort med færre og mere effektive enheder, der skal koordinere
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den fælles indsats.
Planerne for de nye tværkommunale beredskaber har vakt opsigt hos en del borgere og brandmænd.
Omstillingen kommer ikke ud af det blå. Baggrunden for sammenlægningen af de kommunale beredskaber er en
økonomiaftale mellem KL og regeringen med en samlet effektivisering på 175 mio. kr., gennem en nedregulering af det
kommunale bloktilskud. Sammenlægningerne vil give yderligere stordriftsfordele og dermed besparelser.
Det er også aftalt, at kommunerne skal etablere sig i højst 20 robuste tværkommunale enheder senest 1. januar 2016.
Kommunerne har arbejdstøjet på
Det er på den baggrund, at der i disse måneder er et stort arbejde i gang i landets kommuner med omstilling og
etablering i nye beredskabsenheder.
I vores del af regionen har vi aftalt at redningsberedskaberne i Gribskov, Furesø, Hillerød, Halsnæs, Egedal og
Frederikssund Kommuner lægges sammen til Frederiksborg Brand og Redning.
Det er ikke kun kommunerne der skal omstille sit brand- og redningsberedskab. Staten skal også tilpasse strukturen og
effektivisere. Det giver god mening at de nye større kommunale beredskabsenheder overtager nogle af de mere
specialiserede opgaver, der i dag varetages af det statslige beredskab.
Arbejdsdelingen vil i øvrigt skabe lokale arbejdspladser, hvilket flugter med tanken bag regeringens varslede udflytning af
statslige arbejdspladser.
Desværre er dialogen om den mest hensigtsmæssige arbejdsdeling mellem det nye kommunale og statslige beredskab
ikke kommet i gang. Der florerer derfor kun rygter om hvad der kommer til at ske. Kommunerne er i fuld gang med
omstillingen, mens vi utålmodigt venter på at staten melder konkret ind med hvilke opgaver, der skal overføres til de nye
tværkommunale beredskabsenheder.
Omstillingen til et nyt effektivt og tværkommunalt beredskab har givet lokal debat mange steder – også hos os. Jeg
forstår godt at der kan opstå usikkerhed om, hvad det vil betyde, hvis eksempelvis en lokal brandstation står over for at
blive nedlagt. Derfor er det så vigtigt, at man kender og holder sig til fakta for eksempelvis de fremtidige responstider, så
der ikke opstår myter om hvad ændringerne vil føre med sig.
Det nye redningsberedskab tilpasses efter forholdene i kommunerne, så man har den rette placering af materiel og
mandskab og har mål for serviceniveauet. En beredskabsfaglig arbejdsgruppe har derfor siden foråret arbejdet med at
forberede mulige modeller for den risikobaserede dimensionering på baggrund af Beredskabsstyrelsens database og
simuleringsværktøj for responstider.
Næste skridt
Fra kommunernes beredskabskommissioner, hvor jeg og mine borgmesterkolleger i Frederiksborg Brand og Redning er
med, er én model indstillet til videre behandling.
Netop nu ligger dette anbefalede modelforslag til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, som skal sikre at modellen lever op til
de faglige standarder. Herunder at der er overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation,
dimensionering og materiel.
Kommunernes nye fælles beredskabskommission skal på sit møde i januar behandle modellen, herunder de eventuelle
bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen. Herefter anbefaler beredskabskommissionen en endelig model til vedtagelse i
de respektive byråd i foråret 2016. Først herefter vil de foreslåede ændringer træde i kraft.
Også fremtidens beredskab vil og skal være et forsvarligt beredskab. Derfor ligger der grundige analyser og
ekspertinddragelse til grund for de beslutninger, som vi lokalpolitikere skal træffe.
*
Borgmester John Schmidt Andersens indlæg blev bragt i Frederiksborg Amts Avis den 10. november 2015.
2015 11 12 Digital kommunikation med det offentlige
I ugerne 46 og 47 er der nationalt fokus på at borgerne kan få hjælp og blive klogere på digital kommunikation med det
offentlige.
I Frederikssund har vi i år blandt andet fokus på de unge.
Borgercenter og Frederikssund Bibliotekerne har derfor i uge 46 været på besøg på Produktionsskolen for at sætte særlig
fokus på digital post og NemID.
Her ses de to undervisere klar til at fortælle om den ”digitale tipskupon” som Borgercenter havde udarbejdet til
lejligheden.
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2015 11 12 Det er nuet, der tæller
Godt 50 frivillige og en række aktivitetskoordinatorer fra omsorgscentrene var forleden samlet på Nordhøj til fælles
inspiration og hygge.
De enkelte frivillige er tilknyttet et bestemt omsorgscenter, og det årlige fællesarrangement er en god mulighed for at
mødes på tværs.

Birthe Mollerup er sygeplejerske og har været souschef på kirurgisk afdeling på Frederikssund Sygehus. Hun har været
frivillig på Tolleruphøj i seks år, lige fra det startede. - Jeg havde været på pension i nogle måneder, ”ferien” begyndte at
føles for lang, og mit omsorgsgen rørte på sig, fortæller hun. - Derfor var det oplagt at springe til, da jeg så en udsendelse
i lokal-tv om at være frivillig.
Dengang fornemmede Birthe en usikkerhed hos personalet. – Måske følte de, at vi tog noget fra dem, siger hun. - Vi
lærte dog hurtigt at bruge hinanden, medarbejderne er åbne og imødekommende, og vi har et godt samarbejde.
Det dyrebareste er nærvær
- Jeg får ny energi af at være frivillig, og det gør mig glad, at jeg kan give et andet menneske en dejlig stund, også selv
om vedkommende ikke husker det bagefter. Det er nuet, der tæller, siger Birthe Mollerup.
Og at være til stede og gribe nuet, var også den røde tråd i Isabella Flensteds foredrag.
Isabella Flensted er omsorgsklovn og var indbudt til at fortælle om sit arbejde og give sine bud på, hvordan man kan
være med til at bringe kvalitet ind i beboernes liv.
Se verdensmesteren – se ressourcerne
Der er så meget, der er godt, sagde Isabella Flensted. Se det! Se verdensmesteren, se ressourcerne og fremhæv det.
- Vi skal være autentiske og turde bruge barnet i os selv, når vi møder beboerne, sagde hun.
- Vi skal vise taknemmelighed, respekt og anerkendelse, og som hjælpere skal vi være ydmyge og møde beboerne, hvor
de er. Det gælder om at være til stede og gribe nuet, at kunne slippe sin egen dagsorden, at give tid og at turde være
stille sammen.
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- Vigtigst for livskvaliteten er at have indflydelse, at føle sig værdsat og at kunne bruge humor og le sammen, sagde hun.
– Og vi skal bestemt have aktiviteter, men det dyrebareste er nærvær.
Foto: kaars

2015 11 17 Dialogmøde på socialområdet
Sundhedsudvalget ønsker en tættere dialog med kommunens Beboer- og pårørenderåd på handicap- og
psykiatriområdet samt Handicaprådet, og havde derfor inviteret formænd og medlemmer af rådene til dialogmøde i
Byrådssalen den 3. november 2015.
Mødet er det første af sin slags, og er tænkt som en start på en hel ny tradition, hvor parterne en gang årligt mødes til en
dialog.
Dialogmødet er netop en nyskabelse, og et af de tiltag der er affødt efter at kommunens retningslinjer for beboer- og
pårørenderådene, som var til revision i foråret 2015.
Formålet med dialogmødet er at Sundhedsudvalget, administrationen, beboer og pårørenderåd i kommunens boenheder
m.v. samt Handicaprådet tilsammen får mulighed for en gensidig informationsog erfaringsudveksling om det seneste års
udvikling og kommende tiltag på det specialiserede socialområde.
Formanden for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg bød velkommen til de ca. 30 fremmødte personer.
Mødets program indeholdte følgende hovedpunkter:

Præsentation af ny organisation v/socialchef Klaus G. Kolberg

Principper og serviceniveauer på det specialiserede socialområde v/afdelingsleder Mette Marie Juul Kristiansen

Budget 2016 v/socialchef Klaus G. Kolberg

Gensidig erfaringsopsamling med arbejdet i beboer- og pårørenderådene, herunder indkomne emner/punkter til
dagsordenen
Ud over ovenstående punkter til dagsorden havde rådene sammen med Handicaprådet rejst nogle vigtige emner til den
politiske debat, herunder spørgsmål omhandlende:

Kommunens tidlige indsats i forbindelse med overgang fra ung til voksenlivet med speciel fokus på den
arbejdsmarkedsrettede og rehabiliterende indsats for målgruppen med ADHD

En ældrepolitik for handicappede på kommunens botilbud, som hen over årene bliver mere plejekrævende

Tiltag til udbedring/renovering af de botilbud, der ikke mere er tidssvarende i sin boligform

Ledsagelse til ferie m.v.
I øvrigt opfordrede medlemmerne af Handicaprådet på mødet beboer- og pårørenderådene til at bruge rådets organ
noget mere, og at rejse de nødvendige problemstillinger og udfordringer fra hverdagen, som ønskes sat på den politiske
”agenda”.
Der var en god dialog, og mange gode emner blev fremført på mødet. Tilbagemeldingerne efter mødet var at alle var
glade for at mødet blev sat i stand og en ny tradition blev opstartet, men at der næste gang skulle afsættes mere tid til
dialogen.
2015 11 18 Bro over Roskilde Fjord får sit navn
Fredag den 20. november kl. 12.30 til 13.00 bliver det offentliggjort, hvad den kommende bro over Roskilde Fjord i
Frederikssund Kommune skal hedde.
Det sker i Transport- og Bygningsministeriet, hvor vinderen af den navnekonkurrence som blev udskrevet tilbage i foråret
2015, vil blive afsløret.
I alt 447 har indsendt forslag til navnet på den kommende bro over Roskilde Fjord. Heraf var der 212 unikke forslag til et
navn, mens 43 personer har indsendt vindernavnet.
- Det hører til de sjældne begivenheder at vi skal navngive broer i Danmark. Sidste gang var Øresundbroen i 2000, og nu
er vi så parate til at skrive endnu lidt Danmarkshistorie og løfte sløret for hvad den kommende bro over Roskilde Fjord
skal hedde, siger Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt.
I Danmark er der tradition for at navngive broer ud fra to principper. Enten ud fra broens geografiske placering – det kan
være efter sund, bælt, fjord eller andet, de passerer hen over. Nogle eksempler er Vildsundbroen, Aggersundbroen,
Vejlefjordbroen og Langelandsbroen.
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Det andet princip er at broen får navn efter en kongelig. Et par eksempler er Kong Frederiks lX’s Bro og Dronning
Alexandrines Bro.
Mange har indsendt forslag ud fra de to principper, men der er også modtaget en del mere specielle navne, så som Vpille broen, Regnbuen og Nye Viking.
I alt 43 personer har indsendt vindernavnet, og derfor er vinderen af præmien udtrukket af konkurrencens jury. Den
heldige vinder får præmien på 5000 kr. overrakt hos ministeren.
Dommerkomitéen bestod af Bente Holmberg, formand for Stednavneudvalget, institutleder på Nordisk Forskningsinstitut
KU, John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune samt Per Jacobsen, direktør i Vejdirektoratet.
Medier og privatpersoner er velkomne til at deltage ved offentliggørelsen.
Tilmelding kan ske til pressechef i Transport- og Bygningsministeriet Mette Gerlach på meg@trm.dk
2015 11 19 Ny gadebelysning har vakt opsigt
Frederikssund Kommune har igangsat en omfattende renovering af gadebelysningen, efter at have overtaget området fra
DONG tidligere i år. Omkring 3.000 armaturer skal udskiftes, og arbejdet er godt i gang.
De nye miljøvenlige LED-lamper har givet anledning til henvendelser fra borgere, som oplever at lyset er noget
anderledes.
Per 1. juli 2015 overtog Frederikssund Kommune gadebelysningen fra DONG, som hidtil har ejet og drevet de omkring
10.000 gadelamper i kommunen.
En del borgere har oplevet at den nye belysning opleves anderledes, efter kommunen har taget de gamle lamper ned og
opsat nye LED-lamper.
- De tidligere lamper sendte lyset bredt og diffust ud på vejarealet. Det betød at vejen og omgivelser synede mere oplyst,
men det betød også meget energispild og lysforurening. De nye lamper er designet til at oplyse vejen og ikke
omgivelserne. Lamperne sender i stedet lyset på fortov, cykelsti og kørebane, hvor det skal bruges, siger Tina Tving
Stauning, formand for Teknisk Udvalg.
Enkelte områder i Jægerspris og Skibby er berørt
I følge Frederikssund Kommune drejer det sig om nogle enkelte områder i Jægerspris og Skibby, hvor man opleve at
vejene er blevet mørkere.
- Vejene er faktisk blevet bedre belyst, men kontrasten mellem lys og mørke er blevet større, og opleves mere markant
end tidligere. Det gælder specielt de steder, hvor der er meget langt mellem lysmasterne. Vi oplever også at
beplantningen nogle steder skygger for gadebelysningen. Derfor vil vi opfordre grundejere til at få beskåret de grene der
skygger eller vokser ind i ledningerne, siger Henriette Andersen, teamleder for Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.
Rapport fra stedet Gadebelysningen er et vigtigt element i byrummet, og Frederikssund Kommune ser nu nærmere på
henvendelserne.
- På baggrund af borgerhenvendelserne vil vi begynde at registrere de kommunale veje, hvor belysningen opleves
forringet. Vi vil opfordre alle til at hjælpe ved at anvende hjemmesiden www.rapportfrastedet.dk - hvor man nemt kan
indberette problemer med gadebelysningen. Når vi har dannet os et overblik og vurderet indmeldingerne, vil vi
iværksætte de relevante tekniske ændringer, siger Henriette Andersen.
2015 11 19 Skolen skal ud i virkeligheden
Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden. Det er den enkle vision, der understøtter fremtidens
folkeskole.
Med portalen Skolenivirkeligheden.dk, også kaldet SIV, er der nu en nem og brugbar indgang til et samarbejde mellem
skoler og daginstitutioner i Frederikssund Kommune og med virksomheder, foreninger og frivillige.
Folkeskolen skal løbende inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter, så undervisningen bliver mere
virkelighedsnær for eleverne, både i teori og praksis. Men også de yngre børn i dagtilbuddene skal have oplevelser fra
virkeligheden udenfor eller i børnehusene, hvor børnene kan være nysgerrige og udfordres af voksne. Voksne, der kan
have noget helt andet at byde på end det pædagogiske personale.
Kontakt til verden udenfor
- Da vi i maj 2015 igangsatte den nye hjemmesideportal Skolenivirkeligheden.dk, var det med et stort ønske om at gøre
det nemmere og lettere at komme ud i virkeligheden, fortæller leder af Udviklingscentret i Frederikssund Kommune, Sisse
Krøll Willemoes, og fortsætter
- Vi så på de gode erfaringer, som man blandt andet har i Fredensborg Kommune med portalen Skolenivirkeligheden.dk.
Den hjalp de lokale skoler til at knytte kontakt til verden udenfor. En kontakt, som mange lærere har været gode til, men
som med den nye skolereform, fælles mål og ønske om understøttende undervisning, nu er et must for at få bredde i
forhold til læring.
Formanden for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) er også tilfreds med den nye portal, og specielt
at der nu er kommet liv i SIV.
- I vores Børne- og Ungepolitik lægger vi netop vægt på at alle børn skal udvikles fagligt, socialt og kulturelt, så deres
potentiale udnyttes bedst muligt, så jeg er ganske tilfreds med at der nu er kommet liv i Skolenivirkeligheden.dk, og ikke
mindst at den dækker alle børn mellem 0-18 år, udtaler formanden for Uddannelsesudvalget.
Plads til flere tilbud
SIV vil gerne i kontakt med endnu flere foreninger og frivillige, som på den ene eller anden måde har et godt tilbud til den
lokale skole eller det lokale børnehus.
- Den lokale cykelhandler har allerede meldt sig med et tilbud til 4. klasserne, fortæller leder af Udviklingscentret Sisse
Krøll Willemoes, og fortsætter
- En balletdanser, Frederikssund Golfklub, Den Danske Bank, Svanholm og Frederikssund Bibliotekerne er også med,
men der er plads til mange flere gode tilbud, aktiviteter eller læringsforløb, som kan være med til at bakke op om vores
børns udvikling.
Nogle tilbud er gratis, andre koster penge, men alle tilbud skal selvfølgelig være båret af solid faglig viden omkring
aktiviteten og ikke mindst lysten til at være sammen med børnene.
Tilbuddet skal selvfølgelig være relevant for dagtilbud og/eller skole, og tilbuddet skal som udgangspunkt være
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tilgængeligt i tidsrummet klokken 8-16, og så skal tilbuddet prismæssigt være tilgængeligt for børnehusene og skolerne.
Mere viden om SIV
På http://skolenivirkeligheden.dk/frederikssund er der info om retningslinjer og praktiske forhold, samt de mange gode
tilbud. Der kommer hele tiden flere til.
SIV har selvfølgelig også sin egen facebookside: /skolenivirkelighedenfrederikssund/
2015 11 20 Babycaféer i december 2015
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer med din baby.
To caféer den 1. december
Bibliotekerne slutter årets babycafeer af tirsdag den 1. december hvor man på Jægerspris Bibliotek kl. 10.00 til 11.00 kan
høre Elena Michelsen fortælle om zoneterapi til babyer. Zoneterapien kan bl.a. være en god hjælp til at genoprette eller
styrke babys helbred generelt.
Hør også om Elenas erfaringer i forbindelse med bl.a. kolik, fordøjelsesproblemer eller gentagne infektioner.
Samme dag kan man på Slangerup Bibliotek fra kl. 10.00 til 11.00 deltage i babysang og bevægelse med Gitte Ziebell.
Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi børn lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en sjov form for musikalsk legestue for de mindste (og deres forældre...)
I begge babycafeer er der hyggetid og erfaringsudveksling fra kl. 11.00 til 12.00, og i Slangerup er der desuden besøg af
sundhedsplejersken.

Gratis deltagelse Det er gratis at deltage, men billet skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller på dit lokale
bibliotek.
2015 11 20 Ny bro får navn efter Kronprinsesse Mary
Mange forslag har været i spil. I alt havde 447 borgere indsendt 212 unikke forslag til hvad den nye bro over Roskilde
Fjord skal hedde. Forslaget om at navngive broen efter Kronprinsesse Mary var kommet fra 43 af dem.
- Jeg er super glad for at det er en lokal mand der har vundet konkurrencen, og at det er vores kronprinsesse der
kommer til at lægge navn til den nye bro, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Der er tradition for at broer enten får et navn der angiver deres geografiske placering, eller at de får et kongeligt navn.
- Vi ønskede ikke at den skulle hedde Roskilde Fjord-forbindelsen, siger borgmesteren. I det lys skulle vi så finde et
royalt navn. Her lå det lige for at vælge kronprinsessen. Det er der også en god historiefortælling i, med den gamle bro
opkaldt efter en kronprins lige ved siden af.
Også transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt er glad for navnet til den nye bro:
- Det er et flot navn til en bro, og det er jo lidt sjovt at Kronprinsesse Marys Bro nu kommer til at ligge ved siden af en
Kronprins Frederiks Bro, selvom det er en tidligere Kronprins Frederik som den gamle bro i Frederikssund er navngivet
efter, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.
Ved dagens pressemødet afslørede ministeren også vinderen af navnekonkurrencen. Han er fundet ved lodtrækning
blandt de 43 som har indsendt forslag om navngivning efter kronprinsessen. Det blev folkeskolelærer fra Frederikssund,
Rasmus Olssen, som fik blomster og en gavecheck på 5.000 kroner.
- Det er en stor dag i dag. For det er 15 år siden, der sidst er blevet navngivet en bro i Danmark. Det var Øresundsbroen i
år 2000, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.
Men det er nogle år siden at kongefamilien sidst har præget landkortet på den måde:
- Faktisk skal vi helt tilbage til 1963 for, at traditionen med et kongeligt navn blev anvendt. Det var, da broen over
Guldborgsund blev navngivet Frederik d. IX’ bro, fortalte Hans Christian Schmidt.
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2015 11 23 Tid til julerier
I weekenden fra den 27. til 29. november 2015 tages der hul på julerierne i hele kommunen.
Skibby
Igen i år er Skibby først med at tænde juletræet i Bymidten. Det sker fredag den 27. november kl. 16.00 hvor julemanden
ankommer, deler godter ud og tænder træet.
Frederikssund
I Frederikssund tændes juletræet i år også fredag den 27. november som i år er ”Black Friday” – og lige som sidste år er
det ved Vandkunsten på Gågaden det tændes af borgmesteren.
Programmet byder også på underholdning, og ser derfor således ud:
Kl. 16.30 Juleoptog med orkester gennem Gågaden.
Kl. 16.45 Frederikssund Musikskole og Harmoniorkester underholder ved Vandkunsten.
Kl. 16.45 Gratis juleboller.
Kl. 17.00 Borgmesteren tænder juletræet.
Frederikssund Kirke
Også Frederikssund Kirke holder julemarked lørdag den 28. november 2015. Det gør de i Præstegården, Kirkegade 7 i
Frederikssund fra kl. 10.00 til 14.00.
Igen i år samarbejdes der med Y-mens og en del af overskuddet går til Julemærkehjemmet og en del til menighedsplejen
i sognet.
PFFU
Produktionsskolen holder julemarked den 28. november kl. 10.00 til 16.00 på Skuldelevvej 24 i Skibby.
Markedet byder på salg af juledekorationer, håndarbejde, smykker, nisser, kunsthåndværk, søde sager, gløgg og andet
godt til gane og mave fra de indendørs boder på Produktionsskolen.
Ferslev
I Ferslev er der også tradition for at tænde juletræ. Det er Ferslev Bylaug & Co. der står for arrangementet søndag den
29. november kl. 15.00 foran kirken, hvor julemanden og ridepigerne sørger for julestemningen. Julemanden deler gufposer ud, og der er æbleskiver m.m. i Birkesøhuset.
Jægerspris
I Jægerspris tændes træet ved Kulturhuset Rejsestalden første søndag i advent, den 29. november kl. 16.00.
Før da er der masser af liv og julerier omkring Rejsestalden. Programmet for dagen ser nogenlunde således ud:
Kl. 11.00 til 17.00 Se Uldnymfernes juleudstilling i Staldbåsene i Rejsestalden.
Kl. 13.00 til 17.00 Julecafé på Rejsestaldens gårdsplads. Æbleskiver, gløgg og andre lækkerier.
Kl. 13.00 til 17.00 Julecafé i Rejsestalden
Kl. 13.00 til 17.00 Julebazar. Fra teatersalen på Slotsparkens Friskole stråler lyset ud gennem vinduerne. Der er lys i
juletræet og duften af gran og julebag breder sig. Kom indenfor på den hyggelige skole, hvor teatersalen vil danne
rammen om en stemningsfuld julebazar, med små boder som bl.a. sælger hjemmebag, hjemmelavede bolsjer, gran,
dekorationer, svenske loppefund m.v. Tag familien med og kom i julestemning.
Kl. 13.00 ”HJÆÆÆLP, julemanden er blevet væk” – Vær med til at finde julemanden og alle godteposerne på en
hyggelig gåtur i Slotshegnet for hele familien. Følg de røde drilske nissespor… Vi går i samlet flok fra Rejsestalden kl.
13.00.
Kl. 15.00 Jægerspris og Skibby Linedancers - optræder ved Bentes Blomsterhjørne.
Kl. 15.45 JAS optræder på scenen på Rejsestaldens gårdsplads med smagsprøver fra årets juleforestilling "Folk og
røvere i kardemommeby".
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Kl. 16.00 Juletræet tændes. Hvis ikke nissen driller... Det er traditionen tro Valter Simonsen fra JAS der tænder juletræet.
Kl. 16.10 Slikposer til de første 400 børn. Julemanden har meldt sin ankomst..
Slangerup
I Slangerup tændes juletræet også første søndag i advent, den 30. november. Det sker på Rådhuspladsen foran
Slangerup Administrationscenter kl. 17.00.
Traditionen tro tændes træet med bistand fra de lokale brandmænd, og forinden er der kl. 16.00 en kort julegudstjeneste i
Slangerup Kirke, hvorefter årets konfirmander går i fakkeltog fra kirken over til juletræstændingen.
Her underholder Nisse DJ på pladsen fra kl. 16.00 og Lions sælger gløgg og æbleskiver.
Foto: KEJE

2015 11 23 Fremtidens erhvervsby
Frederikssund Kommune har store ambitioner for den nye by, Vinge, lidt uden for Frederikssund. Kommunen er netop nu
ved at fintænke erhvervsplaner for området for at skabe de allerbedste vilkår for virksomheder, der ønsker at etablere sig
tæt på hovedstaden og med god infrastruktur til resten af landet. I Vinge bliver der således skabt en helt ny by, hvor
erfaringerne fra andre områder i kommunen danner et solidt fundament.
Sådan kan man læse i tillægget ”Fremtidens erhvervsby” i Berlingske den 23. november 2015.
Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen, fortæller i tillægget at Frederikssund Byråd i Vinge ser
bolig og erhverv som to sider af samme sag.
- Vi vil gerne tilbyde bolig og job i samme by. Der skal være indkøbsmuligheder, børnepasning og liv i boligkvartererne.
Samtidig skal der i centrum være plads til administrative virksomheder, mens den egentlige produktion placeres i
udkanten af byen. Vi vil i Vinge præstere en byplanlægning, der tænker erhvervslivet ind som en del af byen. På den
måde får man den dynamik der opstår, når byen befolkes af mennesker der også går på arbejde i byen, siger
borgmesteren.
Se tillægget Fremtidens erhvervsby (pdf 2 Mb)
2015 11 24 Forældrekursus for flygtninge en succes
Gennem de sidste otte uger har 14 syriske flygtninge deltaget i et kommunalt pilotprojekt, der giver dem bedre grundlag
for at understøtte deres børns udvikling og integration i Danmark. Tirsdag den 24. november var kurset slut, og det blev
markeret med politiske roser og diplomer.
Iflg. Nahid Yazdanyar der er familiekonsulent i Jobcentret er der i første omgang tale om et pilotprojekt for at få prøvet
koncept og tidshorisont af, og det har da også vist sig at de otte uger næsten ikke var nok
- Der har været stor interesse for at diskutere og lære, så vi overvejer at udvide det med et par uger næste gang vi
udbyder kurset, fortæller Nahid Yazdanyar, der ikke er i tvivl om at kurset har været en succes for alle parter:
- Interessen var overvældende for at komme med på kurset. Der er faktisk venteliste til de kommende hold, siger hun.
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Hun fortæller også, at kurset er et ekstra tilbud ud over den indsats der i forvejen gøres for kommunens flygtningefamilier.
- Idéen er at lære flygtningeforældrene om vores samfundsstruktur her i Danmark, og navnlig at snakke om
børneopdragelse med dem. Vi vil rigtig gerne prøve at få dem til at tænke på hvordan man gør i Danmark, og hvordan
man åbner sig.
- Og så har vi brugt kurserne til at vise muligheder for fritidstilbud via fx kommunens Fritidspas og Aktiv Fritid. I det hele
taget gør vi meget ud af at skabe en forståelse for at ting er baseret på frivillighed i Danmark. Det er ikke så udbredt i
mange andre lande, så det er et vigtigt budskab at man som forældre skal engagere sig i foreningsarbejdet, og
derigennem også få sine børn og unge engageret.
Politiske roser til projektet
Ved kursets afslutning deltog også formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C). Han kunne fortælle at det ikke kun var på
kurserne her man diskutere meget:
- Det gør vi også i Byrådet, sagde han med et smil, samtidig med han lykønskede de 14 syriske flygtninge med det
veloverståede kursus

Udvalgsformanden fortalte også at Frederikssund - lige som mange andre kommuner - er blevet beriget af rigtig mange
flere borgere pga. krig og konflikt mange steder i verden.
- Derfor har Byrådet igangsat et arbejde med at lave en integrationsstrategi, og der kan I også være med, sagde Ole
Søbæk, og fortsatte: I kan bidrage med de erfaringer I har om hvordan det er at komme hertil, så vi bedre kan hjælpe jer
med at lykkes her i Danmark.
- I det hele taget håber jeg at I vil blive ved med at blande jer i det samfund I nu er en del af.
Gensidig læring Én ting er hvad flygtningene har opnået ved kurset. Men også Jobcentret og samarbejdspartnerne i
Sundhedsplejen, Sprogskolen, SSP, Politiet og skolepsykologerne har fået en masse læring og erfaringer med sig.
- Vi har fået en bedre fornemmelse af hvem de er. Og fordi en gruppe flygtninge kommer fra et land som fx Syrien, så er
de ikke ens. Det skal vi også tænke over, og give plads for den gensidige nysgerrighed, siger Nahid Yazdanyar.
Ved kursets afslutning har man gennemført en lille evaluering af forløbet, og den viser da også at forløbet har givet meget
mening for kursisterne.
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Iflg. Tarek Darwish, der har deltaget i kurset, så har det været første skridt der fjerne barriererne mellem flygtningene og
det danske samfund.
- Det har været et rigtig godt kursus, og vi har haft et rigtig godt samarbejde både kursisterne imellem, og med dem der
har afholdt kurset. Vi vil bruge alle de råd og den vejledning vi har fået, og på samme tid vil vi altid henvende os hvis der
er problemer eller udfordringer, og vil gerne diskutere det med jer, sagde Tarek Darwish, der var meget taknemmelig for
at have fået mulighed for at deltage i kurset.
Foto: KEJE

2015 11 26 Fritidspolitik med fokus på mangfoldighed
Under overskriften 'Mangfoldighed og fokus' vedtog Byrådet onsdag aften kommunens nye Fritidspolitik.
Den nye Fritidspolitik handler da også om det levende liv, og formålet med politkken er at understøtte de mange gode
kræfter og initiativer der er i Frederikssund Kommune, så det forbliver et godt sted at bo og leve hele livet.
Arbejdet med Fritidspolitikken har været undervejs et stykke tid. Udgangspunktet er, at politikken skal afspejle en
kommune med liv i, og en kommune hvor det er godt at bo gennem hele livet.

Dialog med brugerne
Derfor blev der i foråret 2014 afholdt fem dialogaftener med fokus på de forskellige faser vi går igennem i livet, hvor
behov og muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter ændrer sig løbende.
Deltagerne på dialogaftenerne, som var åbne for alle, har bidraget med interessante inputs og forslag til hvad den nye
Fritidspolitik skulle indeholde, og de fem temaer er blevet til på baggrund heraf. Desuden har der været løbende dialog
med interesseorganisationerne: Kulturrådet, Idrætsrådet, Børne- og Ungesamrådet samt Ældrerådet, Handikaprådet og
Folkeoplysningsudvalget.
Politisk er der stor tilfredshed med dialogprocessen, og formand for Fritidsuvalget, Morten Skovgaard, er da også sikker
på at de mange deltagere på dialogmøderne kan genkende deres input og ønsker.
Den løbende dialog med borgere og foreninger forventes at fortsætte, dels i forhold til det arbejde der allerede er sat i
gang omkring dannelse af idrætscentre i Jægerspris og Skibby samt den nye idrætsby i Frederikssund ved Ådalen Skole,
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dels i forhold til at skabe levende byrum i hele kommunen, hvor Fritidsudvalget håber på bidrag og ideer fra de mange
kulturelle foreninger og aktører der er i Frederikssund Kommune.
Endelig skal arbejdet med et nyt hovedbibliotek være med til at virkeliggøre Frederikssund som en levende kommune.
Fem temaer
Politikken er delt ind i fem temaer:

Byens Rum

Faciliteter

Foreningslivet

Selvorganisering

Talentudvikling.
Fokus på talenter
Formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V), fremhæver det nye tema om talentudvikling:
- Den helt nye spiller i klassen er talentudvikling, og i første omgang handler det om at få defineret hvordan vi vil arbejde
med det i Frederikssund Kommune; hvordan vi kan skabe gode rammer for de talenter der er, og hvordan det giver bedst
mening at udmønte de midler der er afsat, siger Morten Skovgaard.
De øvrige temaer skal også udfoldes yderligere, og der vil blive udarbejdet konkrete handleplaner for hver enkelt af dem.
- Og med det sagt, så er der jo allerede taget hul på handlingerne. For ganske nylig indviede vi den nye skaterpark, der
er en stor kapacitetsundersøgelse i gang som skal synliggøre den tid der er til rådighed i vores haller, så der kan blive
plads til de selvorganiserede, og vi skal til at etablere Kløverstier, som skal være med til at fremhæve de mange smukke
og interessante ruter der er i vores kommune, fortæller Morten Skovgaard og tilføjer:
- Og så har vi jo redefineret kriterierne for Fritidsudvalgets puljer, så de også understøtter de visioner og ønsker,
Fritidspolitikken afspejler.
Interessant forløb
Helt overordnet om politikken siger Morten Skovgaard:
- Det har været et interessant forløb hvor vi som udvalg har haft mange diskussioner og været omkring mange hjørner.
En ting er vi helt enige om, og det er at der skal ske noget – og det er Fritidspolitikken med til at sikre at der gør. Som
udvalg er vi meget tilfredse med en så konkret politik, der giver retning og sikrer handling både i bredden og på de mere
skarpe linjer.
Se den nye Fritidspolitik.
2015 11 29 Stormvarsel
Der er udsendt stormvarsel for søndag aften o gnat.
Stormen kan ifølge DMI være med vindstød af orkanstyrke. Der forventes primært stormskader i form af væltede træer
mv. Der kan også opstå ledningsnedfald i forbindelse med stormen.
De frivillige i beredskabet i Frederikssund er klar til at assistere til de opgaver, der måtte opstå over aftenen og først på
natten.
DMI varsler endvidere forhøjet vandstand langs den jyske vestkyst, hvilket har medført at bekymrede borgere fra
Hyllingeriis har kontaktet Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab. DMI's vagthavende har oplyst, at der i
morgen eftermiddag kortvarigt kan forventes en forhøjet vandstand i kommunens fjorde på 1.15-1.20 m over normal
daglig vande. Det forventes ikke at indebære risiko for oversvømmelse.
Beredskabet følger situationen.
Aflyste busser og tog
Som følge af stormen indstiller DSB S-togsdriften kl. 22.00 søndag aften, og Movia aflyser en række busafgange.
Se mere om togaflysninger. Se mere om busdriften.
2015 11 29 Julelys og godter
I den forgangne weekend holdt julen og den søde julestemning for alvor sit indtog i kommunen da der blev tændt lys i
byernes juletræer og juleudsmykning.
Fremmødet var da også pænt både i Skibby og Frederikssund fredag eftermiddag, og i Jægerspris og Slangerup søndag.
Det var ellers hårde odds arrangørerne var oppe imod alle steder, da fredag også var Black Friday der lokkede med alle
sine tilbud og fristelsen om at shoppe billige julegaver i god tid. Søndag meldte stormen ”Gorm” sin ankomst med varsel
om farligt vejr i hele kommunen ud på aftenen.
Men ingen af delene skræmte altså folk – eller måske var fristelsen for julekager og en pose med julegodter til børnene
bare for stor?
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Julemand i hesteoptog
I Skibby tændtes træet af selveste julemanden fredag kl. 16.00. Forinden var han ankommet i hestevogn med et helt
følge af nisser til hest

Efter at være kommet igennem et sandt hav af børn, der alle gerne ville betro julemanden hvad de ønskede sig til jul, blev
han hejst til vejrs for at tænde juletræet, og bagefter var der godteposer til alle børn og barnlige sjæle.
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Alle gode gange tre…
I Frederikssund blev juletræet traditionen tro tændt af byens borgmester. Det gjorde han fredag kl. 17.00, og for tredje år i
træk var det i år igen ved Vandkunsten midt på Gågaden. Det var nu lidt genstridigt, det gode træ. Faktisk måtte
borgmester John Schmidt Andersen tælle ned sammen med alle børnene tre gange, før det lykkedes at få lys i træet.
Før da havde han holdt en kort tale for alle de fremmødte, og Musikskolens elever og Harmoniorkester underholdt med
nogle af julens populære sange.
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I sin tale takkede borgmesteren folk for at være kommet, for den fine underholdning, og sagde blandt andet også at jul er
hyggens, børnenes og hjerternes tid:
- Det er så dejligt til jul. Vi rykker sammen, og vi har det rigtig hyggeligt med hinanden. Det skal vi bruge julen til, og
huske at give os tid til.
- Der er mange der har deltaget frivilligt ved arrangementet i dag, og havde vi ikke de mange frivillige sjæle i vores
kommune, så var der mange ting der ikke kunne lade sig gøre. Men frivilligheden går langt ud over julen, og vi kan ikke
rose de frivillige nok for det arbejde de gør hele året. Det skaber sammenhold.
- I dag er jo også Black Friday. Den kan vi bruge til at skabe lidt handel i vores byer, og der er nok nogle
handelsdrivende der håber vi kigger forbi og bruger lidt penge i deres forretninger. Lad os huske det; det er også med til
at skabe sammenhold i kommunen.

Lys og varme midt i orkanens øje
Helt så dramatisk var det måske ikke, men DMI havde faktisk varslet farligt vejr og storm med vindstød af orkanstyrke. Så
der var nok andre end kommunens udsendte, der havde holdt flittigt øje med vejrudsigten hele søndagen og tænkt: Bare
træer og julepynt nu ikke blæser ned om ørene på os :-)
Så slemt stod det heldigvis ikke til i hverken i Jægerspris eller Slangerup søndag eftermiddag, selv om det da var begyndt
at trække sammen og blæse lidt op.
I Jægerspris var det traditionen tro Valter Simonsen fra Jægerpris Amatør Scene (JAS) der styrede løjerne på scenen
foran Kulturhuset Rejsestalden. Også her krævede det tre forsøg at få lys i træet, så der må være noget magisk ved det
tal når det handler om juletræer.
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Forinden havde JAS også optrådt på scenen foran kulturhuset, og der var både julebazar, julemarked og linedance ved
det lille kulturhus.
Og selvfølgelig kiggede julemanden også forbi i Jægerspris med masser af godteposer til de mindste.

I Slangerup var der også både julemand, nisse-DJ, brandbiler og byens historiske vægtere til at se til at alt gik rigtigt til da
træet skulle tændes kl. 17.00 foran administrationscenteret på Kongensgade.
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Forinden underholdt Slangerup Kirkes kor, og både formand for CItyforeningen, Peter Nielsen, og sognepræst Caja
Winterø holdt korte taler, hvor de dels opfordrede folk til at huske at støtte de lokale erhvervsdrivende - navnlig i
julemåneden - men også huske på sammenholdet og trygheden som julen er udtryk for.
Selve træet sørgede de lokale brandfolk for at tænde med fyrværkeri fra træets top.
Foto: KEJE

2015 12 2

Julerier på museet
Kom i julestemning på den gamle færgegård, når Frederikssund Museum slår dørene op på Færgelundxsvej 1 i
Jægerspris for to dage med hyggelige juleaktiviteter lørdag den 5. og søndag den 6. december 2015 kl. 10.00 til 16.00.
Lørdag den 5. december kan du kl. 12.00 og kl. 14.00 lade dig tryllebinde af fortæller Henriette Ritz Kylmann. Hun
fortæller historier om hvor de allerførste nisser kom fra og om hvorfor der ikke findes nisser på Mors.
Søndag den 6. december kan du mellem 12.30 og 13.00 høre Frederikssund Musikskoles Blæseorkester under ledelse
af Ian Price spiller julemusik. Og kl. 13.00 kan du ”gyse” til børneforedrag ”julens engle og dæmoner”.
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Begge dage kan du også kigge indenfor i museets julepyntede udstilling og dyste på viden om julemad i museets
juleskattejagt. Der er præmier til alle rigtige svar!
Og husk, at spejderne fra Grevinde Danner Gruppen, som altid sælger juletræer samt lune æbleskiver og varme drikke
på museets gårdsplads.
2015 12 2

Juletræspyntning på Rådhuset
I år fik Rådhuset hjælp af børn fra storegruppen i Børnehuset Møllevej.
Borgmesteren kom ned og hilste på, og var med til at pynte juletræet.
En stor del af pynten havde børnene selv lavet, og så blev der sunget ”På loftet sidder nissen med sin julegrød”.
Bagefter var der juice og pebernødder.
Lokalavisen kom også forbi.

2015 12 3

Handicappris 2015
Sanne Maria Fritzen er modtager af årets handicappris.
Sanne er formand for beboerrådet på Klintegården, hvor hun gør et prisværdigt arbejde for alle beboere.
Sanne tager stort ansvar, er meget lydhør over for alle beboeres behov og ønsker, og bringer disse videre til resten af
beboerrådet og ledelsen.
Prisen, som er et billede fra AKUcenter Ejegod og en buket blomster, tildeles for en særlig indsats i forbindelse med
aktiviteter og omsorg for handicappede.
Prisen blev overrakt i Byrådssalen på Frederikssund Rådhus den 3. december 2015.

2015 12 3

Succes med feedback og variation i folkeskolen
Nye måder at undervise på har givet elever i Frederikssund Kommune en mere spændende og lærerig skoledag.
Lærere, pædagoger og skoleledere har været på kompetenceudviklingsforløb og det har givet bedre indlæring, mindre
larm og mere bevægelse i folkeskolen. Kursusforløbet er afholdt af virksomheden True North og har givet nye måder at
undervise på, som understøtter den måde eleverne bedst modtager viden og trives i skolen. Det viser den
evalueringsrapport, som Frederikssund Kommune og virksomheden True North sammen har udarbejdet.
Eleverne foretrækker samarbejde, variation og bevægelse
De fleste kender skolesituationen, hvor eleverne rækker hånden op, når læreren stiller spørgsmål. I timer, hvor man
bruger True North, hjælper eleverne ofte hinanden med at svare, inden de rækker hånden op. I evalueringen fortæller
eleverne, at det gør det er lettere at svare, når de må hjælpe hinanden. Nogle mener også, at de bliver klogere, og at det
bliver lettere at huske det lærte. Som en pige i 4. klasse siger:
- Fordi børn forstår børn bedre. Jeg har prøvet, hvor læreren forklarede mig det, og jeg fattede ikke noget. Så kom Emma
og forklarede mig det, og så forstod jeg det.
Feedback og variation er nogle af de andre True North principper, som eleverne synes virker. Mange elever fortæller, at
feedback og tydelige mål fra læreren gør det lettere at forbedre sig både fagligt og socialt. Alle de interviewede elever
foretrækker, at der varieres mellem forskellige undervisningsmetoder. Som en pige i 5. kl. siger:
- Det er nemmest, hvis jeg både laver det, hvor jeg bevæger mig, skriver det og en tredje måde - nu flere måder, jeg laver
det på, nu bedre kan jeg huske det.
Alle eleverne foretrækker, at kroppen aktiveres, og de mener også, at det gør det nemmere at lære. I de mindre klasser
handler det meget om leg og om at få brændt krudt af, så de bedre kan koncentrere sig. I 9. klasse er fokus mere på det
faglige. En dreng siger:
- For eksempel walk and talk, hvor vi er mere aktiv i timerne og ikke bare sidder og kigger på tavlen. Det bliver man
hurtigt træt af, det gør jeg i hvert fald. Jeg synes, det er en bedre måde – at man kan være aktiv i timerne. Det lærer jeg
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personligt mere af.
Tilfredse lærere
De lærere, som har svaret på evalueringsspørgsmålene, er overordnet godt tilfredse med True North kursusforløbet. Tre
til seks måneder efter kurset mener 71 procent, at True North har taget fat i de emner, hvor der er størst udfordringer
med eleverne. De mener desuden, at de er blevet bedre til at motivere eleverne og til at forstå, hvordan de kan arbejde
med den unge hjerne i udvikling.
Nogle lærere mener, at de har fået genopfrisket metoder, de egentlig godt kendte, men måske havde glemt. Andre siger,
at de i forvejen brugte mange af True North metoderne, men at det har været spændende at få sat ord på dem og forstå
tydeligere, hvorfor de virker.
Også skolelederne mener, at True North læringsprincipperne er med til at løfte eleverne fagligt og øge deres trivsel,
ligesom de selv har fået nogle gode ledelsesværktøjer at arbejde med.
Metoderne fortsætter
True North læringssystemet fortsætter med at være en del af undervisningen som en del af den målrettede
kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen. True North understøtter visionen i Frederikssund Kommunes
Børne- og Ungepolitik om at alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres potentiale udnyttes
bedst muligt.
Læs hele evalueringen
2015 12 5

Vil du være med til at producere lydavis?
Alle skal have mulighed for friske nyheder fra deres lokale område. Derfor udsender Frederikssund Bibliotekerne hver
uge en lydavis på en CD som kommer med posten.
Det er Frederikssund Bibliotekerne der producerer lydavisen sammen med en gruppe frivillige - og her mangler man lidt
ekstra hænder, så har lyst til at hjælpe med at lave lydavisen hører biblioteket gerne fra dig.
En hyggelig opgave
Lydavisen produceres hver uge med undtagelse af en sommer- og en juleferie, og udsendes til borgere i Frederikssund
Kommune.
Arbejdet med lydavisen foregår hver onsdag formiddag kl. 9.00 til cirka 12.00 på Frederikssund Bibliotek, og man
arbejder i et team på fire til fem personer, hvor hvert team møder hver anden uge – og vi har det rigtig hyggeligt!
Man er således aldrig alene om opgaven, og oplæring vil finde sted af nogle af vores dygtige og erfarne frivillige.
Arbejdsopgaverne vil primært være indlæsning samt indspilning og kopiering til cd.
Hvis du er interesseret, eller vil høre nærmere, så kontakt Merry Hvass Kruse på 47 35 17 29 eller Tine Lindgreen på 47
35 01 43 eller skriv til mkrus@frederikssund.dk.
Lydavisen: Et gratis tilbud
Har du en i din familie eller omgangskreds der er blind eller svagtseende, eller måske bare ikke orker at åbne en avis
mere, så kontakt Biblioteket. Det er gratis at modtage lydavisen.

2015 12 7

Demenscafé og hjertelighed
Ægtepar kan fortsat have brug for fælles oplevelser, selv om den ene har fået stillet en demensdiagnose
Seks ægtepar og kommunens to demenskonsulenter mødtes den 3. december til frokost i den julepyntede krostue på
Gerlev Kro.
En stak trykte sange ligger klar på bordet, en af deltagerne har også en sang med, og der bliver sunget flere sange i løbet
af de næste par timer.

Flere kender hinanden i forvejen. De kommer i kommunens støttegruppe for ægtefæller til hjemmeboende demensramte.
Her udveksler de erfaringer og deler hverdagens udfordringer og glæder. Der er ikke tvivl om at de to demenskonsulenter
er kendte ansigter, og inden længe er der gang i snakken.
- Jeg arbejder tre dage om ugen, fortæller en kvindelig deltager. Min mand fik tilbudt plads i daghjemmet på
Østergården, men han vil kun derhen hvis jeg går med, og det kan jo ikke lade sig gøre. Nu kommer der en medarbejder
og ser til ham de dage jeg er på arbejde, fortæller hun.
En herre konstaterer at der er kommet flere tilbud til demente i de senere år, men selv klarer han hverdagen med sin
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demente hustru uden hjælp.
- Det her skal I blive ved med, siger flere deltagere til demenskonsulenterne, og to af kvinderne, begge med demens, er
enige om at de må mødes igen fordi de har så meget at tale om.
Og sådan går snakken mens smørrebrødet nydes og glassene tømmes.
Flere kender hinanden i forvejen. De kommer i kommunens støttegruppe for ægtefæller til hjemmeboende demensramte.
Her udveksler de erfaringer og deler hverdagens udfordringer og glæder. Der er ikke tvivl om at de to demenskonsulenter
er kendte ansigter, og inden længe er der gang i snakken.
- Jeg arbejder tre dage om ugen, fortæller en kvindelig deltager. Min mand fik tilbudt plads i daghjemmet på
Østergården, men han vil kun derhen hvis jeg går med, og det kan jo ikke lade sig gøre. Nu kommer der en medarbejder
og ser til ham de dage jeg er på arbejde, fortæller hun.
En herre konstaterer at der er kommet flere tilbud til demente i de senere år, men selv klarer han hverdagen med sin
demente hustru uden hjælp.
- Det her skal I blive ved med, siger flere deltagere til demenskonsulenterne, og to af kvinderne, begge med demens, er
enige om at de må mødes igen fordi de har så meget at tale om.
Og sådan går snakken mens smørrebrødet nydes og glassene tømmes.
Regnen trækker striber ned ad de julepyntede ruder, og krostuen emmer af varme og hjertelighed.
- Mange ægtepar har fortsat brug for fælles oplevelser, også efter at den ene har fået stillet en demensdiagnose, siger
de to konsulenter Hulda Sveinsdottir og Jette Waagner Ryt-Hansen. Derfor har vi arrangeret i alt fire demenscaféer hvor
vi mødes og spiser sammen

Fakta om demenscaféerne
Kontakt demenskonsulenterne Jette Wagner Ryt-Hansen på 30 51 75 51 eller Hulda Sveinsdottir på 29 42 87 77 hvis du
har lyst til at deltage i demenscafé.
Deltagerne betaler selv for mad og drikkevarer.
Foto: kaars
2015 12 7

Vintermarked og lysfest hos vikingerne
Lørdag den 12. december 2015 fra kl. 12.30 til 17.30 holder vikingerne marked på Vikingepladsen på Kalvøen i
Frederikssund. Her kan du købe vikingerelaterede varer inkl. lidt godt til ganen. Der er også lysfest med solhvervstale i
Langhuset .
Når året går på hæld, og dagene atter bliver længere, fejrer vikingerne lysets komme. I vikingetiden foregik det i festligt
lag hos høvdingen i langhuset med varm suppe og med masser af dejlig mjød.
I dag fejrer de moderne vikinger også lysfesten – måske er der ikke helt så megen mjød, men der er varm suppe og
fortællinger for store og små, og vikingespillets vølvekor skaber den helt rette stemning.
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Allerede ved frokosttid vågner Vikingepladsen til dåd, og vikingerne inviterer til det traditionelle vintervikingemarked i
hytterne bag scenen.
I skumringen tændes der lys i træerne, og på denne stemningsfulde måde hilser vikingerne de lysere tider velkommen
tilbage.
Du kan ud over at handle i boderne hele dagen prøve kræfter med bue og pil i løbet af dagen, og kl. 15.45 åbnes
langhuset, og der bydes på suppe inden Vølverkoret synger kl. 16.00, og formand for Frederikssund Vikingeboplads,
Niels Elberling, holder sin solhvervstale kl. 16.20.
Dagens program
Det samlede program for lørdagen ser således ud:
12.30: Markedet åbner 13.00: Trækture på Vikingespillets heste (slutter kl. 13.45)
13.45: Historiefortælling for de yngste
15.00: Historiefortælling for de ældste
15.15: Trækture på Vikingespillets heste (slutter kl. 16.00)
15.45: Langhuset åbnes og der bydes på suppe
16.00: Vølvekoret synger i Langhuset
16.15: Lysene tændes i træerne
16.20: Solhvervstale v/Niels Elberling i Langhuset
17.30: Markedet lukker
Foto: KEJE

2015 12 7

Musikskolen giver julekoncert
Tirsdag den 15. december kl. 19.00 giver Frederikssund Musikskole julekoncert i Islebjerg Kirke i Frederikssund.
Musikskolens Pigekor og teenagekoret T drops indleder koncerten med et smukt og velklingende Luciaoptog med
levende lys gennem kirken.
FM Strygerorkester spiller til fællessang, og Musikskolens guitarorkester, fløjteensemblet, Frederikssund Flutes samt
orgel- og klaversolister vil medvirke til at skabe den dejligste julestemning i et varieret program med musik af bl. a. J. S.
Bach og med nye og kendte julemelodier.
Der er gratis entré, og koncerten varer cirka fem kvarter.
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2015 12 7

Oplever du tegn på angst eller depression?
Måske er kurset ”Lær at tackle angst og depression” noget for dig.
Du bliver præsenteret for redskaber, som kan medvirke til at det er dig, og ikke symptomerne, der styrer dit liv. Læs mere
om kurset på www.frederikssund.dk/angstogdepression.
Tid og sted
Kurset løber over syv fredage i tidsrummet kl. 10.00 til 12.30.
Første gang er fredag den 22. januar 2016. Det foregår i undervisningslokalet på De Tre Ege i Jægerspris.
Tilmelding Der er begrænset antal pladser, og vi opfordrer til at du tilmelde dig snarest mulig.
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på kzmor@frederikssund.dk eller 21 13 44 75. Inden kurset starter
bliver du indkaldt til en visiterende samtale hos Kristine.
Det er gratis at deltage.
Kurset erstatter ikke behandlingsforløb hos læge eller psykolog, men kan ses som et supplement.

2015 12 8

Bedre kollektiv trafik til arbejde og uddannelse
Den 13. december kommer der en række ændringer i busdriften. Ændringerne sikrer med tre nye buslinjer og en række
omlægninger af busdriften en bedre kollektiv trafik til arbejde og uddannelse, samt en bedre betjening af landsbyerne.
- Vi har målrettet arbejdet for at forbedre busdriften både i Hornsherred og Frederiksund by, og nu er det en realitet,
udtaler formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), og fortsætter:
- De relativt lange tidspunkter hvor der slet ikke var buskørsel på for eksempel linje 318 er nu fortid. Desuden bliver det
nemmere at komme til og fra sit sommerhus i weekenden. Jeg kan kun hilse disse bedre og flere afgange velkommen.
To indsatsområder
Forbedringerne søges opnået gennem følgende to indsatsområder:
1. Bedre kollektiv trafik til arbejde, skole og uddannelse
2. Bedre busbetjening af landsbyerne.
- Derfor har vi den 1. maj i år bestilt en række ændringer i busnettet hos Movia, og ændringerne træder i kraft søndag
den 13. december i år, fortæller Birte Norman, der er er trafikmedarbejder i Frederikssund Kommune. Hun fortælle også
at ændringerne er en udløber af ønsker fra borgere, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i kommunen:
- Vi har været i en løbende dialog med 50-100 borgere og fået mange gode input og råd. Den dialog vil vi naturligvis
fortsætte med, og holde dem orienteret om de tiltag vi påtænker.
Pengene til de nye linjer, samt ekstraafgangene på en række andre buslinjer, kommer blandt andet fra Telebussen, linje
818, der samtidig nedlægges.
Tre nye linjer
Ændringerne betyder at buspassagererne fra den 13. december vil opleve tre nye buslinjer i gadebilledet. De tre nye
linjer er:

Linje 158 mellem Slangerup og Måløv

Linje 319 mellem Ferslev og Frederikssund Station.

Linje 325 erstatter linje 319 mellem Frederikssund og Skævinge og forlænges til Hillerød
Ny linje 158 mellem Slangerup og Måløv
Borgerne i Slangerup får endnu en buslinje til S-banen i Frederikssundfingeren, idet linje 158 både standser ved Kildedal
Station og Måløv Station. Linjen har derudover stoppesteder ved erhvervsområderne i Ballerup. I Slangerup vil linjen få
stoppested ved Jørlunde, Lindegårds Alle, samt Slangerup Rutebilstation.
Ny linje 319 til pendlerne i Hornsherred
Kommunen ønsker også at skabe et bedre tilbud om kollektiv trafik for de borgere der er bosat i kommunens
landområder, og dagligt pendler til job og uddannelse.
For at imødekomme dette oprettes en ny linje 319 fra Ferslev til Frederikssund, der sikrer hurtig og direkte transport
mellem landsbyerne i den sydvestlige del af Hornsherred og Campus, Frederikssund by, og Stogstationen. Udover at
forbedre forholdene for dem der i dag benytter kollektiv trafik er det også hensigten at tiltrække flere passagerer fra
denne målgruppe. Linjen oprettes i første omgang som et toårigt forsøg, og har opnået støtte fra statens pulje til Kollektiv
trafik i yderområder.
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Linje 319 bliver til linje 325 og forlænges til Hillerød
Den gamle linje 319 mellem Frederikssund Station og Skævinge Station forlænges til Hillerød Station, og kommer
fremover til at hedde linje 325.
Ny erhvervslinje og bedre busbetjening af landsbyerne
Ud over de tre helt nye linjer, så kommer der også forbedringer til landsbyerne i kommunen, og Frederiksund by får en
egentlig erhvervslinje.
- Vi ønsker at give borgerne bosat i landsbyerne en bedre busbetjening. Derfor tilføres en række buslinjer på
Hornsherred flere afgange, mens buslinjen til Græse og Sigerslevvester forlænges fra Skævinge Station til Hillerød
station, siger Birte Norman. Det betyder at telebussen, som i dag dækker den sydlige del af Hornsherred nedlægges. Til
gengæld får linje 315 og 318 flere afgange, så de to buslinjer sammen med Flextur fremover kan dække det
transportbehov Telebussen i dag løser, uddyber hun.
Helt konkret vedrører ændringerne følgende linjer:

Linje 313, der omdannes til erhvervslinje i Frederikssund

Linje 315, der får tre nye afgange

Linje 316, der får to nye afgange i weekenden

Linje 318, der får tre nye afgange
De tre nye afgange på linje 315 fordeler sig med en tidlig morgentur, em formiddagsafgang og en aftenafgang.
Linjen 316 får tilført to nye afgange lørdag og søndag, hvilket har været et stort ønske fra borgere og
sommerhusbeboere. De to nye afgange kører kun i sommerhalvåret, dvs. fra den 20. marts til den 30. september.
Linje 318’s tre nye afgange fordeler sig på to nye afgange formiddagsafgange. I dag er der et ”hul” på fem timer.
- På borgermøderne og i høringssvarene, har institutioner og skoler gjort opmærksom på, at der er et behov for skoler og
børnehaver, at kunne komme på udflugter osv. i dagtimerne, fortæller Birte Norman.
- Det har endvidere været et stort ønske som er blevet fremsat af mange borgere, siden man i 2011 reducerede antallet
af afgange på linjen. Den tredje afgang ligger om aftenen, hvor der i dag også er et hul på fire timer mellem de to sidste
afgange.
Linje 313 bliver ny erhvervslinje
Den sidste ændring er at linje 313 i Frederikssund omlægges, så den fremover er med til sikre en hurtig og direkte
forbindelse mellem Frederikssund Station og erhvervsområderne i henholdsvis Frederikssund Nord og Syd.
Kommunen har et specifikt ønske om at forbedre muligheden for at benytte kollektiv trafik til kommunens
erhvervsområder, og lancerer derfor denne ”erhvervslinje” der er tilpasset de lokale virksomheders arbejdstider.
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Linjen kan benyttes af alle, og giver borgerne langs Marbækvej og Strandvangen en bedre busbetjening.
- Netop busbetjeningen langs Marbækvej og Strandvangen har jeg fået mange henvendelser på, og at vi nu kan finde en
løsning, som samtidig gør det lettere at komme til og fra arbejde kan kun være med til at understøtte den gode udvikling,
som vores erhvervsliv er begyndt at mærke, siger Tina Tving Stauning.
Linjen får flest afgange til Haldor Topsøe Park. Linjen oprettes i første omgang som et toårigt forsøg og har opnået støtte
fra statens pulje til Kollektiv trafik i Yderområder.
Læs mere
Du kan finde de nye køreplaner på kommunens hjemmeside og på movia.dk.
2015 12 8

Broudstyr testes
I perioden 14. december til 23. december 2015 bliver bomme, lyssignaler og klokke på Kronprins Frederiks Bro afprøvet
flere gange i nattimerne i tidstummet mellem klokken 00.15 og 05.00. Testene tager fem til ti minutter ad gangen, og kan
give lidt ventetid for trafikanterne ved broen.
Ventetider for den kørende trafik vil blive afpasset, så der ikke opstår længere ventetid end ved normal broåbning for
skibstrafik.
Ved udrykningskøretøjers ankomst til broen, eller advisering om samme, vil testen blive afbrudt for passage af disse
køretøjer.
I forbindelse med andet vedligeholdelsesarbejde på broen er der opstillet signalanlæg på strækningen. Under test af
broens udstyr vil signalanlægget være i funktion og vise rødt i begge retninger, men broklapper hæves ikke under testen.
Foto: Vejdirektoratet
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Borgernes input til kommunens kommunikation
Kommunens borgerpanel er meget tilfreds med servicen ved fremmøde på rådhuset, kommunens skriftlige information og
nyhedsmails. Den generelle information om kommunen vurderes samlet set som middel, hvilket et styrket fokus på
kommunikation skal forbedre.
Frederikssund Kommune er i gang med at opruste kommunikationsindsatsen, og har derfor spurgt borgerpanelet om
oplevelsen af den nuværende kommunikation og personlige kontakt. Inputtene vil blive brugt i det videre arbejde.
7 % føler sig ”i høj grad” og 53 % føler sig ”i nogen grad” tilstrækkeligt informeret om, hvad der sker i Frederikssund
Kommune. 20 % ”hverken-eller”. 16 % ”i mindre grad”. 3 % slet ikke.
Borgernes primære kanaler til at få generel information fra/om kommunen er artikler og kommunens infoannoncer i
Lokalavisen, efterfulgt af kommunens hjemmeside. Det billede ses også i andre kommuner.
Hjemmesiden er en vigtig kanal, og borgerpanelet giver acceptable vurderinger af frederikssund.dk, men den skal være
nemmere at finde information på og være mere indbydende. Inputtene vil blive taget med i videreudviklingen af
hjemmesiden, som også designmæssigt vil blive mere tilgængelig på tablet og mobil.
Mere ud til borgerne
- Undersøgelsen viser, at borgerpanelet over en bred kam føler sig tilstrækkeligt informeret om hvad der sker i
kommunen, men det er kun lige netop på et acceptabelt niveau. Det niveau skal løftes ved blandt andet at kommunikere
mere direkte til borgerne der hvor de er i forvejen – især på sociale medier og via indbydende nyhedsbreve, siger Casper
Hollerup, kommunikationschef i Frederikssund Kommune.
Facebook er en god kanal til information og dialog. Frederikssund Kommune er på Facebook med byen Vinge og en
række institutioner har også en side. På spørgsmålet (stilet til borgere der bruger Facebook mindst månedligt) om man
synes at Frederikssund Kommune skal have en generel side på facebook svarer 44 % ja, 37 % ”ved ikke”, og 19 %
svarer nej. Jo yngre borgerne er, desto oftere svares der ja. De mange ”ved ikke” kan dække over at man ikke har en
holdning til spørgsmålet.
Undersøgelsen bekræfter at medierne er en vigtig kilde for det løbende kendskab til hvad der rører sig i kommunen:
- Ikke mindst omtale i lokale og regionale medier er vigtigt for at borgerne kan holde sig orienteret om Frederikssund
Kommunes aktiviteter, tilbud, planer og politiske beslutninger. Pressearbejdet er højt prioriteret i kommunen, og vi lægger
vægt på åbenhed, tilgængelighed og et professionelt samarbejde med medierne, siger Casper Hollerup.
Høj score ved fremmøde
Oplevelsen af borgernes seneste fremmøde på rådhuset inden for et år vurderes meget højt i undersøgelsen på alle
parametre (ventetid, hjælpsomhed, svar og samlet tilfredshed). 42 % af det personlige fremmøde var til borgerservice.
Telefonisk kontakt til kommunen vurderes som acceptabel. Undersøgelsen viser også, at borgerne har en meget positiv
oplevelse af seneste brev/e-mail/digital post fra kommunen.
Om stikprøveundersøgelsen
457 borgere fra Frederikssund Kommunes borgerpanel har i slutningen af september og oktober 2015 svaret på
spørgeskemaet. Respondenterne er over 18 år, og der er ligelig fordeling af mænd og kvinder. Analysebureauet
Promonitor har bistået kommunen i arbejdet med undersøgelsen, som gentages i en lignende form i 2017.
Se undersøgelsens hovedresultater.

2015 12 10 Under Elmen er årets praktiksted
Hvert år kårer FOA Frederikssund et praktiksted som årets bedste. I år er valget faldet på Støttecentret Under Elmen i
Frederikssund, der fejrede kåringen torsdag den 10. december.
Støttecenteret Under Elmen er et samværs og aktivitetstilbud for psykisk skrøbelige samt senhjerneskade mennesker.
Stedet har været praktiksted for social- og sundhedsassistentelever i cirka 15 år.
Kåringen af årets praktiksted er et tiltag som fagforeningen FOA har gjort de sidste par år, og formålet er iflg.
sektornæstformand for Social- og sundhedssektoren i FOA, Sanne Johansen, at sætte fokus på det store og meget
vigtige arbejde personalet varetager som praktikvejledere over for social- og sundhedsassistenteleverne hver eneste dag.
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Så kan man spørge hvorfor blander fagforeningen FOA sig i det? spørger Sanne Johansen, og giver selv svaret:
- FOA ejer uddannelsen, siger vi så flot. Vi er med til at udvikle uddannelsen på Forbundsplan og lokalt; vi vil gerne sætte
fokus på det meget vigtige arbejdsområde praktikvejledningen udgør, og som ikke nødvendigvis er synligt i dagligdagen.
Sanne Johansen fortæller at man har bedt eleverne i SOPU Nordsjælland om at indstille kandidater til årets praktiksted
2015:
- Blandt de indsendte indstillinger har de tillidsvalgte og FOA i Frederikssund udvalgt det område som skal være årets
praktiksted.
Eminent praktikvejledning og rummelighed
Indstillingen til Årets Praktiksted 2015 kommer fra social- og sundhedsassistentelev Tina Sjøsten.
Tina var elev hos Støttecentret Under Elmen i starten af 2015, og hendes praktikperiode gik ikke helt som en
praktikperiode kan forventes. Tina var så uheldig at brække en knogle i foden, hvilket fik den konsekvens at hun ikke
kunne udføre de forventede opgaver, ej heller køre ud til borgerne på hjemmebesøg.
I den situation var Tinas praktikvejleder, Christina Burrild, helt eminent forstående, fortæller Sanne Johansen:
- I enhver anden praktikplads kunne konsekvensen have været en forlængelse af praktikforløbet.
Sådan var det ikke her. Tina har fortalt os at hendes leder, Annette Tram, kollegaer, borgere samt alle brugerne af centret
har udvist en sådan rummelighed, konduite, empati, omsorgsfuldhed og forståelse at det var muligt for Tina at fortsætte
praktikforløbet.
- Tina blev også kørt ud til borgerne på hjemmebesøg, og i stedet for at deltage på onsdagenes idrætsdage fik hun andre
opgaver her på centret.
- Jeres center er et fantastisk rummeligt sted, der indbyder til sociale relationer – det er også en arbejdsplads, som i den
grad tager hånd om hinanden, fagligt som socialt – men toppen af kransekagen er vejleder Christina, som har sikret at
Tina kunne gennemføre sit praktikforløb her hos Jer.
Sanne Johansen har i øvrigt selv været i praktik i Under Elmen, og kan berette at hun selv havde den samme oplevelse
af en utrolig rummelighed i sin tid som elev.

En stor glæde
Både formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A) og afdelingsleder for Socialpsykiatrien, Annette Tram, er
glade for kåringen.
Jesper Wittenburg synes det at kåre årets praktikplads, og derved sætte fokus på et godt læringsmiljø, er en fantastisk
positiv ide.
- Det er helt sikkert med til at højne opmærksomheden omkring uddannelsen, og når valget af årets praktiksted så tilmed
falder på en institution i Frederiksund Kommune, så kan man kun blive ekstra glad.
- Det er bestemt også rigtig dejligt at have både et personale og en praktikvejleder der har så megen forståelse og
overskud som Christina har udvist, og så vil jeg også gerne rose Annette Tram, for uden en leder der giver sine
medarbejdere den plads og det råderum kunne det heller ikke lade sig gøre, siger Jesper Wittenburg.
Annette Tram er da heller ikke sen til at kvittere for roserne:
- Det var med stor glæde at jeg modtog beskeden fra FOA om at Støttecenteret Under Elmen er blevet kåret som årets
praktiksted, siger Annette Tram, som også fortæller at der er stor fokus på at Under Elmen er et praktiksted hvor eleven
kan udvikle sine kompetencer, og hvor læring og refleksion sættes i højsædet.
- Der er et stort samarbejde i teamet omkring elevens læringsrum, og det er vigtigt for os at borgerne der bruger stedet
også er en del af læringsforløbet. Derfor har vi også valgt at kåringen skal være offentlig, så borgerne kan få del i
fejringen.
- Og så syntes jeg det særligt er værd at bemærke, at praktikvejleder Christina Burrild kun har været praktikvejleder i to
år, så det er meget flot at Christina er blevet kåret, siger Annette Tram.
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2015 12 15 Nye åbningstider på genbrugspladserne
Fra den 2. januar 2016 er der de samme åbningstider på Frederikssund Kommunes tre genbrugspladser, nemlig fra kl.
10.00 til 18.00 alle ugens dage.
Det har Teknisk Udvalg besluttet på baggrund af et forslag fra Vestforbrænding.
Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads har åbent tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 13.00 til 18.00 og lørdag fra kl.
10.00 til 15.00.
Der bliver fem lukkedage om året: 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.
Flere åbningsdage og længere åbningstider betyder at åbningstiden på genbrugsstationerne øges med over 40% i 2016.
Den øgede åbningstid og ensartetheden af åbningstiderne forventes at ville reducere hyppigheden af de
spidsbelastninger der typisk forekommer i weekenderne.
Når spidsbelastninger forekommer vil der være bedre muligheder for at matche dem med mandskab.
2015 12 15 Projekt om affald i Vinge
Visionen for den nye by Vinge sigter mod at skabe en smart og bæredygtig by. Et nyt projekt afdækker hvordan
affaldshåndteringen i Vinge kan bidrage til at gøre visionen til virkelighed.
Byliv og ressourcer
Affald er svært at undgå i et moderne byliv. Selvom en del produkter kan få nyt liv ved at blive delt eller byttet væk, skal
der Emballagen fra nethandel og fødevarer og skrællerne fra grønsagerne. Hvis affaldet bruges til at lave nye produkter
istedet for at blive brændt, er det imidlertid muligt at sænke aftrykket fra forbruget markant.
Derfor har Frederikssund Kommune sat sig for at undersøge hvordan man kan skabe et affaldssystem der gør det muligt
for borgerne i Vinge at genanvende størstedelen af deres affald. Undersøgelsen arbejder med en række scenarier der
alle tager udgangspunkt i at affaldsløsninger er noget der er fælles og som optræder som en naturlig del af byrummet.
Både i Vinges centrale bydel omkring stationen og i byens knap så tætte boligområder.
Det skal være let og det skal give mening
Et affaldssystem skal virke for alle byens borgere uanset hvilken bolig de bor i, og om de kører i bil eller på cykel. Derfor
skal muligheden for at aflevere affald til genanvendelse tættere på. Men de rette beholdere gør det ikke alene. I
scenarierne arbejdes der derfor med små tiltag der kan skubbe adfærden omkring sortering i den rigtige retning. Det
handler både om at give brugbar information på rette tid og sted, og om hvordan indkastet på beholderen virker og ser
ud.
"Det er faktisk muligt at genanvende en rigtig stor del af det affald der skabes, men det er en udfordring at gøre det let og
meningsfuldt for borgerne at sortere deres affald i hverdagen. I en helt ny by er der mulighed for at både kommunen og
borgere kan bryde med gamle vaner og få vigtig infrastruktur på plads fra starten", udtaler Lars Ege Larsen som er
kommunens projektleder.
Projektet forsøger også at spille med på ideen om Vinge som en "smart city". Derfor undersøges det i et af scenarierne
hvordan opsamling af data på den enkelte husstands affaldsstrømme kan bruges til at motivere og vejlede til mere og
bedre sortering.
Hvad skal der ske
Frederikssund Kommune er i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Sweco og kommunikationsbureauet Rostra
ved at udarbejde en rapport der belyser en række scenarier for udviklingen af affaldsløninger til Vinge by. Rapporten er
færdig i løbet af februar 2016. Resultaterne fra rapporten skal både bruges til at designe indsamlingsløsningerne i Vinge
og til at vejlede planlægningen af de mange nye områder der skal udvikles i byen. Det er planen at Teknisk Udvalg i
marts 2016 skal tage stilling til hvilke løsningsmodeller der konkret skal arbejdes videre med.
Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Lars Ege Larsen på laela@frederikssund.dk.
2015 12 16 Gratis morgenbrød på biblioteket
I denne søde juletid gøres der lidt ekstra ud af julehyggen for børn og deres voksne på bibliotekerne i Frederikssund.
Lørdag den 19. december fra kl. 10.00 spilles der julemusik og bydes på morgenmad på alle fire biblioteker. Når alle har
fået lidt mad, dekorerer vi egne honninghjerter med glasur, fjer, glansbilleder og hvad man ellers kan finde på.
Biblioteket sørger for morgenmad, honninghjerter og dekorationsmaterialer, og der er ingen tilmelding.
2015 12 18 Rengøringsopgave sendes i udbud
Byrådet har på sit møde 16. december 2015 besluttet at Frederikssund Kommune ikke forlænger kontrakten med
Forenede Service A/S.
Dermed benyttes optionen om kontraktforlængelse ikke, og kontrakten ophører pr. 31. juli 2016.
Opgaven med rengøring af de kommunale bygninger vil blive sendt i udbud i foråret 2016.
2015 12 18 Rækkehusgrunde tæt på udsolgt
Første udbud af villagrunde i Vinge blev en stor succes, og det samme må siges om første udbud af rækkehusgrunde,
der næsten er udsolgt.
Både villa- og rækkehusgrunde er en del af Deltakvarteret i den nye by, Vinge. Kvarteret skal fuldt udbygget både have
villaer, rækkehuse, lejligheder og bofællesskaber. I Deltakvarteret er der plads til at være sammen med naboerne og
vennerne, og der skal være ro til at være alene med familien.
- Både villaer og rækkehuse bliver i to etager i Deltakvarteret, og vi har lagt op til en stor arkitektonisk variation. Det
bliver en unik bydel, og vi er begejstrede for interessen, fortæller projektchef Thomas Sichelkow fra Frederikssund
Kommune.
Alle boliger får deres egen parkeringsplads, enten som en del af huset eller i en carport.
Går som varmt brød
Den 6. november sendte kommunen de 36 rækkehusgrunde i udbud, fordelt på otte klynger af tre til syv
rækkehusgrunde, hvoraf størstedelen er på 199 m2. Udbuddet sluttede den 30. november, og interessen har lige som
ved udbuddet af villagrunde tidligere på året været stor.
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27 af rækkehusgrundene i Deltakvarteret er nu solgt, og der forhandles i øjeblikket om de resterende ni grunde. De
forventes solgt i starten af det nye år.
Markedet tror på Vinge
Det flotte salg og den store interesse der er for at bygge huse i Vinge glæder kommunens borgmester, John Schmidt
Andersen (V):
- De første 23 villagrunde blev solgt på under to måneder, og den store interesse som der også har været for
rækkehusgrundene viser at markedet tror på Vinge. Det tegner godt for Vinges fremtid.
Det synspunkt bakkes op af en af køberne af de nye rækkehusgrunde, Peter Kyster fra 3byg Tag & Facade i
Frederikssund. Han har købt klynge B på fire grunde i den nye udstykning.
Han har sammen med sin kone, Pernille Kyster, fulgt projektet lidt på afstand gennem længere tid, og fortæller at da han
første gang læste at villagrundene kom til salg, så kørte han sammen med sin kone ud for at kigge:
- Vi blev overraskede over hvor langt man egentlig var kommet med projektet, og hvor visionært det er. Jeg synes det er
spændene - det er med til at bringe kommunen videre.
- Som lokal håndværker tænkte jeg naturligvis også: Hvordan får jeg del i det arbejde der følger med byggeriet af en ny
by, og dermed også hvordan jeg sikrer nogle lokale arbejdspladser og det bæredygtige byggeri?
Ud over at prøve at komme med i den leverandørgruppe som køberne af villagrundene har oprettet, så valgte han derfor
sammen med sin kone at byde på rækkehusgrundene.
- Det bliver mit visitkort, og min måde at vise hvad vores virksomhed har at tilbyde. Vi er da også allerede i kontakt med
køber af en af de andre grunde herude, for at få et samarbejde i stand om deres byggeprojekt, fortæller Peter Kyster, der
også kan berette at han oplever stor velvilje fra de lokale banker til at være med i finansieringen af byggeprojekter i
Vinge.
- Men det er vigtigt at der holdes fast i visionen for den nye by. Den er helt unik, siger han til slut.
Såvel byggeriet af de 23 villaer der blev solgt i oktober i år som de 36 rækkehuse kan gå i gang den 1. august 2016 når
grundene er byggemodnede.
Du kan se en oversigt over deltakvarteret, og læse mere om den nye by, på Byen Vinges hjemmeside.
2015 12 21 280.000 kroner i julegave til IdrætSmatematikprojekt
Samarbejde med idrætsforeninger skal gøre elever i 4. og 5. klasse bedre til matematik. Det er visionen i et nyt projekt i
Frederikssund Kommune, som nu har fået 280.000 kroner i tilskud.
Lokale idrætsforeninger skal hjælpe elever med at blive bedre til matematik. Det er formålet med et nyt
samarbejdsprojekt, som Frederikssund Kommune sætter i gang i 2016. Projektet kaldes IdrætSmatematik og det har
netop modtaget en julegave på 280.000 kroner fra Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
Målet med IdrætSmatematik er at gøre elever i 4. og 5. klasse bedre til matematik gennem forståelse og udøvelse af
specifikke idrætsgrene. Det unikke er, at idrætsforeningerne inviteres som ligeværdige partnere i en samskabende
proces med skolerne. Sammen skal de idéudvikle, udfolde og evaluere nye alternative læringsrum. Målet er at
undersøge, hvad samarbejdet kan gøre for elevernes faglige udvikling i matematik samt deres trivsel, motivation og
engagement.
Eleverne selv vil tidligt i forløbet blive involveret med henblik på at få en evaluering af, hvordan det går med projektet.
Dermed kan det justeres inden næste runde af undervisningsforløbet.
I første halvår af 2016 vil der først og fremmest være fokus på at skabe samarbejdsaftaler med idrætsforeninger. Herefter
sættes projektet i gang med elever fra 4. og 5. klasser på udvalgte skoler i Frederikssund Kommune.
Pengene fra Kulturministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal blandt andet bruges til at udvikle
en drejebog, som kan bruges af andre skoler, idrætsforeninger og kommuner, som dermed også kan få glæde af
projektet.
Pengene er en del af en pulje, som de to ministerier har afsat til at styrke det lokale samarbejde mellem skoler og
foreninger, kunst- og kulturtilbud, virksomheder mv. i skolernes lokalmiljø. Det er en del af folkeskolereformens mål om at
skabe en åben skole.
2015 12 22 Affald ved jul og nytår 2015
I juledagene og omkring årsskiftet er der ændringer i afhentningen af dagrenovation. Da skraldemændene har fri 1.
juledag og nytårsdag udskydes fredagens tømninger i både uge 52 og uge 53 til lørdag.
Udskudt tømning af affald
I uge 52 får alle adresser med tømning i lige uger udleveret en papirsæk i forbindelse med at der tømmes. Da der i år er
en uge 53, kommer skraldemanden nemlig først igen tre uger efter (i uge 2). Papirsækken skal anvendes til den
dagrenovation der måske ikke bliver plads til i de almindelige beholdere.
Jeg har fået en seddel om at vi skal bytte uger På enkelte ruter benytter vi lejligheden til at ændre tømmeuger. Bor du på
en af de berørte veje har du fået en seddel i postkassen om at I skal skifte uger.
2015 12 28 Visioner og gode forbindelser
I et begivenhedsrigt 2015 for Frederikssund Kommune har visioner og gode forbindelser været hovedtemaer, som også
rækker ind i de kommende år.
Gode forbindelser er blandt andet god infrastruktur, som understøtter kommunens unikke placering. Vi skal udnytte vores
potentiale og gøre kommunen endnu mere attraktiv at bo i, besøge og flytte til.
I sensommeren kom vi flyvende fra start med grundsalget i Vinge. Efter blot fem uger var de 23 villagrunde solgt, og jeg
havde fornøjelsen at hilse på de kommende beboere på et møde i efteråret. Rækkehussalget går lige så strygende, og
der er venteliste til boliger. Den moderne og fremsynede by Vinge er med til at sætte Frederikssund på landkortet som en
visionær kommune.
Med lokale borgeres hjælp fik vi i slutningen af året navngivet vores kommende fjordforbindelse: Kronprinsesse Marys
Bro. Det er en både konkret og visionær forbindelse, som vil binde os endnu tættere sammen i kommunen og med resten
af regionen og hovedstaden.
I sommer var jeg med til at indvie anden etape af Frederikssund-motorvejen. Men finansieringen til den sidste del af
motorvejen mangler, og vi vil i 2016 kæmpe videre for denne naturlige forbindelse til Frederikssund, der vil gavne både
kommunens borgere samt virksomhederne og deres ansatte.
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Mange virksomheder i kommunen oplever vækst og bygger til for at kunne klare ordretilgangen. Også her trives
visionerne. Når det handler om detailhandlen, er den udfordret af nethandlen. Vi er derfor i gang med at kortlægge de fire
hovedbyers styrker som handelsbyer, så vi kan sikre aktiviteten ”på gaden”.
Jeg glæder mig over årets brede budgetforlig i Byrådet og borgernes store engagement ved borgermøder og i
høringssvar. Budgetaftalen byder blandt andet på et nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden samt en idrætsvision
til glæde for alle – med idrætscentre i de fire hovedbyer og en idrætsby ved Ådalens Skole.
Foreningerne har taget godt imod idrætsplanerne. Vi vil skabe moderne og tidssvarende rammer, men uden de frivilliges
engagement i visionen vil det hele være lige meget. De frivillige er garant for kommunens mangfoldige fritids- og
foreningsliv og skaber forbindelse mellem mennesker. Så enkelt er det, og den holdning bygger den nye fritidspolitik fra
slutningen af året naturligvis også på.
Gode forbindelser handler også om lærerige forbindelser for børn og unge. Umiddelbart efter nytår er vi klar til at åbne
’Ungekontakten’ i Campusområdet, og det ser jeg meget frem til. Her skal uddannelsesløse unge finde vej til en
uddannelse, og de får ét samlet sted til løsning af deres forskellige udfordringer.
Frederikssund Kommune har mange planer og visioner, og vi har noget at have det i. Jeg ser frem til at fortsætte
kommunens gode udvikling sammen med Byrådet, borgere og virksomheder.
Godt nytår
John Schmidt Andersen borgmester

2015 12 29 Ny Ungekontakt ser dagens lys
Er du mellem 15 og 29 år, og vil du videre med en kompetencegivende uddannelse?
Så kan du fra den 4. januar 2016 henvende dig i Ungekontakten på Campus Frederikssund. Fra denne dato skal du altså
ikke henvende dig i Jobcentret eller på Rådhuset hvis du er mellem 15 og 29 år.
I Ungekontakten kan du

få hjælp til at få lavet en uddannelsesplan

tale med en UU-vejleder om dit valg til uddannelse

få tilbudt aktiviteter der kan ruste dig til uddannelse.
Se mere i flyeren om den nye Ungekontakt, og læs mere på frederikssund.dk/ungekontakten.

2015 12 30 Nye åbningstider på biblioteket
Pr. 1. januar 2016 ændrer vi åbningstiden på lokalbibliotekerne i Skibby og Slangerup.
Antallet af timer hvor der er mulighed for at få personlig betjening og en snak med personalet er helt det samme som
tidligere, men fremover vil den betjente åbningstid mandage og torsdage være klokken 13.00 til 18.00.
Det betyder at bibliotekerne åbner og lukker for personlig betjening én time tidligere end nu.
- Baggrunden for ændringen er at personalet har iagttaget en ændring i brugernes besøgsmønstre, og en konkret
optælling viste at det var en rigtig iagttagelse: der kommer færre besøgende mellem klokken 18.00 og 19.00 end tidligere.
Samtidig kommer der flere tidligere på dagen, siger bibliotekschef Kirstine Lundsgaard.
Åbningstiden ændres ikke for de øvrige dage.
Lokalbibliotekerne i Skibby og Slangerup har stadig, ligesom lokalbiblioteket i Jægerspris, adgang for lånere alle ugens
dage klokken 7.00 til 22.00
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