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Et godt år for beskæftigelsen i Frederikssund Kommune
I 2016 faldt antallet på offentlig forsørgelse i Frederikssund Kommune med mere end 11 %. En udvikling der i hele
hovedstadsregionen kun overgås af fire kommuner.
Faldet i Frederikssund er sket for alle grupper på offentlig forsørgelse. Faldet for gruppen af forsikrede ledige er på godt
15 %, hvilket i hele regionen kun overgås af Gribskov Kommune.
Antallet på kontanthjælp og uddannelseshjælp er faldet med næsten 23 %, mens antallet på sygedagpenge er reduceret
med 4 %. Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at Frederikssund er én af kun fire kommuner i hovedstadsregionen
hvor der er sket et fald i udsatte borgere (førtidspensionister, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb) på offentlig
forsørgelse i 2016.
Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune er begejstret for udviklingen, der er positivt for hele
kommunen og udtaler:
- 2016 var et godt år for beskæftigelsen, og jeg forventer den gode udvikling fortsætter. Det skyldes ikke mindst, at der er
godt gang i beskæftigelsen i de lokale virksomheder i mange forskellige brancher. Det skaber gode muligheder for
samarbejde om rekruttering og opkvalificering af ledige. Samtidig er det lykkedes at få flere unge end tidligere til at
komme i gang med en kompetencegivende uddannelse.
Der er fortsat vækst i erhvervslivet, og samarbejdet mellem kommunens jobcenter og virksomhederne intensiveres. En ny
række erhvervsuddannelser på Campus Frederiksund bliver formentlig en yderligere positiv faktor der får flere unge i
uddannelse. Det antydes allerede ved, at Frederikssund er den kommune, hvor forholdsmæssigt flest unge har søgt ind
på en erhvervsuddannelse med start til august.
Kilde: Jobindsats.dk og den netop offentliggjorte rapport fra RAR Hovedstaden. Perioden er november 2015 til november
2016.

2016 var et godt år for beskæftigelsen i Frederikssund Kommune. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse faldt med
mere end 11 procent.
Foto: KEJE
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Vi cykler til arbejde
Igen i år er kampagnen VI CYKLER TIL ARBEJDE kommet til Frederikssund Kommune, og tirsdag morgen delte
medarbejdere fra kommunen morgenmad ud til pendlerne på Frederikssund Station. Med morgenmaden fulgte også en
opfordring til at tilmelde sig kampagnen.
Det er i maj måned, at danskerne skal cykle til arbejde. Det er nemt at tilmelde sig VI CYKLER TIL ARBEJDE.Man skal
blot samle et hold af 4-16 kollegaer, tilmelde sig på kampagnens website www.vcta.dk, cykle på arbejde så mange dage
som muligt i maj måned og registrere alle cykeldage på nettet
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.
Præmier på spil
Jo flere dage der cykles, desto flere lodder får holdet til den store lodtrækning om rejsegavekort, cykler, miniferier og
gavekort til en lang række butikker og gode oplevelser.
Sidste år cyklede over 65.000 deltagere over 10 millioner kilometer i VI CYKLER TIL ARBEJDE. I Frederikssund
Kommune cyklede 193 deltager med, og de cyklede godt og vel 30.000 kilometer.
Fakta
Det koster 60 kroner pr. deltager at cykle med. Alle typer af cykler må anvendes - inklusiv el-cykler og det tæller også
med bare at cykle en del af turen til arbejde. Cyklistforbundet står bag kampagnen i samarbejde med ITD brancheorganisation for den danske vejtransport.
 10. marts: Tilmelding åbner
 1.-31. maj: Der cykles
 8. juni: Sidste frist for indtastning af cykeldage og kilometer
 12. juni: Lodtrækning om præmier
 13. juni: Vinderne offentliggøres på www.vcta.dk
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De fleste unge trives
De unge i Frederikssund Kommunes udskoling trives både i skolen og i hjemmet. De fleste holder sig fra hash og alkohol
og de begår ikke kriminalitet. Det viser Ungeprofilundersøgelsen, som netop er blevet fremlagt for Uddannelsesudvalget.
Undersøgelsen blev foretaget i efteråret 2016 blandt 1132 udskolingselever (7. til 9. klasse). Den viser, at mere end 93
procent af de helt unge har det godt i hjemmet, skolen og sammen med vennerne. Og også hvad alkohol, rygning og
stoffer angår, er de unge på rette spor. 74 procent har aldrig prøvet at være fulde, 85 procent har aldrig røget cigaretter
og 93 procent har aldrig røget hash. Mere end 91 procent af de unge har ikke begået nogen form for kriminalitet.
- Jeg glæder mig over, at det overvejende ser rigtig fint ud. Langt de fleste unge holder sig ude af ballade og har en
fornuftig tilgang til rusmidler. Her ligner de resten af landets unge. Men når det er sagt, så skal vi som kommune fortsat
støtte unge i trivsel, og der skal stadig være opmærksomhed på den gruppe unge, der enten har begået kriminalitet eller
som måske drikker for ofte eller ryger hash. Og dem arbejder SSP selvfølgelig fortsat med, som de altid har gjort det,
fortæller Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
Udfordringer med den digitale trivsel
Den digitale verden er en naturlig del af de unges hverdag. De er vokset op med mobiltelefoner og sociale medier. Derfor
er der i ungeprofilundersøgelsen også fokus på de unges digitale trivsel.
I Frederikssund Kommune har 19 procent af de unge oplevet at få grimme beskeder over sms, e-mail eller sociale medier
alene i de sidste to måneder op til undersøgelsen. Otte procent har inden for det seneste år oplevet, at andre har delt et
billede af dem selv nøgen eller iført undertøj og heraf er halvdelen delt uden samtykke. Der er flest drenge, der har
oplevet, at andre har delt et billede af dem selv.
- Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at hver femte elev oplever at få grimme beskeder. Og de otte procent, der har
prøvet at få delt et nøgenbillede, er for mange. På baggrund af viden fra praksis og den viden, vi har fra undersøgelsen,
vil vi i samarbejde med skolerne arbejde på at få indført undervisningsmateriale, der kan lære de unge, hvordan man
færdes i den digitale verden, fortæller Natasja Bundgaard Thomsen, SSP konsulent i Frederikssund Kommune.
Men det er ikke kun i skolerne, der skal være fokus på de unges opførsel online. Også forældrene skal spille en rolle.
- Der er også et forældreansvar, som har stor betydning. Mange forældre kender ikke til alt det der foregår i den digitale
verden, og derfor er det vigtigt, at de også bliver involveret og tager ansvar for at lære deres unge, hvordan de skal
opføre sig digitalt. Forældrene skal også være bevidste om at agere gode rollemodeller med deres egen digitale adfærd
på f.eks. de sociale medier, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
De unges svar stemmer overens med resultaterne i den landsdækkende undersøgelse. Frederikssund Kommunes unge
skiller sig således ikke ud fra resten af landets unge.
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De fleste unge i Frederikssund Kommune trives - både i skolen og i hjemmet. Foto: KEJE
Fakta
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Ungeprofilundersøgelsen 2016 er gennemført i 42 kommuner. Den er udviklet af et partnerskab bestående bl.a.
af Socialstyrelsen, Justitsministeriet, SSP samrådet, Det Kriminalpræventive Råd, SFI og Københavns
Universitet.
I Frederikssund Kommune har 1132 udskolingselever svaret på spørgeskemaet i oktober og november 2016.
Det giver en svarprocent på 72.
Også unge mellem 15 og 25 år har fået spørgeskemaet, men der er i Frederikssund Kommune ikke kommet
nok svar til, at det er repræsentativt for gruppen.
SSP har arbejdet med fem emner i rapporten:
o Mental trivsel
o Digital trivsel
o Social kapital
o Rusmiddelbrug
o Kriminalitet og risikoadfærd

Bedre plads til cyklister
I landområder er vejene ofte smalle, og med to vejbaner kan pladsen til cyklister blive meget trang. Det bliver der nu gjort
noget ved fire steder i Frederikssund Kommune. Teknisk Udvalg har på sit møde onsdag den 5. april 2017 besluttet, at
der skal etableres de såkaldte 2 minus 1 veje.
Her bliver de to vejbaner lagt sammen til én kørebane midt på vejen, og der bliver optegnet en stiplet bred kantlinje i
begge sider. Bilisterne i begge køreretninger skal derfor deles om ét kørespor, og kun overskride den stiplede kantlinje,
når der er modkørende trafik.
Formålet med denne vejtype er at give mere plads til de bløde trafikanter i siden af vejen, og den er anbefalet i
Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2013-2020 som et middel til at opnå færre ulykker og mindre alvorlige
personskader. En analyse har vist at 2 minus 1 veje i kombination med fartdæmpende foranstaltninger eller nedsat
hastighedsbegrænsning giver et signifikant fald i antallet af uheld på mellem 32% og 47% afhængig af de fartdæmpende
foranstaltninger.
De nye 2 minus 1 veje bliver etableret følgende steder:
- Lyngerupvej i Gerlev, fra Bygaden til Femhøj Stationsvej.
- Skuldelevvej, fra Skuldelev til Skibby.
- Østbyvej, fra Skuldelev til Østby.
- Sigerslevvestervej inden for byzonen Sigerslevvester.
Etableringen af disse veje er i første omgang et forsøg. Efter et år vil Frederikssund Kommune inddrage brugerne i en
evaluering af forsøget.
Her kan du se en video med Vejdirektoratets vejledning til, hvordan færdslen bør forløbe på en 2 minus 1 vej.
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Humoristisk og lærerig aften om underliv
En aften om tabubelagte emner som inkontinens, seksualitet, og overgangsalder, arrangeret af Inkontinensklinikken i
Frederikssund Kommune.
32 kvinder havde meldt sig til en aften med temaet ”Kvinde kend dit underliv”, og både smilebånd og lattermuskler blev
rørt, da gynækolog Lars Alling Møller fra Universitetshospitalet i Roskilde indledte med at fortælle om kvinders
overgangsalder og inkontinens.
Han kom ind på de forskellige typer af inkontinens, årsagerne, hjælpemidler og behandling, og ikke mindst at man selv
kan gøre noget for at forebygge inkontinensen eller blive den kvit.

Inkontinens kan både omfatte urin og afføring og det kan berøre alle aldersgrupper, men hyppigheden stiger med
alderen. Væsentlige årsager er slap bækkenbund fx efter fødsler og overgangsalderens hormonelle forandringer som
tørre slimhinder, nedsat muskelkraft og ændringer i bindevævet både generelt og i underlivet.
Lars Alling Møller undlod ikke at bemærke, at også mænd har en overgangsalder med fysiske forandringer.
Bækkenbund, inkontinens og seksualitet
Efter en kort pause tog Lone Hybel Geneser ordet. Lone er fysioterapeut og specialist i sexologisk rådgivning og kommer
fra Inkontinensklinikken i Frederikssund Kommune.
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Hun fortalte blandt andet om bækkenbunden, og hvorfor det er så vigtigt at træne den – også for mænd.
Der er nemlig sammenhæng mellem en veltrænet bækkenbund og evnen til orgasme, ligesom det har betydning for
mænds evne til at få erektion. Hun kom også ind på almindelige aldersforandringer hos begge køn og på sygdommes
betydning for seksualiteten.
WHO definerer blandt andet seksualitet som andet og mere end samleje og orgasme. Seksualitet er det, der driver os til
at søge kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved.
En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen mellem 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles
vigtigt at have et godt sexliv, og Lone mener ikke, at man bør affinde sig med et manglende sexliv.
Se Lones præsentation.
Der er hjælp at hente
Du kan få hjælp, hvis du er inkontinent, og i sammenhæng hermed kan du også få sexologisk rådgivning. Tilbuddet er til
dig, der bor i Frederikssund Kommune og er over 18 år.
Kontakt Inkontinensklinikken mandag – torsdag kl. 8 – 9 på 20 58 30 10. Tilbuddet er gratis.
Et forløb i Inkontinensklinikken
Sygeplejerske Heidi Munk, som er Inkontinensklinikkens anden medarbejder, understregede, at inkontinens kan ramme
alle aldersgrupper. Den yngste patient, der har været på klinikken, var 19 år, den ældste var 92, og 78 % af patienterne,
får afhjulpet deres problem helt eller delvist.
Heidi rundede aftenen af med at beskrive et typisk forløb for i klinikken for en inkontinent borger.
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Borgermøde om kystsikring
Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til borgermøde om kystsikring. Mødet finder sted:
Onsdag den 19. april kl. 19 - 21 i Frederikssund Hallen.
På mødet vil kommunen blandt andet orientere om arbejdet med lokale digeløsninger rundt omkring i kommunen, fordele
ved et regionalt dige, beredskab ved højvande mv.
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Program:
19.00 Velkomst og indledning v. borgmester John Schmidt Andersen
19.20 Lokale løsninger v. formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning
19.40 Neder Dråby digelaug – sådan har vi gjort, Dorte Bak Regueira, Neder Dråby digelaug
20.00 Pause
20.10 Rapport med anbefaling af regional løsning ved Kronprins Frederiks Bro – Anker Riis, Frederikssund Kommune
20.25 Skitseprojekt for regional løsning ved Kronprins Frederiks Bro – Peter Vangsgård og Jesper Aarosiin, Rambøll
20.45 Beredskab – Claus Steen Madsen, Frederikssund Kommune
21.00 Tak for i dag
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Første skridt mod cykelsti til Kulhuse
Forleden kunne man langs Kulhusevej mellem Jægerspris og Kulhuse se en drone cirkel rundt i luften i 65 meters højde.
Flyvningen blev foretaget af en landmåler, der skal opmåle og tage fotos af vejstrækningen til brug for projekteringen af
den kommende cykelsti mellem Jægerspris og Kulhuse. Billederne fra dronen bliver efterfølgende sammensat til et
målfast 3D-kort over området.
10,8 mio. kr. er afsat
Kulhusvej forbinder Jægerspris og Kulhuse og har en døgntrafik på ca. 3.000 biler om vinteren og ca. 5.000 biler om
sommeren. Særligt i sommermånederne er der en del cykeltrafik bestående af blandt andet familier med børn på ferie
med cykelanhængere og oppakning, Det giver trængsel på vejen især i sommerperioden, hvor trafikken er tættest. Derfor
har en cykelsti til Kulhuse længe været et stort ønske blandt borgerne, og ved det seneste budgetforlig besluttede
Frederikssund Byråd at afsætte 10,8 mio. kr. over de næste fire år til projektet.
Projektering og udbud
Efter opmålingerne af strækningen er der stadig en del arbejde før de første cyklister kan glæde sig over den nye sti. Der
skal blandt andet ske arealerhvervelse langs Kulhusvej og laves en projektering af cykelstien. Herefter skal arbejdet med
anlæggelsen af stien i udbud og en kontrakt skal indgås før selve anlægsarbejdet kan begynde.
Den samlede anlægssum for hele projektet ventes at være på 18,7 mio. kr. Cykelstien vil løbe langs Kulhusvej, og vil
komme til at dække 7 km. fra Jægerspris til udmundingen af Gammel Kulhusvej.

Landmåler Morten Larsen fra firmaet LE34 klargør her dronen, der i en højde af 65 meter skal tage fotos til et 3D-kort
over strækningen mellem Jægerspris og Kulhuse.
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Dronen kastes op i luften, hvorefter den flyver efter en forprogrammeret rute.

Kulhusevej levner i dag ikke megen plads til cyklister. Arbejdet med en ny cykelsti er nu i gang.
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Frederikssund Stafetten - en ny tradition
Tag løbeskoene på og familien eller kollegaen under armen og kom med ud og oplev Frederikssunds smukke natur, når
Frederikssund Stafetten skydes i gang for første gang nogensinde torsdag den 31. august 2017.
Stafetløbet er et socialt motionsløb, der er åbent for alle. Det arrangeres af den lokale løbeklub Fjordløberne, og er blevet
til på initiativ fra Frederikssund Kommune.
I budgetaftalen for 2017 vedtog et bredt flertal i Frederikssund Byråd, at mulighederne for at afvikle et lokalt motionsløb i
samarbejde med lokale foreninger, lokale arbejdspladser, erhvervsliv og kommunens arbejdspladser skulle undersøges.
Løbet skal erstatte det tilbud, som ansatte i Frederikssund Kommune hidtil har fået om at deltage i DHL-stafetten i
København. Fremover skal det således i stedet være kommunens lokale foreningsliv, der nyder godt af at afvikle et
sådant løb med kommunens deltagelse. Alle løbeforeninger i kommunen blev spurgt. Fjordløberne bakkede op, og det er
på den baggrund, at Frederikssund Stafetten nu bliver en realitet.
Hygge og samvær
- Vi glæder os til at være med til at begynde en ny løbstradition her i vores lokalområde. Det bliver en festlig dag, hvor det
sociale samvær vil være i centrum, når borgere, foreninger, lokale virksomheder og deres medarbejdere hopper i
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løbetøjet. Vi har fra byrådets side ønsket, at det fremover skal være det lokale foreningsliv og ikke DHL-stafetten, som
kommunen støtter med sin medarbejderdeltagelse. Vi ser meget frem til at deltage i et lokalt motionsløb, så det bliver til
gavn og glæde for alle, der bor eller arbejder i kommunen i stedet for, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Frederikssund Stafetten erstatter således kommunens deltagelse i DHL i København allerede fra i år.
En festdag tæt på
Løbet skal på ingen måde konkurrere med andre lokale løb. Det er i 2017 lagt i samme uge som afholdelsen af DHL i
København, så lokale virksomheder kan vælge at løbe og afholde den sociale hyggedag med kollegaerne i lokalområdet
frem for at tage den lange tur til hovedstaden.
- I Fjordløberne glæder vi os meget til at skabe rammerne for en rigtig hyggelig sensommeraften på Kalvøen i
Frederikssund, hvor kolleger, gode venner og familier kan få rørt sig og motioneret og samtidig krydret en forhåbentlig
god løbeoplevelse med socialt samvær. Vi har efterhånden arrangeret mange motionsløb siden 1999, og nu glæder vi os
til en ny og rigtig spændende udfordring med Frederikssund Stafetten, fortæller Fjordløbernes formand Torben Hansen.
Løbet bliver afholdt den 31. august i år. Tidspunktet for afholdelse fremover vil blive drøftet mellem Fjordløberne,
Frederikssund Kommune og de lokale virksomheder, der ønsker at deltage.
Løberuten
Løberuten tager sit udgangspunkt på Kalvøen, hvor man kan nyde udsigten over Roskilde Fjord, mens man løber, og når
man senere slår sig ned for at hvile benene og nyde aftensmaden i de smukke omgivelser med kolleger eller familie.
Frederikssund Stafetten får base på Cirkuspladsen, hvorfra start, skiftezone og mål vil være. Omkring skiftezonen vil der
være telte, der danner rammen om hyggeligt samvær med kollegaer og familie. Stafetten afvikles som et 4 x 5 km
stafetløb, hvor hver deltager på holdet løber to omgange på en 2,5 km rundstrækning på Kalvøen og havnen.
Derudover etableres der en gå-rute på 5 km, der startes kort inden stafetten sættes i gang, og hvor ruten bevæger sig på
stier i og omkring Kalvøen uden at krydse med løberuten.
Man tilmeldes som hold med fire personer pr. hold. Det bliver muligt at tilkøbe forplejning til hele holdet.
Tilmelding til Frederikssund Stafetten åbner primo maj på Fjordløbernes hjemmeside (fjordløberne.dk).

Foto: KEJE.
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Guld til Jægersprisklub
At der er godt gang i talentudviklingen i de mange idrætsklubber i Frederikssund Kommune, kom der helt konkrete
beviser på, da floorballklubben Jægerspris Underducks deltog i landsstævnet i floorball. Klubben stillede med ikke færre
end 45 spillere til stævnet, der blev afholdt i Frederikshavn i weekenden den 8. og 9. april, og den lange transport var
godt givet ud, for flere af holdene fra klubben kom hjem med medaljer.
Guld til U11
Klubbens U11-drenge kom i finalen efter at være gået ubesejret igennem den indledende runde med en målscore på 260. I semifinalen blev Stevns slået med cifrene 7-1, og finalen mod Esbjerg blev vundet med 3-2 på et mål sat ind under
Sudden Victory. Det er første gang i 15 år, at et ungdomshold fra Jægerspris kan rejse hjem med en guldmedalje.
Sølv til U13
Også U13-pigerne fra Jægerspris Underducks kom på medaljeskamlen efter finalen. Pigerne fik en sølvmedalje med
hjem til klubben efter en regulær gyserkamp, der endte 3-3 efter ordinær spilletid. I det efterfølgende Sudden Victory spil
scorede modstanderne først. U13-pigeholdet er et ret nyt hold, hvor nogle af spillerne kun har spillet i ca. et halvt år.
Derfor var der i klubben stor tilfredshed med det flotte resultat, der er et resultat af stor fightervilje og vindermentalitet
blandt pigerne.
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U11-drengene vandt guld ved landsstævnet i floorball.

U13-pigerne vandt en sølvmedalje ved landsstævnet i floorball.
Fotos: Modefotografen.dk
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Ny skoleleder på Ådalens Skole
Morten Flotin Jensen er ansat som ny skoleleder på Ådalens Skole pr. 1. juni 2017. Bag beslutningen står et enigt
ansættelsesudvalg, som har peget på Morten Flotin Jensen ud af et bredt felt af erfarne og kompetente ansøgere.
Morten har siden 2003 været ansat i Ballerup Kommune først som lærer og siden 2006 som skoleleder. Han er i dag
souschef på Hedegårdsskolen, hvor han blandt andet har ansvar for udskolingen og idrætsskolen. Hedegårdsskolen har
en idrætsskoleprofil og Morten har derfor indgående erfaringer med den åbne skole og hvordan idræt og bevægelse kan
bruges til at opnå bedre elevtrivsel og bedre faglige resultater.
- Morten er med sin lange ledererfaring klar til at tage ledelsen på Ådalens Skole og bringe skolen videre i en spændende
udvikling. Jeg glæder mig til samarbejdet og er overbevist om, at Morten både på Ådalens Skole og på skoleområdet i
Frederikssund kommune vil bidrage til, at vi sammen med ansatte og forældre opnår de politiske mål om højere
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elevtrivsel og forældretilfredshed samt bedre faglige resultater, siger Børne- og Skolechef i Frederikssund Kommune,
Paw Holze Nielsen.
Også skolens bestyrelsesformand glæder sig over ansættelsen af Morten Flotin Jensen.
- Som skolebestyrelsesformand ser jeg frem til at arbejde sammen med Morten. Med hans erfaring indenfor ledelse og
folkeskole vil Morten kunne forsætte udviklingen på Ådalens skole, både det der er i gang, men også andre dele af
skolen, der skal videreudvikles. Med skolebestyrelsens øjne kunne det f.eks. være udviklingen af skole og hjem
samarbejdet. Vi glæder os til samarbejdet med Morten, ligesom vi er glade for samarbejdet med den øvrige ledelse og
det pædagogiske personale på skolen, siger Niels Brockenhuus, skolebestyrelsesformand på Ådalens Skole.
Morten Flotin Jensen selv ser frem til at komme i gang med sit nye arbejde.
- Jeg glæder mig helt vildt til at møde hele skolen – både børn, forældre, pædagogisk personale og ledelse. Ådalens
Skole fremstår som en velfunderet skole både hvad angår faglighed og trivsel for alle, hvor afsættet til udvikling har det
bedste grundlag. Ådalens Skole skal være en central aktør i lokalsamfundet, og med placeringen af idrætsbyen som
kommende nabo, ligger der et meget spændende potentiale i at videreudvikle dette område. Jeg ser frem til, i
samarbejde med forældre og personale, at bidrage til folkeskolens kerneopgave, børnenes læring og dannelse. Vi skal
give vores børn det bedst mulige afsæt ud i livet fra Ådalens Skole, siger Morten Flotin Jensen.
Morten Flotin Jensen har stor faglig ballast inden for skoleområdet. Han er uddannet lærer i 1999 og har efterfølgende
taget en diplomuddannelse i ledelse.
Morten Flotin Jensen er 45 år og bor sammen med sin kæreste og deres to børn i Ballerup. I sin fritid er Morten Flotin
Jensen aktiv som sejler på Roskilde Fjord, ligesom han løber og svømmer på motionsniveau.
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Velkommen til KOL-café
Deltag i et irke har kæmpet for bedre vilkår for alkoholikere, hjemløse og prostituerede. Han har gennem tiden undervist
på Pastoralspændende foredrag af Bjarne Lenau Henriksen, der i 42 år har arbejdet som præst for Kirkens korshær og
som i hele sit vseminariet, sygeplejeskoler og sociale højskoler og er forfatter til flere bøger, blandt andet bogen
”Livskvalitet”. I dag har Bjarne selv fået konstateret KOL.
KOL-caféen foregår:
Tirsdag den 2. maj kl. 15.30-17.30
på Nordsjællands Hospital Frederikssund, Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund, Kantinen
I KOL caféen får du lejlighed til at udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation, som du selv. Du kan også få
gode råd af KOL-ressourcepersonerne fra Halsnæs Kommune, Frederikssund Kommune og Nordsjællands Hospital,
Frederikssund.
KOL-caféen er åben for alle
Alle interesserede er velkomne, så kom og tag gerne en pårørende med. Vi modtager gerne tilmelding. Kontakt Henriette
Lose på hlose@frederikssund.dk eller 40 49 06 26.
KOL-Caféerne arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital - Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Danmarks Lungeforening.

Seneste KOL-café blev holdt på Elværket i Frederikssund.
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Stor interesse for kystsikring
De senere års storme – med orkanen Bodil i 2013 som det værste eksempel – har understreget behovet for at finde
løsninger, der kan sikre kysterne i Roskilde Fjord og Isefjorden. I debatten om kystsikring er flere scenarier blevet vendt,
og onsdag den 19. april 2017 havde Frederikssund Kommune så inviteret borgerne til informationsmøde om emnet. De
mange fremmødte borgere kunne blandt meget andet høre om fordele og ulemper ved forskellige regionale
digeløsninger.
Arbejdet med kystsikring
I sin indledning sagde borgmester John Schmidt Andersen (V) at der er stærkt behov for permanente løsninger. Blandt
andet er stormflodssikring med watertubes – som f.eks. blev brugt ved stormen Urd – en for dyr og kun midlertidig
løsning. Borgmesteren konstaterede også, at det er grundejernes ansvar at finde konsensus om at sikre sig ved lokale
løsninger. Samtidig arbejder Frederikssund Kommune sammen med de øvrige kommuner ved Roskilde Fjord om at få
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etableret en regional digeløsning, der kan beskytte området syd for Kronprins Frederiks Bro.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) bød velkommen til de over 200 borgere, der var mødt op til borgermødet.
Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), forklarede i sit oplæg, hvordan man laver et lokalt dige. Det er et
stort arbejde, der blandt andet kræver et digelaug, et skitseprojekt, der skal sendes til Kystdirektoratet, forundersøgelser
og projektering mv. I Frederikssund Kommune er der digeprojekter undervejs i Skuldelev, Kulhuse, Hyllingeriis, Dalby
Huse, Over Dråby Strand, Linderupvej, Kignæshallen og Færgevej.

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), holdt også oplæg ved borgermødet.
Sluse ved broen er mest realiserbar
Undervejs var der mange spørgsmål fra borgerne i hallen om alt fra kommunesamarbejde til vandstanden i fjorden. Flere
ville også gerne vide om det er muligt at lukke fjordene helt af mod kattegat med en digeløsning mellem Hundested og
Rørvig.
Det fik de svar på da Anker Riis, chefkonsulent i Frederikssund Kommune, fremlagde tre forskellige scenarier for diger,
der kan beskytte Roskilde Fjord. Hundested-Rørvig, Kulhuse-Sølager samt en sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro.
De to førstnævnte vil være gigantiske og meget dyre anlægsprojekter og vil også få mærkbare konsekvenser for
vandgennemstrømningen i fjorden. En sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro vil derimod ikke få mærkbare
konsekvenser for miljøet og vil kunne realiseres for anslået 140 mio. kr.
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Blandt borgerne var der stor interesse for at stille spørgsmål.
Sluse øger ikke vandstanden nord for broen
Peter Vangsgaard og Jesper Aarosiin, der er konsulenter hos Rambøll, kunne med beregninger vise, at hvis Roskilde
Fjord bliver lukket ved Kronprins Frederiks Bro i tilfælde af en stormflodslignende hændelse, vil det stort set ikke have
konsekvenser for området nord for broen. Ganske vist vil vandstanden stige hurtigere i den nordlige del af fjorden, men
den vil også falde hurtigere. Den maksimale vandstand vil kun blive påvirket med nogle få centimeter, idet vandet – som
ellers ville fylde fjorden fra Frederikssund til Roskilde – slet ikke kommer ind i fjorden.
Det kræver ildsjæle
Dorte Bak Regueira fra Neder Dråby digelaug var også på programmet for at fortælle hvordan man etablerer et lokalt
digelaug og hvilke udfordringer det kan give.
- Det kræver ildsjæle og hårdt arbejde at have et digelaug. Der skal håndteres både interessekonflikter, tinglysninger og
meget andet, fortalte Dorte Bak og fortsatte:
- Men vores dige betyder, at vores huse og inventar er beskyttet, huspriserne er fastholdt og vi kan sove roligt om natten.
Er man i gang med at undersøge mulighederne for et lokalt digelaug, så var erfaringerne fra Neder Dråby digelaug gode
at lytte til. Udfordringerne er blandt andet hvordan man håndterer de, der bor i området, men som ikke ønsker at være
med i digelauget. Hvad skal kontingentet være? Hvad med dem, der ikke betaler? Foruden koordineringen med andre
digelaug om digehøjde og vedligeholdelse mv. Eksemplet fra Neder Dråby viser dog, at med lokalt sammenhold og hårdt
arbejde, så kan det lade sig gøre at etablere både laug og dige.
Se TV2 Lorrys indslag om borgermødet
Nedenfor kan du se de præsentationer, der blev vist på borgermødet (PDF-format).
Borgmester John Schmidt Andersen
Formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning
Dorte Bak Regueira, Neder Dråby Digelaug
Chefkonsulent i Frederikssund Kommune Ankers Riis
Rambøll
Teknisk direktør Claus Steen Madsen
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Nemt at finde høringer
På kommunens hjemmeside kan borgere nu hurtigere få overblik over høringer og afgørelser og finde frem til den sag,
man interesserer sig for.
Det er en vigtig del af kommunens nye hjemmeside, at det skal være hurtigt at finde høringer og afgørelser, så den
enkelte borger nemt kan finde frem til sagen og gøre sin indflydelse gældende.
Det er derfor nu gjort nemmere at få overblik og kunne sortere i emner mv. Med to klik fra boksen ”Få indflydelse” på
forsiden får man oversigten med alle aktuelle sager. Herefter kan man sortere på:
 Emner (Planer, Natur, Byggeri, Miljø og Vej)
 Geografisk område (Slangerup, Frederikssund, Jægerspris, Skibby)
 Kategori (”høring”, ”afgørelse” eller ”høringssvar behandles”).
Man kan kombinere to eller tre sorteringer.
Gå til oversigten.
Det er naturligvis også en mulighed at bruge hjemmesidens søgefelt til at finde den sag, man interesserer sig for.
Du kan fortsat få en mail, når der lægges en ny høring eller afgørelse på siden. Abonnér via tilmeldingsfeltet i bunden af
hjemmesiden (sæt kryds ud for boksen Plan, Vej, Byg og Miljø).

2017 4

24

Cyklistprøver for 6. klasserne
Frederikssund Kommune gennemfører i den kommende tid sammen med Nordsjællands Politi og kommunens skoler
cyklistprøver for 6. klasserne.
 I Frederikssund afholdes der prøve den 25. og 27. april ved Frederikssund Private Realskole. Se kort over
ruten.
 I Skibby afholdes der prøve den 2. maj ved Fjordlandsskolen, Afd. Skibby. Se kort over ruten.
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 I Slangerup afholdes der prøve den 4. maj ved Slangerup Skole, Afd. Byvang. Se kort over ruten.
Cyklistprøven er et undervisningsforløb for 6. klasserne, der består af klasseundervisning, en teoriprøve og en praktisk
køreprøve ude i trafikken på en cirka fem km lang rute. Den er vigtig, fordi det er nu, at eleverne for alvor begynder at
færdes på egen hånd i trafikken – steder som både er kendte og ukendte for dem. Cyklistprøven klæder eleverne på, så
de kender færdselsreglerne og kan bruge dem i praksis. Prøven gennemføres efter Rådet for Sikker Trafiks koncept.
Eleverne kører på deres egne cykler, og før de sendes ud på ruten gennemgår politiet cyklerne for at godkende, at de
lever op til lovens krav om reflekser, bremser, ringeklokke mv.
Klasserne måles på den samlede pointhøst i teoriprøve og praktisk prøve, deltagelsesprocent og andelen af godkendte
cykler. De tre bedste klasser i kommunen vinder en pengepræmie til klassekassen.
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Rådgiverholdet til idrætsbyens udendørsfaciliteter
Frederiksund Kommune har indgået aftale med de rådgivere, der skal tegne og planlægge idrætsbyens første fase af
udendørsfaciliteter: fodboldbaner, aktivitetsområde, veje, stier og afvandingssøer.
Holdet består af Domus Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniører samt AB Clausen
Rådgivende Ingeniører. Kommunen havde prækvalificeret i alt fem interesserede hold til opgaven.
- Jeg synes det er et meget kompetent rådgiverhold, der har vundet udbuddet. Jeg ser meget frem til samarbejdet med
dem og til at få taget hul på virkeliggørelsen af idrætsbyen, fortæller formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard.
I forhold til arkitektdelen har det valgte rådgiverhold en bred erfaring på området. Blandt andet har de erfaringer med
stadionbyggeri, helhedsplaner samt byrum, udearealer og grønne områder der aktiverer til leg, bevægelse og sociale
fællesskaber.
På ingeniørsiden har holdet solid erfaring med etablering af sportsfaciliteter. Især inden for anlæg af fodboldbaner, både
græs og kunstgræs, er de blandt de mest erfarne i Danmark. Holdet har desuden erfaring med forskellige
klimasikringsprojekter.
I slutningen af maj vil Byrådet på baggrund af rådgiverholdets prisoverslag beslutte omfanget af udendørs faciliteter,
samtidig med at Byrådet formelt godkender vinderforslag til idrætsbyens svømmehal, som en enig dommerkomité netop
har kåret. Vinderforslaget til svømmehallen forventes at blive offentliggjort indenfor den næste uge.
Når Byrådet har vedtaget omfanget af udendørsfaciliteter, skal rådgiverholdet udarbejde det endelige projekt og stå for
udbud af projektet i en hoved- eller fagentreprise.
Fakta
Blandt rådgiverholdets referencer er:
Slagelse Stadion Sportscollege / Helhedsplan for Lyngby Idrætsby / Udearealerne ved Arken / Masterplan for Bispebjerg
kvarteret / Udearealer ved en række daginstitutioner og skoler / fodboldbaner samt andre mindre sportsanlæg.
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Supercykelsti blev prøvekørt
Det var borgmester John Schmidt Andersen (V), der kaldte til afgang fra Frederikssund Station om formiddagen den 26.
april. Formålet var at markere, at det samlede net af supercykelstier i Region Hovedstaden officielt bliver indviet den 2.
maj i år. (Se billeder fra arrangementet nederst i denne artikel.)
Blæser afsted med vinden
En af dem, der havde afsat formiddagen til en cykeltur i det forårsfriske vejr var Klaus Gildsig, der deltog på Ældresagens
cykelhold.
- Jeg synes det er godt at kommunen og Cyklistforbundet har bakket op om denne cykelrute. Supercykelstien har en
fantastisk belægning og man skal ikke tage hensyn til anden trafik end cyklerne. Og når der er medvind, så bliver man
næsten blæst afsted, fastslog den entusiastiske rytter. Hos Ældresagen i Frederikssund cykler man fast en gang om
ugen i sommerhalvåret, og derfor var det ingen sag for holdets deltagere at køre de lidt over 6 km ud til
kommunegrænsen og retur igen.
Et sundt projekt
Ved kommunegrænsen mødte cyklisterne fra Frederikssund et hold af cyklister fra Egedal Kommune og gjorde stop ved
depotet, hvor der kunne tankes vand og sukker. Her kunne man høre de to borgmestre fra Frederikssund og Egedal
fortælle, at de er glade for det samlede net af supercykelstier.
- Der er lagt både penge og kræfter i arbejdet, og det er både et rigtig godt og et rigtig sundt projekt, som åbner officielt
den 2. maj, sagde borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V).
Hans kollega i Egedal Kommune, Karsten Søndergaard (V) hæftede sig blandt andet ved at det bliver nemmere at være
cykelpendler og tilføjede:
- I Egedal er vi den kommune i Danmark, hvor der er flest biler pr. borger. Med disse nye supercykelstier kunne man jo
købe en cykel i stedet for bil nr. 2, foreslog han.
Efter stoppet ved depotet delte cyklisterne sig i to hold. Det ene hold kørte hjem mod Frederikssund, mens det andet hold
fortsatte til Egedals sydøstlige kommunegrænse.
Få et overblik over alle supercykelstiruterne på hjemmesiden www.supercykelstier.dk.
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Cyklisterne samlet på Frederikssund Station.

Ældresagen i Frederikssund deltog også i begivenheden med et cykelhold.

Cyklisterne forlader stationsområdet.
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Cyklister på supercykelstien.

Borgmester John Schmidt Andersen og kollegaen Karsten Søndergaard fra Egedal Kommune holdt tale for cyklisterne.
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Trods mørke skyer var mange mødt frem for at indvie supercykelstien.

Supercykelstibanneret markerede depotet på ruten.
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Tilfredsstillende årsregnskab for 2016
Frederikssund Kommune er kommet ud af 2016 med et tilfredsstillende regnskab. Regnskabet, der afspejler store
anlægsinvesteringer, blev godkendt af byrådet den 26. april.
Regnskabet viser et underskud på 48,7 millioner kroner. Dette skyldes, at aftalen om Vinge centrum først falder på plads i
2017 og ikke i 2016, som der var budgetteret med.
Det er værd at notere, at der er et mindreforbrug på 62,1 millioner kroner på driften i forhold til det, der var indarbejdet i
budgettet.
- Jeg er meget tilfreds med årsregnskabet og de resultater, vi har opnået. De lever op til centrale punkter i byrådets
strategi, blandt andet for de langsigtede anlægsinvesteringer. De gode resultater skyldes i høj grad den økonomiske
ansvarlighed i byrådet samt blandt kommunens ansatte. Det vil jeg gerne takke alle for, siger borgmester John Schmidt
Andersen.
Store anlægsinvesteringer
Byrådet har lagt en langsigtet strategi for store anlægsinvesteringer og i 2016 er der investeret i anlæg for 187,2 millioner
kroner. Pengene går til at udvikle Frederikssund Kommune til glæde og gavn for eksisterende og nye borgere og
virksomheder.
Det er blandt andet udvikling af Vinge, opbygning af skolegård med læringsmiljø, der byder op til bevægelse på
Fjordlandsskolen afdeling Skibby og etablering af et lysanlæg på Slangerup Speedwaybane, der fylder i
anlægsinvesteringerne.
- For at mange af de her gode investeringer kan lykkes, har det været nødvendigt at skabe et overskud på driften, så vi

16

har råd til dem. Det er vi lykkedes rigtig godt med i 2016, og arbejdet fortsætter i år, blandt andet på baggrund af budget
2017, siger John Schmidt Andersen.
Han glæder sig også over, at det er lykkedes at sænke dækningsbidraget i 2016 og fra 2017 at afskaffe det helt. Det
skaber bedre forhold for erhvervslivet, og det er vigtigt for at udvikle Frederikssund Kommune.
- Jeg er sikker på, at kommunen i de næste mange år fortsat vil være en kommune med god og robust økonomi. Og så
glæder jeg mig til at se resultaterne af vores store investeringer i de kommende år, siger John Schmidt Andersen.

Frederikssund Kommunes årsregnskab for 2016 er tilfredsstillende trods et forventet underskud. Foto: KEJE
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Nyt bevægelsesbånd i Skibby
Skibby skal have et nyt bevægelsesbånd, der lægger op til aktivitet og motion til glæde for borgerne, og så skal det skabe
et aktivt byrum og en sikker vej mellem skolen og idrætshallen. Byrådet har onsdag aften bevilget 750.000 kroner til
udarbejdelse af et projektforslag.
Første skridt på vejen til et bevægelsesbånd i Skibby er at udarbejde et projektforslag for, hvordan bevægelsesbåndet
skal se ud og hvad det skal kunne. Projektforslaget skal være færdigt i december 2017, hvor det vil blive fremlagt for
Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Byrådet besluttede med budgetaftelen for 2017 at afsætte 3,5 millioner kroner til etablering af et bevægelsesbånd i
Skibby. Onsdag den 26. april besluttede byrådet at bevilge de første 750.000 kroner til forundersøgelser, rådgivning og
udarbejdelse af projektforslaget.
- Det er godt, at vi nu kan komme i gang med arbejdet for et bevægelsesbånd i Skibby og jeg glæder mig til at se det
konkrete projektforslag. Jeg er sikker på, at det bliver et spændende projekt, som kommer til at forbinde
Fjordlandsskolens afdeling i Skibby med hallen og som lægger op til bevægelse og aktivitet for både borgere,
idrætsudøvere og skoleelever, siger Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.
Formålet med bevægelsesbåndet er at skabe et aktivt byrum med muligheder for spændende træning og motion. Både
for den almindelige borger på en løbetur, men også som opvarmning og fysisk træning for idrætsforeningerne i Skibby
Hallen eller på skolen. Endelig har det også til formål at skabe en sikker transportvej for børn og unge mellem skolen og
hallen.
Projektforslaget skal udarbejdes i samarbejde med Skibby Aktive, Idrætsrådet og Fjordlandsskolen. Etableringen af
bevægelsesbåndet er en del af helhedsplanen for Skibby lokalområdet.
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Der skal udarbejdes et projektforslag til et bevægelsesbånd i Skibby, som skal lægge op til aktivitet og motion for byens
borgere. Foto: KEJE
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Unik svømmehal i idrætsbyen
Vinderforslaget til kommunens nye svømmehal er nu kåret. Det bliver en unik og topmoderne svømmehal, der passer
naturligt ind i landskabet i den kommende Frederikssund Idrætsby.
Vinderne af totalentreprisekonkurrencen for svømmehallen er GVL Entreprise A/S med underrådgiverne GPP Arkitekter,
Bay Arch, MOE og AQUA-TEKNIK.
- Jeg er meget tilfreds med vinderforslaget, der rammer plet i forhold til det vi har tænkt os og drømt om. Det bliver en flot
svømmehal ude og inde, den bliver bæredygtig, og den kommer til at passe perfekt ind i landskabet. Borgerne og
foreningerne kan godt glæde sig til svømmehallen åbner i idrætsbyen i 2019, siger John Schmidt Andersen, borgmester i
Frederikssund Kommune.

Den nye svømmehal får et 25 gange 25 meter bassin med ti baner. Illustration: GPP Arkitektur og Bay Arch.
En enig bedømmelseskomite bestående af Fritidsudvalget og to uvildige fagdommere har netop kåret vinderforslaget.
- GVL Entreprise har løst opgaven meget overbevisende med en klar og gennemtænkt arkitektur. Svømmehallens
forskellige områder er godt tænkt sammen, og der er spændende niveauforskelle i bassinområdet. Vinderforslaget
udmærker sig også ved, at det enkelt kan lade sig gøre at koble idrætshaller på mod øst og vest, som skitseret i
idrætsbyens helhedsplan, siger Morten Skovgaard, formand for bedømmelseskomiteen og Fritidsudvalget.
Svømmehallens arkitektur er enkel og skulpturel. Bygningen får et stort, svævende tag og udnytter det skrånende terræn
på optimal vis og indpasser sig naturligt i landskabet med sine kobberfarvede facader og store glasflader. Vinderforslaget
har desuden placeret de omklædningsrum og loungeområde, der i første omgang skal bruges af fodboldspillere, i en fløj
ud mod forpladsen.
- Vi er beærede over at have fået opgaven. Frederikssund Kommunes projekt, både det enkeltstående med
svømmehallen, men også den overordnede strategi for området, var noget vi meget tidligt kunne føle en meget stor
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respekt for. Visioner der har den størrelse og grundighed var noget vi simpelthen ville være en del af, siger
tilbudsansvarlig Rasmus Bertelsen fra GVL Entreprise.
Svømmehallen får et 25 gange 25 meter bassin med ti baner. Herudover et børne- og øvelsesbassin og et børne- og
wellness-bassin samt et modstrømsbassin til bl.a. teknisk træning og genoptræning. De elementer var på forhånd
besluttet af byrådet og en præmis i udbuddet. Der er også i vinderprojektet formuleret tilvalgsmuligheder – herunder
muligt tilkøb af vipper og rutsjebane – som byrådet skal tage stilling til.
De valgte løsninger i vinderforslaget lever samlet set op til bæredygtigt byggeri med minimeret energi- og vandforbrug,
hvilket er et vigtigt parameter for byrådet.
Ud over Fritidsudvalget som bedømmelseskomite har byrådet, svømmeklubber, Frederikssund Idrætsråd samt Lokale og
Anlægsfonden været inddraget i forbindelse med bedømmelsen. Bygherrerådgivere har bidraget med faglig sparring.
Byrådet skal på sit møde 24. maj formelt godkende vinderforslaget, hvorefter kontrakten med totalentreprenøren indgås.

Svømmehallens arkitektur er enkel og skulpturel. Illustration: GPP Arkitektur og Bay Arch.
FAKTA
Svømmehallen blev udbudt som en totalentreprise med en fast pris på 75,5 mio. kr. Her til kommer en række optioner,
som kommunen har mulighed for at tilkøbe.
Grundlaget for projektforslaget er det byggeprogram, der lå til grund for udbuddet, og som stillede krav til en række
vigtige funktioner og kvaliteter i svømmehallen. Byggeprogrammet er udarbejdet med input fra både svømmeklubber og
fodboldklubber.
Fire totalentreprisehold blev prækvalificeret til at udarbejde projektforslag på opgaven. To hold indsendte projektforslag
og indgik i konkurrencen.
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Ankomstområdet foran svømmehallen. Illustration: GPP Arkitektur og Bay Arch.
2017 4
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Borgercenteret er blevet mere moderne
Borgere der har besøgt rådhuset i Frederikssund i april måned har kunnet opleve håndværkere, duften af maling og lyden
af boremaskiner. Borgercenteret har nemlig gennemgået en renovering, så det nu står som et moderne og rart sted at
være.

Når man kommer ind i borgercenteret mødes man blandt andet af bænke og et af kommunens designelementer.
Du har nu let ved at orientere dig, når du ankommer og trækker et nummer. Der vil på nummersedlen eksempelvis stå, at
du skal tage plads i venteloungen for Jobcenteret, hvis dit ærinde er i Jobcenteret.
I det renoverede Borgercenter er der blandt andet borde og stole, hvor du kan sætte dig og udfylde skemaer, hvis du har
brug for det. Der har hele tiden været pc’ere, som borgere kunne låne, og det er der naturligvis stadig. Pc’erne suppleres
snart af iPads på standere, hvor du kan søge forskellige informationer.
Glæd dig til næste gang du har brug for at komme til Rådhuset – men husk, at du kan klare mere og mere hjemmefra via
kommunens selvbetjenings-løsninger på www.frederikssund.dk. Vi sidder også klar på telefonerne til at guide dig
igennem, hvis du har spørgsmål.
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Pc'erne i borgercenteret er blevet skærmet af, så man kan foretage sit ærinde på dem i fred og ro.

I venteområdet er der kommet stole og borde, hvor borgeren eksempelvis kan sidde og udfylde papirer.
Foto: KEJE
2017 4
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Kom på sejltur i Skjoldungernes Land
Anledningen til sejlturen er vedtagelsen af planen for Nationalpark Skjoldungernes Land, som har arealer i både
Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommune. I Frederikssund Kommune er det Østskoven og Eskildsø, der er en del af
nationalparken.
Søndag den 7. maj får alle interesserede mulighed for at sejle med damperen Skjelskør gennem Roskilde Fjord fra
havnen i Frederikssund via Skovbroen ved Østskoven og ned til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Her vil der være
velkomst ved Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen og Roskilde Kommunes borgmester Joy
Mogensen sammen med formanden for nationalparkens bestyrelse, Lars Vedsmann.
På og ved Vikingeskibsmuseet er der en række aktiviteter, som du kan deltage i. Der er blandt andet mulighed for at
bygge en båd, smage røget hornfisk, sejle med vikingeskib, høre fortællinger om den nordiske mytologi og meget mere.
Og så vil det selvfølgelig være muligt at få meget mere at vide om den kommende 170 km2 store Nationalpark
Skjoldungernes Land.
Det er gratis at komme med på turen, men da der er begrænsede pladser er tilmelding nødvendig. Det foregår ved at
sende en mail til kulturogfritid@frederikssund.dk senest fredag den 5. maj.
Se invitationen her (PDF).
Program for dagen
7.30: Afgang fra Nordkajen 14 på havnen i Frederikssund.
8.30: Afgang fra Skovbroen ved Østskoven overfor Eskildsø.
9.50: Ankomst Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
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10.00 Roskildes Borgmester Joy Mogensen og Frederikssunds Borgmester John Schmidt Andersen byder velkommen til
dagen sammen med formand for nationalparkens bestyrelse Lars Vedsmann.
Derefter er der forskellige værksteder og ture, man kan deltage i.
13.00: Afgang Skjelskør fra Roskilde mod Skovbroen og Frederikssund
14.00: Ankomst Skovbroen ved Østskoven
15.00: Ankomst Frederikssund
Fakta om Skjoldungernes Land
Nationalpark Skjoldungernes Land er Sjællands første nationalpark. Nationalparkens 170 kvadratkilometer rummer alt,
hvad man kan ønske sig af en nationalpark. Besøg fx Roskilde Fjord med strandenge, øer og fugleliv, forsvind ind i de
store midtsjællandske skove – eller oplev de bakkede godslandskaber og middelalderbyen Roskilde med UNESCO
verdensarven, Roskilde Domkirke, som kronen på værket.

Vikingeskibe. Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet.
2017 4
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Teknisk direktør skifter fra Frederikssund til Odsherred
Claus Steen Madsen stopper som direktør for teknik, miljø og erhverv i Frederikssund Kommune den 1. juni, hvor han
begynder som kommunaldirektør i Odsherred Kommune.
Claus Steen Madsen, 59 år, har været ansat som direktør for teknik, miljø og erhverv i Frederikssund Kommune siden 1.
august 2013.
- Først og fremmest et stort tillykke til Claus med jobbet og de nye spændende udfordringer i Odsherred Kommune. Jeg
takker Claus for en fantastisk indsats i de knap fire år, han har været hos os, siger Ole Jacobsen, kommunaldirektør i
Frederikssund Kommune. Han fortsætter:
- Claus Steen Madsen har på sit direktørområde udviklet organisationen til et højt fagligt niveau. Lad mig blandt andet
nævne, at Frederikssund Kommune gennem de seneste år er blevet kendt og rost for sin gode erhvervsservice og korte
sagsbehandlingstider. Og ser vi på udviklingen af kommunens store byudviklingsprojekt, Vinge, har Claus også her lagt
en kæmpe indsats og stort engagement som administrativt ansvarlig. Senest i at færdiggøre den kommende aftale om
Vinge Centrum.
- Claus er meget vidende og kendt for sin behagelige væremåde, som medarbejdere, virksomheder,
interesseorganisationer og mange andre nyder godt af. Jeg vil komme til at savne at have ham i direktionen, men vil
heldigvis fortsat have kontakt til Claus – fremover som kommunaldirektør-kollega, slutter Ole Jacobsen.
Claus Steen Madsen siger om sin tid i Frederikssund Kommune:
- Tiden i Frederikssund har været fantastisk. Præget af store projekter og med udviklingen af Vinge som det største. Det
er lykkedes, men det har kun været muligt at flytte Vinge fra tegnebrættet til markedet på grund af byrådets
vedholdenhed og stærke ambition om at skabe en ny by. Det har været stort at få lov til at sikre virkeliggørelsen på den
baggrund. Præget af gode kolleger og dygtige og inspirerende ledere og medarbejdere på det tekniske område. Det vil
jeg savne – og oplevelserne tager jeg med mig videre. Uden Frederikssund havde jeg ikke fået mulighed for at tage det
næste skridt, siger Claus Steen Madsen, som har sidste arbejdsdag i Frederikssund med udgangen af maj 2017.
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500 børn spillede skak
I dette skoleår har mere end 1300 elever spillet skak i understøttende undervisning. Det er eleverne i indskolingen, der
har haft glæden af at flytte konger, bønder og tårne på skakbrættet. Skak i undervisningen har nemlig vist, at eleverne
udvikler deres matematiske evner bedre, end elever der ikke spiller skak.
Fredag mødtes mere end 500 af de elever, der har spillet skak i skolen, til kommunemesterskabet. Det foregik i
Frederikssund Hallen, hvor de blev budt velkommen af blandt andet borgmester John Schmidt Andersen (V). Der var høj
stemning og glade børn hele dagen igennem. Efter fem runder skak blev pointene optalt, mens børnene lyttede og
dansede til musik fra bandet Svøbsk.
Vinderskolen fik overrakt en vandrepokal af udvalgsformand Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) og maskotten Duffy. Det
blev eleverne fra Jægerspris skole, som vandt og kan tage den flotte pokal med hjem.
Se video fra dagen på Frederikssund Kommunes Facebookside.
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500 børn mødtes til kommunemesterskabet i skoleskak.
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Intelligent lys i Vinge
Deltakvarteret i den nye by Vinge ved Frederikssund blev for nylig certificeret til en guldmedalje i bæredygtighed. Men
byen er ikke kun bæredygtig. Den har også installeret intelligente gadelamper og lysstyring.
Lamper justerer selv lysstyrken efter behov
På stien mellem St. Rørbæk og den kommende Vinge S-togsstation er belysningen sparsom – lige indtil man nærmer sig.
Så hæves lysniveauet, så alle kan færdes sikkert på stien. Her er der monteret 20 Phillips Lumimotion LED-lamper med
en indbygget sensor, som kan registrere trafikken på stien. Når lampen tændes lyser den med 20 % styrke, og først når
sensoren registrerer bevægelse på stien, skruer lampen op på 100% lysstyrke. Efter cirka 20 sekunder uden bevægelse
dæmpes lyset igen automatisk til 20 % styrke. Denne intelligente regulering af lysstyrken giver en yderligere
strømbesparelse og forlænger samtidig lampernes levetid.
Gadelamper kan justeres individuelt
I Deltakvarteret i Vinge er gadelamperne ikke selvstyrende, men kan reguleres individuelt, fortæller specialist Henrik Kjær
fra Frederikssund Kommune.
- Normalt vil man lave en styring, der dækker hele området, men hver enkelt lampe kan styres individuelt i forhold til
tænd- og sluktidspunkt samt lysstyrke, forklarer han.
Lysstyringen giver mulighed for at kode hver enkelt gadelampe med et program, der tilpasser lysstyrken efter behovet på
det pågældende sted. Dermed er det også muligt at imødekomme ønsker fra beboere, som kender behovene lokalt.

På billedet kan man se, hvordan lysstyrken indstilles individuelt på en enkelt gadelampe. Lysniveauet kan tilpasses i
styrke efter klokkeslæt ligesom tænd- og sluktider kan indstilles individuelt pr. lampe.
Lighting Metropolis
Frederikssund Kommune er med i det EU-støttede samarbejde Lighting Metropolis, som dækker hele Øresundsregionen.
Her er kommuner, regioner og private firmaer gået sammen i et partnerskab, der skal udvikle og teste bedre og mere
intelligente lysløsninger i byer. Dermed er en del af de nye gadelamper i Vinge finansieret af EU-midler.
- Vi samarbejder med førende lysproducenter i Lighting Metropolis netværket om udvikling og afprøvning af forskellige
løsninger inden for belysning, forklarer Søren Smidt-Jensen, der er chef for By og Landskab i Frederikssund Kommune
og tilføjer:
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- Det er vores ambition at Vinge skal være en spændende, sikker og intelligent by at leve i, og her spiller den rigtige
belysning en stor rolle, fastslår han.
Fakta
Frederikssund Kommune er i gang med en generel udskiftning af gamle strømslugende gadelamper med nye og
energieffektive LED-lamper. Indtil videre er 3.300 nye lamper sat op med tilhørende styringssystemer, der giver mulighed
for individuel styring af lamperne. Den opnåede besparelse skal være med til at finansiere udskiftning af den resterende
del af gadebelysningen.
2017 5
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Book tid til at forny kørekort
Fra den 2. maj kan du springe køen over, når du skal forny dit kørekort. Den dag åbner Frederikssund Kommune nemlig
for muligheden for at bestille tid til at forny kørekort på hjemmesiden.
Ved at booke tid til at forny kørekort bliver en del af den ventetid, man kan opleve i borgercenteret afhjulpet.
Muligheden for at booke tid til fornyelse af kørekort er blevet til efter at Frederikssund Kommune sidste år indførte
booking af tid til bestilling af pas. Det har været en stor succes og derfor udvides systemet nu til at gælde fornyelse af
kørekort.
Læs mere på kommunens hjemmeside om kørekort.

Fra den 2. maj kan du booke tid til fornyelse af kørekort og undgå ventetiden.
Foto:KEJE
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Åbning af Naturpark Mølleåen
De fire kommuner i Naturpark Mølleåen inviterer til en aften ved Buresø, hvor hele familien får mulighed for at opleve
naturen og friluftslivet i Naturpark Mølleåen.
Åbningen finder sted:
Onsdag den 10. maj 2017 kl. 17 – 20 ved badestedet ved Buresø.
Der er en afmærket P-plads, hvor Klokkekildevej og Skovvej mødes ved sydøst-enden af Buresø.
Der bliver serveret lidt mad frisk fra bål, og menuen kan suppleres med snobrød, du selv bager over bålet. Vi vil
selvfølgelig finde friske ingredienser i naturen.
Arrangementet byder også på muligheden for at undersøge kryb og kravl, som du har fundet i vandkanten, eller du kan
gå på opdagelse i skoven på udkig efter dyrespor. Du vil også kunne snitte i friske hyldegrene og hvem ved? - måske kan
du lave en fløjte!
For de voksne og de større børn er der også mulighed for en guidet tur rundt om Småsøerne og gennem Krogenlund
Skov.
Åbningen er det første af en lang række arrangementer i Naturpark Mølleåen. Åbningen vil blive markeret ved taler af
udvalgsformændene fra Egedal og Furesø Kommuner.
Læs mere på naturparkens hjemmeside.
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Sundhedsbussen erstattes af mere målrettede tilbud
Det mobile tilbud skal erstattes af mere målrettede tilbud til borgere, der har størst behov. Det besluttede
Sundhedsudvalget på sit møde den 27. april.
Der er i de seneste år sket en stor udvikling i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Det betyder, at
Kommunen i dag kan prioritere relevante sundhedstiltag på et langt mere solidt grundlag, der er baseret på viden om,
hvad der virker.
Udvalgsformand Jesper Wittenburg (A) udtaler:
- Vi er optaget af, at borgerne modtager målrettede tilbud af høj kvalitet. Derfor ønsker vi at sætte fokus på de
patientrettede tilbud som fx Type 2-diabetes, Hjerte-kar-sygdom, KOL, Kræft og Lænde-ryg, ligesom vores tilbud om
forebyggende hjemmebesøg, KOL-caféer og rygestopkurser skal videreudvikles. Kun et fåtal af borgere har benyttet
Sundhedsbussen, og vi har ikke data der viser, at det har haft en gavnlig effekt på borgernes sundhedsadfærd.
Sundhedsområdet arbejder i de kommende år med at udvikle mere målrettede og opsøgende tilbud til sårbare borgere.
En del af arbejdet retter sig mod lokalområderne for at nå de målgrupper, der af forskellige årsager ikke selv opsøger
sundhedstilbud.
Kommunen informerer om tilbuddene via pjecer, annoncer, plakater og digitale platforme som Kommunens hjemmeside,
Facebook og infoskærme, ligesom lægerne i almen praksis formidler og henviser til Kommunens sundhedstilbud.
Sundhedsbussen kører den sidste tur i juni 2017. Bussen blev etableret i slutningen af 2007 og har årligt været brugt af
cirka 145 borgere.
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Vækstpolitikken i fokus
På Vækstudvalgets møde tirsdag den 2. maj 2017 var Erhvervs- og Vækstpolitikken til det årlige eftersyn. Her vurderede
Vækstudvalget og Frederikssund Erhverv sammen, hvilke initiativer der er sat i gang, og hvorvidt der er behov for
justeringer eller ændringer i politikkens temaer og målsætninger.
- Erhvervs- og Vækstpolitikken er i realiteten et dynamisk redskab, som er rettesnor i det daglige arbejde, men som vi kan
justere efter behov. Jeg er tilfreds med, at vi på alle områder har igangsat initiativer, der skal bidrage til opfyldelsen af den
samlede politik, siger formanden for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C).
- Jeg synes virkelig vi har fundet hinanden. Der er stor forståelse og tillid mellem kommunen og Frederikssund Erhverv,
og der bliver lyttet til os, siger direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen og tilføjer:
- Vi har aftalt fremover at arbejde tættere sammen om vores fælles historiefortælling om Frederikssund Kommune. Man
kan også kalde det branding – men det handler om, at vi skal være bedre til at fortælle de gode historier om vores
område, forklarer han.
Mange indsatser i gang
Vækst- og Erhvervspolitikken, der blev vedtaget i 2016, indeholder målsætninger inden for en række temaer, herunder:
Virksomhedsservice, arbejdsmarked, infrastruktur og uddannelse. Kigger man på listen over indsatser, er der siden
politikkens tilblivelse igangsat en lang række tiltag, som tilsammen skal opfylde målsætningerne. Blandt de større
indsatser kan nævnes:
- Uddannelse: Der er etableret nye grundforløb på Campus Frederikssund med start i 2017. Samtidig har kommunen i
samarbejde med Frederikssund Erhverv søgt og fået midler til at gennemføre FUEL-projektet, der skal sikre, at flere
gennemfører en erhvervsuddannelse. På uddannelsesområdet er der også indgået partnerskabsaftaler med både Dansk
Industri og Dansk Byggeri om at sikre tilstrækkeligt med praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne.
- Arbejdsmarked: Frederikssund Kommune er med i Nordsjællands Rekrutterings Service, og dette arbejde intensiveres
i de kommende år. Samtidig er der startet et samarbejde mellem kommunen, Frederikssund Erhverv og Akademikernes
A-kasse med det formål, at fremme ansættelsen af flere akademikere i virksomhederne.
- Virksomhedsservice: Der holdes tæt dialog med virksomhederne via større synlighed og mere opsøgende kontakt til
virksomhederne. Samtidig har kommunen og Frederikssund Erhverv, sammen med 10 af de største lokale virksomheder,
iværksat Greater Skills, der skal sikre tilstrækkeligt med velkvalificeret arbejdskraft.
Se den samlede liste over indsatser under punkt 31 på Vækstudvalgets dagsorden fra den 2. maj 2017.
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To medaljevindere blev hyldet
Boblevand, kransekager og klapsalver. Det var, hvad der mødte de to medaljevindere, Ronny Jakobsen og Jimmi
Svendsen, da der onsdag eftermiddag var reception for de to atleter på rådhuset i Frederikssund.
De to deltog i Special Olympics World Winter Games for mennesker med udviklingshandicap i Østrig i marts i år og kom
hjem med en medalje hver. Ronny vandt guld sammen med det danske floorballhold og Jimmi vandt sølv i storslalom.
- Tillykke til jer to dygtige idrætsudøvere. Jeg synes, det er to flotte resultater. Det er flot, den måde I har repræsenteret
Danmark og ikke mindst Frederikssund Kommune på. I er fremragende ambassadører for atleter med et
udviklingshandicap og jeres engagement og flotte resultater inspirerer andre til at søge glæden ved idrætten, sagde
borgmester John Schmidt Andersen til de to atleter.
For Ronny Jakobsen var det en særlig oplevelse at vinde guld med floorballholdet, men også at blive lykønsket af
borgmesteren.
- Jeg er begyndt at vænne mig til medaljen. Det var svært at forstå i starten. Det er rigtig stort at komme her og høre
borgmesterens mening og møde alle dem, der er mødt op for at hylde os, sagde Ronny Jakobsen. På spørgsmålet om,
hvad han nu skal, lød svaret:
- Nu skal jeg træne videre og så håber jeg, at jeg kan komme med igen om fire år.
Begge atleter træner i den lokale forening Team 2010, der er en forening for personer med udviklingshandicap.
Derudover har de også trænet med andre Special Olympics deltagere. Ronny har været i Vanløse flere gange op til
legene for at træne med resten af landsholdet, mens Jimmi har deltaget i Special Olympics Danmarks fællestræninger
ved siden af hans almindelige skitræning på Team 2010.
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Jimmi Svendsen (til venstre) og Ronny Jakobsen (i midten) modtog en lille gave og store lykønskninger af borgmester
John Schmidt Andersen. Jimmi Svendsen havde to medaljer om halsen, for udover sølvmedaljen til storslalom fik han
også en medalje for deltagelse i Unified Sport, hvor han dystede sammen med ikkehandicappede atleter.
Foto: Kenneth Jensen.
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På Klintegården er idræt for alle
Som det første bosted i Danmark er Klintegården i Frederikssund blevet idrætscertificeret. Det betyder, at idræt er en fast
del af hverdagen for beboerne, der nu har mulighed for at få motion dagligt og deltage i idrætsaktiviteter tre gange om
ugen.
Det er Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og Danmarks Idrætsforbund, som står bag den nye
idrætscertificeringsordning. Alle medarbejderne på Klintegården er blevet efteruddannet i at varetage idrætten, og der
kommer til at være en række nye idrætsmuligheder i alt fra hockey til stole-motion samt mere spontan brug af idrætten i
hverdagen, hvor en gang pludselig kan blive en bowlingbane.

Bowling på gangene på Klintegården.
Klintegården har igennem flere år arbejdet med idræt og bevægelse som en del af det omfattende projekt ”Klintegården i
sund bevægelse”.
- Vi har arbejdet med idræt på Klintegården i mange år, men nu tager vi indsatsen til et andet niveau, hvor idræt og
bevægelse indgår som en faglig metode på lige fod med de øvrige pædagogiske metoder. Jeg vil gerne sikre, at vi når ud
til alle beboere på Klintegården med de sundhedsfremmende indsatser, vi laver – og det tror jeg på, at vi kan med projekt
Klintegården i sund bevægelse, fortæller Pia Enemark, forstander på Klintegården.
Mennesker med psykiske vanskeligheder som for eksempels depression, angst eller skizofreni kan ofte have store
udfordringer med deres sundhed, blandt andet i form af inaktivitet og usund levevis. Derfor er det helt oplagt, at
regelmæssig idræt på bostedet kan gøre en forskel.
- Jeg er stolt over, at Klintegården i Frederikssund Kommune nu er blevet landets første idrætscertificerede bosted. Vi har
i Frederikssund Kommune et stort fokus på sundhed, bevægelse og idræt for vores borgere – og det er vigtigt, at alle har
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adgang til tilbud, som de kan bruge i hverdagen. Jeg håber på masser af fysisk aktivitet på Klintegården, og med tiden vil
beboerne forhåbentlig også bruge kommunens kommende idrætsby, eller nogle af de mange andre gode, lokale
idrætstilbud, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Klintegården er Danmarks første idrætscertificerede bosted. Her ses fra venstre idrætskonsulent i DAI Lisbeth Crafack,
forbundsledelsesmedlem i DAI Mogens Damgaard, forstander på Klintegården Pia Enemark og næstformand i
Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune, Jørgen Bech (V).
Certificeringen blev fejret
Der var liv og glade dage, da Klintegården slog dørene op til reception og idrætscertificering tirsdag den 2. maj. Beboere
og medarbejdere var ude i det gode vejr og spille krolf, petanque og volley – og indenfor spillede næsten lige så mange
bordtennis rundt om bordet og bowling på gangene. Da selve receptionen gik i gang, og forstander Pia Enemark bød
velkommen, var stemningen høj og fuld af god energi.
Efter en tale fra Mogens Damgaard fra DAI og Jørgen Bech (V), der er næstformand i Sundhedsudvalget i Frederikssund
Kommune, blev den gyldne plade med titlen som Danmarks første idrætscertificerede botilbud overrakt til Pia Enemark.
Konfettikanonerne og glade hurraråb afsluttede arrangementet og blev samtidig startskuddet til den næste fase af projekt
Klintegården i sund bevægelse.

Idræt og bevægelse bliver en del af hverdagen for beboerne på Klintegården.
Foto: Mikkel Bonnesen, DAI
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Nye borgere på bustur
Lørdag formiddag drog tæt på 60 nye borgere ud på en bustur i Frederikssund Kommune. Det gjorde de sammen med
borgmester John Schmidt Andersen, der som turens guide fortalte om de mange skønne områder, spændende
udviklingsprojekter og interessante historier, som Frederikssund Kommune har at byde på.
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Med start ved rådhuset i Frederikssund kørte bussen på en tre timer lang tur gennem hele kommunen. Fra Frederikssund
gik turen til Slangerup og videre til Vinge, forbi den nye fjordforbindelse, gennem Frederikssund igen og til Jægerspris, ud
til Kulhuse og tilbage igen gennem Jægerspris, gennem Lyngerup og Dalby, forbi Svanholm og til Skibby, forbi Selsø Slot
og videre til Skuldelev, derpå gennem Gerlev og så tilbage til rådhuset i Frederikssund. Dermed fik de nye borgere en
chance for at se alt den smukke natur og de spændende områder, som kommunen har at byde på.

Kasper og Amalie Hammerstoft Lux var glade for at være med på busturen. De havde taget deres fire måneder gamle
søn Emil med.
To af de nye borgere, Amalie og Kasper Hammerstoft Lux, var glade for, at de fik muligheden for at komme med på
busturen.
- Jeg er overrasket over at se, hvor stor kommunen er. Naturen er en af de største grunde til, at vi flyttede herop. Og så
er det ikke langt fra byen, fortæller Kasper Hammerstoft Lux. Han og Amalie er flyttet til Græse Bakkeby fra Taastrup
sammen med deres fire måneder gamle søn Emil.
- Kommunen er meget i udvikling, og det er fedt, at der sker så meget, siger Amalie Hammerstoft Lux og hendes mand er
enig:
- Det er i hvert fald en kommune med en stor fremtid.
På turen rundt i kommunen gjorde bussen et stop ved Kulhuse Kro, hvor deltagerne kunne strække benene og få en kop
kaffe og et stykke kage, mens de nød den smukke udsigt. Busturen for de nye borgere er et ny tilbud til nye borgere og
første gang borgmesteren kørte ud på turen var i november 2016. Turen vil blive tilbudt de nye borgere cirka hvert halve
år og borgerne bliver inviteret til at deltage med et brev i deres e-boks.
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På busturen for de nye borgere var der et enkelt ophold på Kulhuse Kro, hvor deltagerne kunne få sig en kop kaffe og et
stykke kage, mens de strakte benene.
Ægteparret Lisbeth og Leif Håkansson synes, at busturen er et godt tilbud til nye borgere.
- Jeg synes, det er en god idé med en bustur. Det viser også en interesse fra kommunens side, når der kommer nye
tilflyttere. Man får et godt indtryk af kommunen og hvad den står for. siger Lisbeth Håkansson.
Lisbeht og Leif Håkansson er flyttet til Jægerspris fra Jyllinge, og selvom de har boet tæt på kommunen i mange år, og
Lisbeth også har arbejdet på omsorgscenteret De tre Ege, så får de alligevel lidt nye oplysninger ud af turen, og ikke
mindst mindet om et par glemte ting.
- For eksempel hele historien om Dannerstiftelsen var gået i glemmebogen og det bliver lige genopfrisket, siger Lisbeth
Håkansson.

Leif og Lisbeth Håkansson er flyttet til Jægerspris fra Jyllinge og det er de glade for.
Borgmester John Schmidt Andersen fungerede som turguide på hele turen og fik både fortalt om Slangerup
Speedwaycenter, den nye by Vinge, Sillebro Ådal, Jægerspris Slot, Kulhuse Havn, Selsø Sø, Skuldelevskibene og meget
mere.
- Jeg er glad for, at vi har det her tilbud til vores tilflyttere. Det er dejligt at møde de nye borgere og byde dem velkommen
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til vores kommune. Jeg ved, at de også er glade for tilbuddet og jeg synes, at det er en god måde at give dem et indtryk
af alt det, kommunen har at byde på, samtidig med at de får lidt viden om vores mange udviklingsprojekter som Vinge,
Idrætsbyen og havnebadet, siger John Schmidt Andersen.
Efter de tre timers sightseeing i strålende solskin sagde borgere og borgmester pænt farvel til hinanden med et håndtryk
og et "tak for dagen" ved rådhuset i Frederikssund.

Turen gik blandt andet forbi Jægerspris Mølle.
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Kom til fernisering på Torvet
I udstillingen Vingeportrætter kan du møde ti forskellige familier fra Deltakvarteret og området omkring byen Vinge. Det er
den prisvindende fotograf Ken Hermann, der har taget billederne, som udstilles i kæmpeformat på Torvet i Frederikssund
fra den 18. maj og en periode frem.
Hvordan bliver et sted til et hjem
Sammen med hvert portræt er der en beskrivelse af familiens livshistorie og tilhørsforhold til området. Det er antropolog
Susanne Abildgaard Rud, der står bag historierne. For to år siden flyttede hun selv fra København til Snostrup med sin
familie.
- Som ny tilflytter er man meget sulten efter at høre om egnen og møde egnens personligheder. Min egen oplevelse af at
falde til og rigtigt bebo stedet er, at det sker gennem stedets fortællinger og mennesker, forklarer hun.
Således er tanken bag udstillingen, at den skal være med til at skabe en begyndende identitet i Vinge
Øl, is og æblemost
Ferniseringen finder sted torsdag den 18. maj kl. 16.30 – 17.30 på Torvet i Frederikssund. Her vil der – udover
udstillingen – blive budt på øl fra Frederikssund Bryghus, Hansen Is og æblemost fra Østergaard Frugtplantage og
Mosteri. Alle er velkomne.
Udstillingen er blevet til med støtte fra Haldor Topsøe, Nordea Fonden, Proventus Grafisk og Frederikssund Kommune.
Udstillingen er også en del af begivenheden Frederikssund Fjordfestival, der finder sted lørdag den 20. maj, og som
afholdes af Frederikssund Handel. Ud over et stort sejlstævne i fjorden vil der være aktiviteter på havnen, i gågaden og
på Torvet.
Læs mere om udstillingen i invitationen til ferniseringen.
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Portræt af nybyggerfamilie i Vinge. Foto: Ken Hermann.
2017 5
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Få din fremtid på plads
Vil du have styr på din fremtidige uddannelse og arbejdsmuligheder? Så er informationsmødet om grundforløb 2 til
erhvervsuddannelser på Campus Frederikssund måske noget for dig.
Det er ikke alle, der kommer i gang med en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. Det kan der være mange grunde
til, men det skal ikke stoppe nogen fra at få den uddannelse, de drømmer om. Derfor holder erhvervsuddannelserne på
Campus Frederikssund et informationsmøde for alle, der kan være interesserede i at begynde på et grundforløb 2 til
august.
Grundforløb 2 er for dem, der har afsluttet 9. eller 10. klasse og ikke er begyndt på en ungdomsuddannelse i samme
kalenderår. Det vil sige, at har man været ude af folkeskolen i et år eller mere, kan man begynde på grundforløb 2, også
selvom man eksempelvis har arbejdet som ufaglært i 15 år.
Informationsmødet er onsdag den 17. maj mellem klokken 12 og 14 på Heimdalsvej 1 i Frederikssund.
Der er flere forskellige uddannelsesmuligheder, blandt andet Handel, Kontor, SOSU, Tømrer, VVS, Elektriker og Data og
Kommunikation. Til infomødet vil der være repræsentanter fra virksomheder, kommunale partnere og
uddannelsesvejledere, som står parate til at fortælle om alle de muligheder, der er på Campus Frederikssund samt svare
på spørgsmål.
Det er ikke nødvendigt med tilmelding.
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Indvielse af street workout i Slangerup
Mandag den 15. maj bliver de nye street workout faciliteter ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) indviet. Der vil
både være taler og en fitnessinstruktør, der vil vise, hvordan man kan bruge de nye faciliteter.
I november 2016 bevilgede Fritidsudvalget 810.537 kroner til et street workout i Slangerup. Det var Slangerup Skole,
Slangerup Klatreklub, SOIF Fodbold og Slangerup Badminton Klub, der havde ansøgt om midlerne til de udendørs
træningsfaciliteter, som firmaet Kompan står bag.
Målet med projektet har været at skabe et interessant og aktivt miljø mellem skolen og SIK, som flere forskellige
målgrupper kan bruge til opvarmning, cirkeltræning, styrketræning og mere.
Mandag den 15. maj klokken 14.00, bliver street workout facilititerne indviet. Her er også en unik mulighed for at se, hvad
de kan bruges til, da firmaet Kompan, der har udviklet faciliteterne, stiller en instruktør til rådighed. Instruktøren vil vise,
nogle af de muligheder der er for at bruge det nye street workout.
Programmet for dagen
14.00: Indvielsestaler af blandt andre borgmester John Schmidt Andersen.
14.10: Præsentation af street workout ved fitnessinstruktør fra Kompan.
14.20: Skoleklasser fra Slangerup Skole træner med instruktør i 15-20 minutter (alle er velkommen til at deltage).
Café SIK sørger for drikkevarer og lidt sunde snacks til både børn og voksne.
Der vil være musik og højtalersystem til både taler og fitnessinstruktørs træningssession.
Alle er velkomne til at deltage i indvielsen.

31

Illustration af de nye street workout faciliteter i Slangerup. Ill.: Kompan
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Mange gæster til vandring i Vinge
Ambitionen for byen Vinge er, at den med tiden skal rumme op mod 20.000 indbyggere. Indtil videre er blot en håndfuld
familier flyttet ind i Deltakvarteret, som er Vinges første boligkvarter. Men interessen for Vinge er overvældende, og den
seneste vingevandring havde da også fuldt hus af interesserede borgere.
Udvikling og planer
I pavillonen på byggepladsen i Vinge blev de fremmødte blandt andet præsenteret for oplæg om KIB-planen, der sætter
retning for Kultur, Idræt og Bevægelse i Vinge. Også planerne for udviklingen af Vinge Centrum og den sydlige del af
Vinge blev gennemgået.
Ud i naturen
Efter en indledende orientering om vingeprojektet var der vandreture i området. Dels ad en rute i naturen til Tvinsmosen
og til det område, hvor den nye S-togsstation skal ligge og dels en tur gennem Deltakvarteret, hvor byggerierne af både
rækkehuse og villaer er i fuld gang. Her kunne gæsterne ved selvsyn konstatere, at de første indbyggere i Vinge allerede
er flyttet ind i de helt nye byggerier.
Frederikssund Kommune forventer at afholde flere vingevandringer, men der er endnu ikke sat dato på. Hvis du er
interesseret, så hold øje med www.frederikssund.dk eller www.facebook.com/byenvinge.
Du kan også følge Vinge på www.instagram.com/byenvinge.

Vandringen i Vinge begyndte med en orientering i pavillonen på byggepladsen.
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På vandreturen fortalte biolog Karin Helene Larsen om områdets vandhuller og dyreliv.

Nogle fik muld under støvlerne, da det kommende Vinge Centrum blev besigtiget.
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Ved Vinge Centrum viste planchef Dorthe Da Silva kort over området og fortalte om det kommende store byggeri.

Også deltaet, som har lagt navn til kvarteret og vejene i området, blev besøgt.
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Chefen for By og Landskab, Søren Smidt-Jensen (midtfor) fortalte om udviklingen i deltakvarteret.
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Aktiv indvielse af street workout
Det summede af aktivitet ved Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) mandag eftermiddag, da det nye street workout
anlæg blev indviet. Træningsudstyret blev taget i brug, så snart snoren var klippet over af borgmesteren.
Til indvielsen var blandt andet foreningsfolk, politikere, medarbejdere fra Frederikssund Kommune og ikke mindst to
klasser fra Slangerup Skole. Sidstnævnte fik hurtigt testet de nye træningsredskaber af, blandt andet sammen med en
fitnessinstruktør fra Kompan, der er den virksomhed, som har udviklet street workout anlægget.
- Slangerup Skole og Slangerup Idræts- og Kulturcenter ligger så tæt på hinanden og er forbundet, så det her danner en
naturlig overgang fra skolen og når man kommer gående til SIK, så man kan jo ikke lade være med at benytte sig af
denne fine bane, specielt når man er jer (red; elever fra Slangerup Skole), sagde borgmester John Schmidt Andersen, da
han talte til indvielsen af street workout.

Borgmester John Schmidt Andersen fik hjælp til at klippe snoren over af to elever fra Slangerup Skole.
Anlægget er udviklet og leveret af virksomheden Kompan, der også laver legepladser. De var selvfølgelig også til stede
ved indvielsen.
- I dag er en helt særlig dag, også for os i Kompan Danmark, og jeg vil gerne starte med at ønske Frederikssund
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Kommune og Slangerup tillykke med dette nye anlæg. I Kompan er vi rigtig stolte over at levere det her og ikke mindst, at
det er Danmarks største anlæg. Faktisk er vi repræsenteret med anlæg i cirka 40 lande i verden og det her er et af de
allerstørste anlæg, vi har anlagt, fortalte Lars Pedersen, salgsdirektør i Kompan Danmark.

Salgsdirektør hos Kompan Danmark, Lars Pedersen, talte til indvielsen af street workout anlægget.
Træningsfaciliteterne giver alle typer brugere mange muligheder for at træne, uanset hvilket niveau de er på. Der er tavler
med instruktioner ved træningsudstyret og der er mulighed for at hente en app og i den få hjælp til gode øvelser.
Anlægget kan blandt andet bruges af elever og lærere på Slangerup Skole til bevægelse og idræt, men også forældre,
der har børn til fodbold eller andet i SIK, kan bruge ventetiden på at træne. Og så er det selvfølgelig oplagt, at brugerne
af SIK tager træningen udendørs og udnytter de nye muligheder.

En fitnessinstruktør fra Kompan Danmark viste eleverne, hvordan de kan bruge anlægget.
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Der var masser af aktivitet på de forskellige træningsredskaber.

Street workout kan bruges af alle, da der er mulighed for at tilpasse øvelserne til det niveau, man er på.
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Første spadestik til nye erhvervsuddannelser
Efter lang tids arbejde på at få nye erhvervsuddannelser til kommunen, blev første spadestik taget tirsdag morgen. Snart
vil der være anlagt nye parkeringspladser, og der vil blive placeret pavilloner, som skal huse de nye uddannelser.
Både uddannelsesinstitutioner, politikere, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune var repræsenteret til
spadestikket, som foregik med gravemaskine i stedet for den traditionelle spade. Borgmester John Schmidt Andersen,
der var den heldige fører af gravemaskinen, glædede sig over, at første spadestik nu kunne tages.
- Jeg glæder mig meget over, at projektet nu er nået så langt, at der snart står nye pavilloner her. På mange måder bliver
det mere virkeligt, at der kommer flere nye erhvervsuddannelser til Frederikssund og her til Campus, sagde
borgmesteren.
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Borgmester John Schmidt Andersen tog første spadestik i gravemaskine.
Også formanden for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C), var glad for at byggeriet nu går i gang.
- Det er en dag vi har glædet os til og arbejdet for længe, og det er den foreløbige kulmination på en lang proces som,
hvis vi tager ja-hatten på, har budt på utroligt mange muligheder for læring og refleksion. Hvilket vil sige, at processen har
været enormt lang og besværlig. Men også spændende og fyldt med alvor, forventningens glæde og humor. Så tillykke
med i dag, sagde Ole Søbæk. Han og Vækstudvalget har sammen med en lang række skoler arbejdet for at få flere
erhvervsuddannelser til kommunen siden 2014.
- Nu snart tre år senere, vil vi til august slå dørene op til et Campus Frederikssund, hvor alle aktører både hver for sig,
men især samlet står langt stærkere end før, og vi vil i fællesskab kunne sætte et foreløbigt hak ud for den store
strategiske målsætning det var og fortsat vil være, at sikre kommunens unge gode, lokale uddannelsesmuligheder og
vores erhvervsliv kompetent arbejdskraft, sagde Ole Søbæk.

Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget, glædede sig over, at der nu kunne tages første spadestik.
Inge Prip, der er direktør for Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord), takkede både Frederikssund Kommune,
Frederikssund Erhverv, de andre erhvervsuddannelser og uddannelserne på Campus Frederikssund for et godt
samarbejde.
- Vi har følt os meget velkomne her i Frederikssund. Jeg er glad for, at vi nu får gang i byggeriet, så man virkelig kan se,
at nu kommer der nye erhvervsuddannelser, at nu bliver det virkeligt, sagde Inge Prip.
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Inge Prip, direktør for Erhvervsskolen Nordsjælland, talte til spadestikket.
Esnord er en af de nye uddannelser på Campus. Udover Esnord kommer TEC og SOPU til og skal sammen med Knord,
Frederikssund Gymnasium, HF og VUC Nordsjælland, Trekløverskolen, Campus U10, Produktionsskolen og
Frederikssund Ungdomsskole skabe det gode og attraktive uddannelsesmiljø for de unge studerende på Campus
Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen
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Jobcentersamarbejde skal hjælpe flygtninge
Samarbejde mellem jobcentre og lokale virksomheder skal gøre flygtninge klar til arbejdsmarkedet. I begyndelsen af
2017 indledte Frederikssund Jobcenter et samarbejde med Halsnæs Jobcenter og tekstilvirksomheden Berendsen Textil
Service A/S. Målet for samarbejdet er at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet og at give dem de fornødne
sprogkundskaber til at kunne klare sig.
Produktionschef hos Berendsen Textil Service A/S er begejstret for projektet.
- Det er et fantastisk projekt, som har givet os en god mulighed for at lære potentielle nye medarbejdere at kende.
Samtidig understøtter projektet det samfundsansvar, som ligger vores virksomhed så meget på sinde, udtaler
produktionschef Hans Lassen Christensen.
Ahmad Ebou, som kom til Danmark i 2015 fra Syrien, er også glad for samarbejdet. Han startede i praktik for en måned
siden og har flere års erfaring inden for professionel erhvervsvaskeri med sig fra sit hjemland.
- Gennem den sprogundervisning, som vi har på vores arbejde hver dag, har jeg allerede lært mange af de ord, som man
bruger i denne branche. Jeg er glad for at kunne bringe min erfaring i spil hos Berendsen Textil Service og håber, at de
vil ansætte mig bagefter, siger Ahmad Ebou.

Ahmad Ebou er begejstret for sit praktikophold hos Berendsen Textil Service A/S.
Berendsen Textil Service A/S beskæftiger sig med professionel vask af alt fra duge til sengelinned fra hospitaler og
hoteller. Virksomhedens afdeling i Ølsted har ca. 70 medarbejdere med mange forskellige nationaliteter.
Virksomheden stiller 12 praktikpladser til rådighed for borgere omfattet af integrationsloven. Praktikforløbene varer i 13
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uger, og praktikanterne er på virksomheden 37 timer pr. uge. Den ene halvdel af arbejdsdagen går med
sprogundervisning, og den anden halvdel arbejder de og læres op gennem sidemandsoplæring.
Det tværkommunale samarbejde mellem Frederikssund og Halsnæs Jobcentre har givet gode forudsætninger for
udveksling af erfaringer med personer i målgruppen og at finde de bedst egnede kandidater til praktikforløbene.
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Sidste skoledag skal fejres
For andet år i træk inviterer Gadeteam alle afgangselever til en festlig sidste skoledag på Bløden i Frederikssund.
Arrangementet skal skabe en god ramme om festlighederne, inden alle de unge skilles for at tage til private fester om
aftenen.
Sidste skoledag er i år onsdag den 24. maj, og mellem klokken 12 og 17 er festen i gang på Bløden i Servicegaden i
Frederikssund. Alle afgangselever er velkommen til at komme og nyde deres sidste skoledag i trygge og naturligvis
festlige rammer.
Sidste år forsøgte Gadeteam for første gang at samle afgangseleverne på sidste skoledag. Det blev en stor succes med
mange udklædte og feststemte unge, der nød det gode vejr og hinandens selskab.
Igen i år sørger Gadeteamet for, at der er musik ved DJ Dennis Rubin, der kommer en brandbil, som kan skylle de store
mængder barberskum af og derudover vil der være nogle madboder, så der er mulighed for at købe lidt at spise i dagens
løb. Der vil også være samaritter til stede, hvis uheldet skulle være ude.
Gadeteamet vil gøre sit bedste for at sørge for godt vejr og garanterer en god stemning. Klokken 17 slutter
festlighederne, så alle kan nå hjem og vaske barberskummet ud af håret inden aftenens private fester går i gang.
Gadeteam går naturligvis ikke hjem klokken 17, men er klar til at arbejde hele aftenen og natten, hvor de besøger
festerne og sørger for, at alle får en god og tryg sidste skoledag.

Igen i år fejres sidste skoledag på Bløden i Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen.
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Suppleringsvalg til skolebestyrelser
Der er suppleringsvalg til skolebestyrelsen både på Jægerspris Skole og Trekløverskolen. De foregår i maj og juni måned
og alle forældre til elever på skolerne kan opstille.
I Frederikssund Kommune vil vi gerne have et godt samarbejde om skolerne. Derfor opfordres forældre til elever på
Trekløverskolen og på Jægerspris Skole til at opstille til skolebestyrelsen og dermed få indflydelse på skolens arbejde.
Jægerspris Skole
Forældre til elever på Jægerspris Skole indkaldes til valgmøde mandag den 22. maj 2017 klokken 18.00 på
lærerværelset, Jægerspris Skole, Møllevej 100, 3630 Jægerspris.
På valgmødet har du mulighed for at lade dig opstille samt høre opstillede kandidaters holdninger til og planer for skolen.
Læs mere suppleringsvalget til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside. Her kan du også se, hvad du skal gøre, hvis du
vil opstille til valget.
Trekløverskolen
Forældre til elever på Trekløverskolen indkaldes til valgmøde torsdag den 8. juni 2017 klokken 18.30 på lærerværelset,
Trekløverskolen, Afdeling Falkenborg, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund
På valgmødet har du mulighed for at lade dig opstille samt høre opstillede kandidaters holdninger til og planer for skolen.
Fra fredag den 18. maj kan du læse mere om suppleringsvalget til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside. Her kan du
også se, hvad du skal gøre, hvis du vil opstille til valget.
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Vingeportrætter på Torvet
Torvet i Frederikssund summede af aktivitet og nysgerrige mennesker torsdag den 18. maj, da der blev holdt fernisering
på udstillingen Vingeportrætter. Udstillingen er skabt af antropolog Susanne Rud Abildgaard og fotograf Ken Hermann og
fortæller ti familiers historie i ord og billeder.
Hvordan bliver et sted til et hjem?
- Hvad vil det sige at bo og at høre til på et sted? Hvornår bliver en mark til en by? Denne udstilling handler om, hvordan
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et sted bliver til et hjem - også for dem, som allerede bor i området, hvor stedet forandrer sig for øjnene af dem, sagde
Susanne Abildgaard Rud ved åbningen af udstillingen og tilføjede:
- Vingeportrætter er en række enkelte portrætter, men tilsammen er de et portræt af et område i forandring.
Mange af de afbildede familier var selv mødt frem for at se deres portræt udstillet på Torvet, og udover udstillingen kunne
de fremmødte også nyde øl fra Frederikssund Bryghus, is fra Hansens Is og æblemost fra Østergaard Frugtplantage og
Mosteri.
Udstillingen er støttet af Haldor Topsøe, Nordea Fonden, Proventus Grafisk og Frederikssund Kommune og kan ses på
Torvet i Frederikssund hen over sommeren.
Du kan altid følge byen Vinge på www.facebook.com/byenvinge.

De 10 vingeportrætter er udstillet på Torvet i Frederikssund.

Initiativtager Susanne Abildgaard Rud fortæller de fremmødte om baggrunden for vingeportrætterne.
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Et vingeportræt består af et familiefoto samt en tekst om familiens historie og tilhørsforhold til Vingeområdet.
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Valg til Ældrerådet skudt igang
Ældrerådet har i denne uge afholdt de første opstillingsmøder. Valget den 21. november 2017 er dermed så småt skudt
igang.
Første møde fandt sted i Kulturhuset Elværket i Frederikssund den 16. maj, og startede med en præsentation fra
nuværende Ældrerådsformand Lise Lotte Due. Hun fortalte lidt om Ældrerådet og dets virke i indeværende valgperiode.
Den mere formelle del af rådets arbejde, herunder en præsentation af vedtægterne og de opgaver der er forbundet med
hvervet som medlem af Ældrerådet, tog Lise-Lotte Tøttrup fra Ældre og Social Service sig af.

Ældrerådsformand Lise Lotte Due bød velkommen.
Ældrerådet bliver hørt
Mødet bød ud over den overordnede introduktion, og spørgsmål fra de fremmødte, også på indlæg fra nogle af rådets
medlemmer, som fortalte om deres arbejde.
Ole Klenke, som er medlem af Ældrerådet på 16. år, fortalte blandt andet at det de første år efter kommunalreformen
kneb lidt med at blive inddraget.
- Det er der bestemt lavet om på. I de sidste mange år har det været meget spændende at arbejde med
Velfærdsudvalget, sagde Ole Klenke, som i sin periode i Ældrerådet blandt meget andet har været kontaktperson i
forbindelse med opførelsen af Omsorgscenteret Pedershave, hvilket var meget spændende.
- Det har bestemt været nogle gode år og der har været god dialog med politikerne.
Brænder for mærkesager
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Christian Heiberg, medlem af Ældrerådet i gennem 12 år, beretter ligeledes om nogle gode år. Hans mærkesager
igennem tiden har blandt andet været trafikken, vejene og hospitaler herunder medicinering, hvilket Christian har stor
interesse i.

Lise-Lotte Tøttrup (tv.) og Christian Heiberg (i midten med hånden oppe) fortalte om rådets arbejde.
Vibeke Davids Hansen som har siddet i Ældrerådet de sidste fire år, var også med ved opstillingsmødet i tirsdags.
Hun fortalte blandt andet at varblevet meget overrasket over så meget materiale der kom til gennemlæsning før møderne.
I starten kunne det virke lidt vanskeligt at forstå materialet da sproget og stilen det var skrevet i var meget ”kommunal”.
Men som Vibeke sagde med et glimt i øjet:
- Man kommer hurtigt efter det, og finder ud af hvad der menes.
Vibekes mærkesag er sundhed.
- Jeg brænder for ”de sunde ældre”. De skal holdes i gang, og det er vigtigt at der også er fokus på dem der stadig kan.
Så jeg syntes det er meget vigtigt at der støttes op omkring de sunde og friske ældre i kommunen.

Vibeke Davids Hansen fortalte om sit virke i Ældrerådet.
Vil du opstilles?
Overvejer du at opstille til Ældrerådet for de kommende fire år, eller vil du høre mere om dets arbejde, så afholdes endnu
to opstillingsmøder i kommunen.
De finder sted:
 I Skibby tirsdag den 23. maj 2017 kl. 14.00 i Gymnastiksalen på Nyvej 7.
 I Slangerup den 1. juni kl. 14.00 i Aktivitetshuset, Kannikestræde 2 C.
På møderne vil der blive serveret kaffe og kage, og Ældrerådet håber på stort fremmøde.
Foto: KEJE.
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Børn skal sanse sproget
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Kunst, kultur, dialog og sanselige oplevelser skal være med til at styrke børns sproglige udvikling. Det er målet med
projektet Sans Sproget, som har kørt de sidste to år i Frederikssund Kommune.
Sans sproget er et samarbejdsprojekt mellem J.F. Willumsens Museum, Frederikssund Museum, Frederikssund
Kommune, Frederikssund Bibiliotekerne, skoler og dagtilbud. Projektets formål er at udvikle undervisning, der sætter
fokus på, hvordan visuelle og sanselige oplevelser kan være med til at styrke den sprogstimulerende undervisning i de
mindste klasser og i dagtilbud.
Torsdag formiddag havde J.F. Willumsens Museum besøg af 0.A. fra Ådalens Skole. De fik en tur rundt på museet, hvor
de blandt andet talte om de ting, de så, men de lavede også små øvelser, der skal styrke deres forståelse af det, de ser
og dermed styrke deres sprog. Eleverne er opdelt i tre grupper, og hver elev i en gruppe er på nogenlunde samme
sproglige niveau.

Inden børnene blev ført rundt på museet, fik de en snak om, hvordan man opfører sig på et museum og hvorfor man skal
være stille.
En af øvelserne foregik i Meditationsrummet, hvor Willumsens Trilogi hænger. Trilogien består af de tre store
selvportrætter: Tizian døende, Stenstatuen og Himmelgåden. Her fik hver gruppe tildelt et maleri, som de skulle tale om.
Men de skulle også prøve at gengive maleriet ved hjælp af rekvisitter som tørklæder, malerpaletter og pensler.
- Når børnene oplever og afprøver genstande, som vi inden da har haft en dialog om, så får de en sanselig stimulering,
og på den måde husker de det bedre. De får så at sige flere knager at hænge deres sprog på, fortæller Mille
Søndergaard, underviser og projektkoordinator på J.F. Willumsens Museum.

Børnene skulle sætte sig ind i, hvordan manden på Willumsens selvportræt havde det.
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Samarbejde på tværs
Sans Sproget understøtter Frederikssund Kommunes sprog- og læsestrategi, og samtidig er det et interessant
samarbejde mellem flere af kommunens institutioner og fagligheder.
Undervisningsmaterialet er udviklet som samskabende projekt med input fra både tale/høre lærere, ergoterapeuter,
læsevejledere, museumsformidlere og pædagoger og lærere. Dermed har det været muligt at lave et
undervisningsforløb, der tager højde for børnenes forskellige udfordringer og niveauer, og som tager hånd om de børn,
der har sprogvanskeligheder.
- Rammen for projektet er museernes rum, altså her på Willumsens eller på Frederikssund Museum. Vi tilbyder noget
sanseligt, et anderledes læringsrum og nogle anderledes oplevelser gennem kunst og historie. Når børnene laver noget
aktivt som at blande farver eller bygge et bål som man gjorde i stenalderen, får de sanset og afprøvet nogle ting, og det
er med til at styrke deres sprog, fortæller Mille Søndergaard.

Børnene fik lov at blande farver og lærte om, hvordan de skabte deres egen farve.
Foruden undervisningsmateriale til selve museumsbesøget er der lavet materiale, som lærere og pædagoger kan benytte
sammen med de sprogudfordrede børn i skolerne og dagtilbud. Dette materiale er tænkt som forberedelse og
efterbearbejdning af museumsbesøget og skal ruste de sprogsvage børn til at opleve på lige fod med deres
jævnaldrende.
Projektet fik i 2015 tilkendt støtte på 890.000 kroner fra Kulturstyrelsen, og nu hvor det nærmer sig sin slutning, er det
meningen, at undervisningsmaterialerne fortsat kan bruges, og at skoler og dagtilbud også fremover vil kunne booke et
Sans Sproget forløb gennem museernes skoletjeneste. Projektet vil fortsat blive udviklet og tilpasset af en arbejdsgruppe,
så det får bedst mulige vilkår for at blive brugt af lærere og pædagoger.

For at komme fra det ene rum til det andet skulle børnene følge de snore, der var lagt ud på gulvet. Det foregik under stor
koncentration.
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Hvad er en palette og en pensel? Og hvad bruger man dem til? Det var nogle af de ting, børnene talte om med
projektkoordinator og underviser Mille Søndergaard.
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Borgermøde om ny skov ved Skibby
Frederikssund Kommune har besluttet, at Naturstyrelsen kan etablere en ny statsskov på et kommunalt ejet
landbrugsareal ved Skibby. Nu inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde, hvor du kan komme med dine ideer til,
hvad skoven skal indeholde. Der vil også blive udskrevet en navnekonkurrence.
Borgermødet finder sted onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.30 i Sognegården, Selsøvej 4 i Skibby.
Program:
 Borgmester John Schmidt Andersen byder velkommen
 Aftalen ml. Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen bliver underskrevet
 Skovfoged Troels Karlog præsenterer skovrejsningsarealet
 Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen fortæller om formålet med skovrejsningen
 Skovfoged Troels Karlog fortæller om indsatsen for biodiversiteten
 Skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen fortæller om tidsplan og proces for skovrejsningen
 Navnekonkurrence – hvad skal skoven hedde?

Den røde streg markerer området, hvor den nye skov skal ligge.
Løb med i Frederikssund Stafetten
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Frederikssund Stafetten er et helt nyt og spændende motionsløb, der bliver afviklet i Frederikssund by torsdag den 31.
august 2017. Man kan vælge mellem en løberute eller en gårute – begge på fem km. Både før og efter løbet vil der være
underholdning og mulighed for socialt samvær med en masse andre friske motionister.
Meld dit hold til nu
Stafetløbet afvikles med firemandshold, hvor hver deltager skal løbe fem kilometer ad en rute, der løber rundt om
Kalvøen i Frederikssund. Gåruten bevæger sig sydpå fra Kalvøen og runder Marbæk Strandpark, hvor der er udsigt til
byggeriet af den nye bro til Hornsherred. Tilmeldingen er åben, og du finder den på Fjordløbernes hjemmeside. Der er
tilmeldingsfrist den 17. august.
Spis i teltet
Både før og under løbet vil der være underholdning, og efter løbet kan du enten spise din medbragte mad eller den mad,
du evt. har tilkøbt i forbindelse med tilmeldingen. I videoen nedenfor kan du høre formanden for Fjordløberne, Torben
Hansen, fortælle om løbet og se video fra løberuten.
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Sommeraktiviteter 2017 er klar
Igen i år byder foreninger og institutioner i Frederikssund kommune på en række oplevelser for børn og deres familier i
sommerferien.
Formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V) synes programmet ser flot ud:
- Det glæder mig, at Fritidsudvalget kan understøtte et aktivitetsprogram for de børn og familier, som er hjemme i hele
eller dele af sommerferien. Flere af aktiviteterne foregår udenfor og kan også være til gavn for de gæster og turister, som
er så heldige at befinde sig på rette tid og sted.
Flyeren er på gaden, og kan blandt andet hentes på bibliotekerne og i borgerservice fra mandag den 29. maj 2017.
Formatet er nyt og mere enkelt, men du kan som altid finde flere informationer om aktiviteterne på kommunens
hjemmeside.

Sommeraktivitet i Den Gamle Smedje i Slangerup.
Foto: Kenneth Jensen.
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Kinesisk interesse for Vinge
De godt to mio. indbyggere i Fengtaidistriktet i Beijing kan se frem til mere bæredygtig byudvikling, idet man her har
planer for en ny bæredygtig bydel med plads til omkring 70.000 indbyggere. Temaer som energieffektivitet,
miljøvenlighed og social sammenhæng er kodeord for denne udvikling, og derfor har det kinesiske projekt meget til fælles
med byen Vinge.
Besøg for anden gang
Den kinesiske delegation har besøgt Frederikssund og Vinge tidligere, ligesom repræsentanter for Frederikssund
Kommune har besøgt Fengtaidistriktet. Formålet med disse besøg er gensidig udveksling af ideer og erfaringer inden for
bæredygtig byudvikling.
Modtaget på rådhuset
Det var borgmester John Schmidt Andersen, der bød velkommen og stod for den officielle modtagelse af de kinesiske
gæster på rådhuset i Frederikssund. Her blev der holdt tale for gæsterne og Ji Yan, der er borgmester i Fengtaidistriktet
fortalte om deres byudviklingsprojekt, inden parterne underskrev en samarbejdsaftale om videndeling inden for
byudvikling.
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Borgmester Ji Yan fra Fengtaidistriktet i Kina fortalte om den kinesiske pendant til Vinge.

De to borgmestre underskriver en samarbejdsaftale om videndeling indenfor byudviklingsområdet.

48

Borgmester John Schmidt Andersen modtog på Frederikssund Kommunes vegne en gave fra de kinesiske gæster.

Fællesbillede fra mødet mellem repræsentanter fra Frederikssund Kommune og Fengtaidistriktet i Beijing. Midtfor ses
formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A) og borgmester John Schmidt Andersen (V).
Foto: KEJE.
Interesseret i naturen
Derefter gik turen til Vinge, hvor Niels Edeltoft fra Henning Larsen Arkitekter A/S fortalte om arbejdet med at skabe
helhedsplanen for Vinge. Det fremgik tydeligt af gæsternes spørgsmål undervejs, at der var meget stor interesse for
hvordan byen og naturen skal integreres. Men også emner som kommunens rolle i byudviklingen, priser på jord og
ejendomme samt udviklingen af Vinge Centrum affødte spørgsmål fra gæsterne.
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Niels Edeltoft (på knæ) fra Henning Larsen Arkitekter A/S fortæller om arbejdet med at skabe helhedsplanen for byen
Vinge.

Borgmester Ji Yan interesserede sig meget for naturen i området.
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De kinesiske gæster betragter deltaet og deltakvarteret, hvor byggeriet er i fuld gang.

De kinesiske gæster var meget fascinerede af de gule rapsmarker. Derfor blev den blomstrende plante også brugt som
baggrund, da der skulle tages billeder til fotoalbummet.
Efter besøget i Vinge sluttede de kinesiske gæster af med frokost på Restaurant Toldboden i Frederikssund, inden turen
gik videre til endnu et oplæg om byudvikling hos firmaet Rambøll i København.
Foto: Kenneth Jensen.
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Kom med forslag til vejnavne i Vinge C
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Vinge Centrum med den prisvindende station i midten. Visualisering: Henning Larsen Arkitekter A/S og Tredje Natur.
Vinge Centrum kommer til at bestå af en helt ny S-togsstation og både butikker, kontorer, offentlige services og
lejlighedsbyggerier i op til otte etager, som skal bindes sammen af 15-20 mindre veje (se kortet nedenfor). Vinge Centrum
bliver anderledes end mange andre bycentre. Udover byens grønne hjerte, vil bymidten komme til at indeholde fire
grønne byrum med plads til leg og sport. Beplantningen vil blandt andet rumme blomstrende og frugtbærende træer og
buske og vil have et varieret udtryk med både park- og skovlignende områder.
Grøn bymidte
Vinge Centrum vil derfor få mange grønne oaser med plads til picnic, grill eller andre udendørs aktiviteter.
Regnvandsbassinerne vil give områder med åbent vand med tilstødende græsarealer og fritvoksende træer, og den
prisbelønnede S-togsstation midt i centrum, vil binde Vinges nordlige og sydlige del sammen via en landskabsbro.
Vejene i Vinge Centrum er generelt planlagt til at fremme, at hastigheden er lav i området for at skabe trygge og
indbydende færdselsarealer for fodgængere og cyklister.
Hvad skal vejene hedde?
For at involvere borgerne i navngivningen inviterer Teknisk Udvalg nu alle interesserede til at komme med forslag til
vejnavne under rammen ”Visionen for Vinge”.
- Byen Vinge har selv fået sit navn efter en navnekonkurrence. Derfor synes jeg, det er naturligt, at vi igen opfordrer
borgerne til at bruge deres kreativitet og komme med forslag til navngivning af vejene i byens centrum, for vi vil gerne
have så mange gode ideer som muligt at vælge imellem, siger formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) og
tilføjer:
- Navne på pladser og veje er med til at skabe identiteten i en by, og rammen for vejnavnene i centrum er Vinges vision
om bæredygtighed - i bred forstand, forklarer hun.
Det er endvidere vigtigt, at vejnavnene passer til vejenes placering i byens centrum og er med til at give Vinge Centrum
et unikt særpræg.
Sådan deltager du
Hvis du vil være med til at give Teknisk Udvalg inspiration til navngivning af vejene i Vinge, så er inspirationsrunden
overstået. På hjemmesiden kan du også læse mere om Vinges vision, værdier, baggrund mv.
Frederikssund Kommune holder åbent for forslag frem til den 1. august 2017, hvorefter Teknisk Udvalg vil tage stilling til
de indkomne forslag og træffe endelig beslutning om navngivning af vejene i Vinge Centrum.
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Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune efterlyser navne til 15-20 mindre veje samt til en større vej, som løber nordsyd og krydser S-banen. Denne større vej har indtil nu haft arbejdstitlen ”Stationsvejen”, selvom vejen ikke bliver
adgangsvej for den kørende trafik til Vinge Station. Dog vil der bliver bus- og taxiholdepladser samt elevatorer og trapper,
så fodgængere kan få adgang til perronerne herfra.
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Naturparkråd søger lodsejere
Udviklingen af Naturpark Mølleåen varetages af Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner og Naturstyrelsen.
Kommunerne ønsker et tæt samarbejde med et Naturparkråd, som kan være et aktivt debatforum, som både kan bidrage
med viden om området og gode ideer til udviklingsprojekter. Derfor opfordres interesserede lodsejere til at ansøge om
optagelse i Naturparkrådet.
For at blive medlem af Naturparkrådet som lodsejerrepræsentant, skal du være lodsejer med bopæl indenfor Naturpark
Mølleåen. Du skal have opbakning fra 10 lodsejere i Naturpark Mølleåens område. Opbakning tilkendegives med
underskrift eller en mail med angivelse af stillerens navn, adresse, telefonnummer samt adresse og matrikelnummer på
ejendommen beliggende i Naturpark Mølleåen.
Naturparkrådet består ud over lodsejere af repræsentanter fra organisationer og foreninger inden for natur, miljø og kultur
samt en politiker fra hver kommune.
Send en kort ansøgning samt underskrifter (mails) fra 10 lodsejere senest den 19. juni 2017 til
michael.ollgaard@egekom.dk
Find mere information om Naturparkrådet og Naturpark Mølleåen på www.npmaa.dk. Her findes også et kort over
naturparkens grænse.
Kommunerne udpeger lodsejer-repræsentanterne, og alle ansøgere får svar senest i uge 26. Datoen for det næste møde
i Naturparkrådet annonceres på naturparkens hjemmeside www.npmaa.dk. Mødet er planlagt til sidste halvdel af august.
Har du spørgsmål?
Kontakt Michael Øllgaard, Egedal Kommune, på tlf. 72 59 73 40 eller mail michael.ollgaard@egekom.dk
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Kort over Naturpark Mølleåen.
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Sikker overfart med Columbus
Eksplosion i motorrummet. Sådan lød alarmen, da besætning og det lokale beredskab, bistået af Dansk
Søredningstjeneste fra Lynæs, tirsdag den 30. maj 2017 gennemførte en stor beredskabsøvelse.
Øvelsen var uvarslet, hvilket vil sige at det deltagende beredskab fra Frederiksborg Brand og Redning ikke vidste at der
var tale om en øvelse da de blev alarmeret kl. 19.10 tirsdag aften. Forinden var røgkanoner og en gruppe sminkede
figuranter placeret om bord på skibet, så øvelsen blev så realistisk som mulig.

Bevidstløs figurant med forbrændinger.
Det handler om sikkerhed
Baggrunden for øvelsen er at træne besætningen på skibet i at handle korrekt hvis uheldet er ude, så passagererne på
kommunens eneste færgerute kan føle sig trygge. For det kommunale beredskab handler det også om at træne netop
denne type redningsaktioner til søs.
- Nok er der tale om en lille færgerute, og sejltiden er kun otte minutter, men det er vores fokus på sikkerheden ikke
mindre af end hos de store rederier, siger Morten Bonnen Schultz, der er bygningskonstruktør ved Frederikssund
Kommune, og blandt andet har ansvaret for drift og vedligeholdelse af M/F Columbus.
Øvelserne har hvert år forskellige temaer, og i år var det en eksplosion i maskinrummet, som medførte to svært
tilskadekomne, motorstop og at færgen tog vand end - og samtidigt en redningsaktion efter personer, som var sprunget
over bord – alt i alt flere tænkelige situationer, som besætningen og beredskabet kan komme ud for at skulle håndtere.
Under hele øvelsen, der tog knapt to timer, lå Columbus underdrejet i sejlrenden og snurrede rundt.
- Besætningen træner løbende forskellige hændelser ombord så passagerne kan vide sig trygge når de sejler med os. Vi
har hvert år en fælles øvelse med beredskabet, som i år inddragede beredskabet fra Frederikssund og Gilleleje, Dansk
Søredningstjeneste fra Lynæs og en gruppe figuranter, for at kunne træne en lidt større hændelse så realistisk som
muligt, siger Morten Bonnen Schultz.
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Redningsbåd ankommer til M/F Columbus.

I røg fra maskinrummet, hvor eksplosionen skulle forestille at være sket, kommer redningsfolkene ombord for at redde
passagerer og besætning.

Mand reddes op af vandet.
Tilfreds med øvelsen
Aftenens øvelse var tilrettelagt af holdleder Søren Viggo Ovesen fra Frederiksborg Brand og Redning, og han var godt
tilfreds med dens forløb da vi talte med ham efter øvelsen.
- Det er gået rigtig godt. Vi havde tre både i gang på én gang, og det er første gang de prøver at arbejde sammen på
tværs af forskellige beredskaber, men det gik som det skulle, og vi fik reddet alle 15 nødstedte i land i live, og det er det
primære mål, fortalte Søren Vigge Ovesen.
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Søren Viggo Ovesen instruerer figuranter lige før øvelsen går i gang.
Også Ole Hermansen, chef for Operativt område i Frederiksborg Brand og Redning, var tilfreds med øvelsen. Han var
med ombord på M/F Columbus for at evaluere øvelsen.
- For os handler det om at få testet om samarbejde og kommunikation virker, og hvordan vi organiserer arbejdet når det
gælder. Det giver en øvelse som denne os gode muligheder for, så derfor er det vigtigt for os.

Bevidstløs passager med forbrændinger bæres op i redningsbåden.
Populær færgerute
Fokus på sikkerheden er da heller ikke uvæsentligt, når man som M/F Columbus sejler med mere 42.000 passagerer om
året, fordelt på sæsonen der strækker sig fra 1. april til 30. september.
Hvis du selv vil prøve en tur med den hyggelige færge – under lidt mere fredelige forhold end tirsdag aften – så sejler
færgen efter følgende plan:
Første tur
Mandag til fredag:

Kl. 07.30

Lør-, søn- og helligdage:

Kl. 10.00

Sidste tur
1. april – 31. maj:

Kl. 19.00

1. juni – 14. august:

Kl. 20.00

15. august – 30. september:

Kl. 19.00

For priser og øvrig information, se færgerutens egen hjemmeside.
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Nyt træningsanlæg på vej til Frederikssund
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Frederikssund Gymnasium får snart et nyt træningsanlæg med løbebane og træningsredskaber. Træningsanlægget vil
ikke kun være for gymnasiets og Campus Frederikssunds elever, men også for borgere og foreninger, der har lyst til at
styrke muskler og kondition på nogle gode udendørs faciliteter.
Det er Fritidsudvalget og Vækstudvalget, der tilsammen har finansieret det nye anlæg til 1,5 millioner kroner. Onsdag
eftermiddag tog formændene for de to udvalg, Morten Skovgaard (V) og Ole Søbæk (C) derfor første spadestik på
boldbanerne ved Frederikssund Gymnasium.
- Træningsbanen markerer endnu en milepæl i det fantastiske samarbejde, der er skabt mellem
uddannelsesinstitutionerne på Campus, og mellem Campus, byrådet, erhvervslivet og den kommunale administration.
Projektet viser også, hvordan gymnasiet og Campus ønsker at åbne sig og være en mere aktiv del af byens liv, og det
glæder mig virkelig meget, siger Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget.

Ole Søbæk glædede sig over det gode samarbejde, der har været mellem gymnasiet, Campus og Frederikssund
Kommune.
Til glæde for både borgere og elever
Pengene til træningsanlægget blev bevilget under forudsætning af, at der bliver fri adgang for kommunens foreninger og
borgere, samt at gymnasiet står for driften af anlægget. Og netop den frie adgang til de nye træningsfaciliteter glæder
Morten Skovgaard, formand for Fritidsudvalget.
- Jeg ser det som et positivt træk, at Campus nu bliver en del af lokalområdet og ikke et lukket område bag en masse
træer. Det understøtter de tanker, vi har i Frederikssund Kommune om, at institutionsområderne skal åbnes op og gøres
tilgængelige for borgerne, siger Morten Skovgaard.
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Spadestikket blev taget af Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget, og Morten Skovgaard, formand for Fritidsudvalget.
På Frederikssund Gymnasium glæder man sig over, at kommunen har været villig til at lægge penge i et træningsanlæg
på Campus. Rektor for Frederikssund Gymnasium, Peter Bech Sørensen, er sikker på, at anlægget vil give et positivt løft
til Campus.
- Vi er rigtig glade for, at vi kan få sådan et træningsanlæg af kommunen. Det giver et løft til uddannelsesmiljøet både for
Frederikssund Gymnasium og for hele Campus. På sigt vil vi også kunne bruge det til at skabe yderligere samarbejde
mellem gymnasiet, og de andre uddannelsesinstitutioner på Campus om forskellige aktiviteter. En mulighed kunne for
eksempel være at udbyde idræt som et fælles valgfag, og der vil træningsanlægget støtte det samarbejde, fortæller Peter
Bech Sørensen.

Rektor på Frederikssund Gymnasium, Peter Bech Sørensen, glæder sig til at få de nye træningsfaciliteter.
Træningsanlægget kommer til at hedde Den Gyldne Træningspark og vil have en 200 meter lang løbebane og to
træningsområder med i alt 17 redskaber. Der vil være vejledningsskilte på hvert af de to områder. Det er virksomheden
Noord, der har designet anlægget og som er hovedentreprenør på projektet, der skal stå færdigt i oktober 2017.
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Træningsanlægget kommer til at hedde Den Gyldne Træningspark og har blandt andet en 200 meter lang løbebane og
17 træningsredskaber. Illustration af Noord.
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Blå Flag i Kulhuse og Marbæk
Igen i år har Frederikssund Kommune to strande, der kvalificerer sig til det Blå Flag fra Friluftsrådet. Det drejer sig om
strandene ved Kulhuse og Marbæk.
Blå Flag er et kvalitetsstempel, som blandt andet viser en høj badevandskvalitet. Når du besøger en Blå Flag strand eller
havn vil du derfor opleve at der er en høj vandkvalitet, at der er en klar og tydelig miljøinformation, at der er gode
udenomsfaciliteter, og at der er fokuseret på badesikkerhed.
Som del af Blå Flag-kampagnen afholder kommunen en række arrangementer om natur og miljø, som vi annoncerer
løbende. Der vil blandt andet være krabbefangst ved Kulhuse Strand, en botaniktur i Sillebro Ådal og en fugletur til
Eskilsø.
Du kan læse mere om det Blå Flag på Friluftsrådets hjemmeside.

Det Blå Flag bliver hejst i Kulhuse.
Foto: Kenneth Jensen.
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Spændende minibyvandring i Frederikssund
Kom til gratis minibyvandring på tirsdag den 6. juni klokken 16. Som en del af indvielsen af de nye byrumsinstallationer
på henholdsvis Frederikssund Station og havnen inviterer Frederikssund Kommune til byvandring for alle borgere. Turen
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begynder på stationen og går derfra ned gennem gågaden, videre forbi Torvet og slutter på havnen.
Turistfører Anja Sørensen vil være med på turen og fortælle om byens historier og finurligheder. Også borgmester John
Schmidt Andersen, formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning og formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard,
vil gå med og undervejs holde hver deres korte tale.
Alle er velkomne til at deltage på minibyvandringen, og har man efterfølgende lyst til at dele et billede fra turen, kan man
gøre det på Frederikssund Kommunes facebookside eller bruge hashtagget #oplevfrederikssund.

Byrumsinstallationerne på Frederikssund Havn er allerede taget i brug af borgerne.
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Nye affaldsbeholdere i sommerhusområder
Grundejere i Frederikssund Kommunes sommerhusområder får i løbet af juni uddelt en ekstra affaldsbeholder. Den skal
bruges til madaffald, som fremover skal sorteres fra det øvrige affald. Den eksisterende beholder skal benyttes til
restaffald. Den nye beholder skal stilles sammen med den eksisterende, og vil blive tømt at en skraldebil med to rum.
Hvorfor sortere?
Madaffald er fyldt med gode næringsstoffer, som går tabt i den traditionelle affaldsforbrænding. Desuden brænder
madaffald dårligt, fordi det indeholder meget vand. Derfor er det en god ide, at frasortere madaffaldet i sin egen beholder.
Når madaffaldet sorteres fra, kan det bruges til både biogas og kompost. På den måde udnytter man mere af energien i
affaldet, og alt det gode kommer tilbage til marken, hvor det kan blive til nye planter.
Ordningen begynder den 1. juli
Grundejerne i sommerhusområderne modtager en ny beholder på hjul til madaffald, en folder, en lille køkkenspand og en
pakke bionedbrydelige poser. Den nye ordning begynder 1. juli. Den sædvanlige tømmedag og uge ændres ikke. Første
gang den nye beholder bliver tømt er henholdsvis i uge 27 og 28.
Hver enkelt grundejer har fået et informationsbrev i sin digitale postkasse i slutningen af marts med information om den
nye ordning

Sammen med den nye affaldsbeholder udleveres en folder, en lille køkkenspand (billedet) og en pakke bionedbrydelige
poser.
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Nysgerrige borgere på byvandring
Hvis man går en tur gennem Frederikssund opdager man snart, at der i den senere tid er kommet flere nye installationer i
byrummet. På havnen og i gågaden er der opstillet forskellige nye møbler, som indbyder til ophold og senest er en
installation sat op på pladsen mellem stationen og Sillebroen, der fortæller om nogle af de spændende ting, man kan
opleve i Frederikssund. Og det var en markering af disse nye tiltag, der var anledningen til byvandringen.
Historiske anekdoter
Undervejs på byvandringen fortalte Anja Sørensen fra Frederikssund Kommune om Frederikssunds historie og
grundlæggelse. Da Frederik d. 2 byggede slottet i Hillerød skulle der bruges store mængder træ, som blev hentet i
skovene ved Jægerspris. Det førte til de første bebyggelser, der senere blev til Frederikssund, forklarede Anja Sørensen.
Frederikssund havde på et tidspunkt ikke mindre end 10 brænderier, der havde tilladelse til at lave brændevin og gennem
historien har byen været kendt for sine mange beværtninger med navne som, Det Kolde Ben, Kreditten og Sjællands
Rev. Det sidstnævnte navngivet, fordi her gik folk på grund og kom ikke videre.

Anja Sørensen (pegende) fra Frederikssund Kommune fortalte om Frederikssunds historie.

Også ved Langes Magasin blev der fortalt om bygningens historie som lager for tømmer og købmandsvarer.
Hvis du har et yndlingssted i Frederikssund Kommune, så er du velkommen til at dele et billede af det på vores
facebookside, www.facebook.com/frederikssundkommune, eller på din instagramprofil med hashtagget
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#oplevfrederikssund.
Snoren klippet
Som symbol på de nye installationer i byrummet blev den røde snor klippet over af borgmester John Schmidt Andersen,
formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning og formanden for fritidsudvalget, Morten Skovgaard. Og de samme
tre politikere fulgte med rundt på byvandringen og gav hver deres besyv med om udviklingen af byrummene i
Frederikssund Kommune.

Fra venstre: Morten Skovgaard, John Schmidt Andersen og Tina Tving Stauning klipper i fællesskab den røde snor for at
markere opsætningen af nye installationer i byrummet i Frederikssund.
- I Frederikssund Kommune har vi mange gode forbindelser, der binder os sammen på kryds og tværs. Vi får en ny bro til
Hornsherred, og der kommer en ny station i Vinge. Og installationen her ved stationen kan også skabe nye gode
forbindelser, fordi her kan besøgende se nogle af de ting, Frederikssund Kommune har at tilbyde, sagde borgmester
John Schmidt Andersen inden snoren blev klippet.
- Jeg håber, byrumsmøblerne må invitere til mere ophold, og at ny og bedre belysning må være med til at skabe mere
tryghed og bedre hverdagsoplevelser. I Teknisk Udvalg vil vi gerne – i fællesskab med andre – få endnu flere kvaliteter i
byen. Vi ønsker bedre og mere kvalitet i købstadens byliv med samvær, handel og events, fastslog formanden for
Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning i sin tale.
- Historisk har der været mange forskellige aktiviteter i havneområdet, som blandt andet har fungeret som industrihavn
tidligere. I dag skal der noget til for at skabe liv i byrummene, så vi ikke bare passerer forbi dem. Derfor har vi besluttet at
opstille disse midlertidige møbler, ligesom et nyt havnebad er på vej. Dermed håber vi, at flere borgere vil bruge vores
byrum, sagde formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard, ved byvandringens endestation på havnen.
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Byvandringen sluttede ved de nye byrumsmøbler på havnen.
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Væksten i Frederikssund giver stort fald i ledigheden
Vækstudvalget anbefalede på sit sidste møde inden sommerferien, at Byrådet godkender resultatrevisionen for 2016 for
beskæftigelsesindsatsen.
Resultatrevisionen for 2016 viser, at Frederikssund Kommune har en yderst positiv udvikling i beskæftigelsen. For de
forsikrede ledige er faldet i ledigheden på godt 12 % og for ikke forsikrede ledige er faldet endnu større – 19 %. Samlet
set er ledigheden i Frederikssund Kommune faldet med 14 % - hvilket svarer til at ledigheden er reduceret med mere end
100 (107) fuldtidspersoner. Faldet i ledigheden for forsikrede ledige i Frederikssund Kommune er det største blandt de
kommuner som Frederiksund sammenlignes med.
Langtidsledigheden i Frederikssund Kommune er faldet drastisk i 2016. Langtidsledigheden er faldet med mere end 43 %
i 2016, og dermed er antallet af langtidsledige borgere gået fra 366 fuldtidspersoner i starten af 2016 til 222 ved
udgangen af året.
Formand for Vækstudvalget Ole Søbæk udtaler i denne forbindelse:
- Tallene for ledigheden viser at Frederikssund har grebet opsvinget. Beskæftigelsen i den private sektor er steget med
næsten 4 % i løbet af 2016. Mange lokale virksomheder har vækst både i beskæftigelsen og omsætningen. Det er især
glædeligt, at et tæt samarbejde mellem Jobcenterets medarbejdere, virksomheder, A-kasser m.fl. har medført at meget
færre borgere er ramt af langtidsledighed, der kan have alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske.
- I 2017 ser det fortsat lyst ud for udviklingen i beskæftigelsen. Nu gælder det om at arbejde for at endnu flere borgere,
der er længere væk fra arbejdsmarkedet, får en mulighed for at komme til at bidrage aktivt. Så skal vi sikre at flere unge
får en kompetencegivende uddannelse, så den unge får så godt et afsæt for arbejdslivet som muligt og der skabes basis
for fortsat vækst i kommunen, siger Ole Søbæk.
Byrådet behandler resultatrevisionen for 2016 på byrådsmødet den 21. 6. 2017.
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Få hjælp til at leve det liv, du ønsker
Vi har et gratis tilbud til dig, der er fyldt 18 år, bor i Frederikssund Kommune, og har en af følgende sygdomme:
 KOL
 Type 2-diabetes
 Hjerte-kar-sygdom
 Kræft
 Nyopståede smerter i lænden, som ikke som ikke er udredt og behandlet.
Tilbuddet består af undervisning og træning på hold. Det foregår enten i Skibby eller Slangerup, og du skal henvises af
din læge eller hospitalet.
Har du spørgsmål, så ring til sygeplejefaglig konsulent Henriette Lose på 40 49 06 26.
Jeg blev en del af et fællesskab
Sådan siger Bente Voigt, der netop har afsluttet et forløb for kræftramte. ”Man kan godt føle sig alene med sin sygdom,
men her er jeg blevet en del af et fællesskab. Og jeg fik hjælp til at komme i gang på den rigtige måde efter kemobehandlingen”, siger hun.
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Bente Voigt efter endt træning den sidste dag i forløbet for kræftpatienter.
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De bedste cyklister blev præmieret
Det er altid godt med en konkurrence, for så er der noget at kæmpe for – en grund til virkelig at dygtiggøre sig, gøre sit
bedste. Derfor er der også en klassekonkurrence, når kommunens 6. klasses elever går op til cyklistprøven. Og onsdag
den 7. juni kunne de dygtigste cyklister så modtage deres præmie af formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning
(A).
- Det glæder mig, at jeg som formand for Teknisk Udvalg, igen i år står her og skal overrække præmier til tre 6. klasser,
som har klaret cyklistprøven rigtig flot. Det er flot, at alle eller i hvert fald næsten alle i klassen har været med til prøverne.
Så I er dem, der skal gå hjem til 5. klasserne på jeres skoler og fortælle dem, at det er vigtigt, at de bakker op om
cyklistprøven, når de til næste skoleår kommer i 6. klasse, for det giver pote, sagde Tina Tving Stauning.
Klasserne dyster om at have så få fejl som muligt og vurderes også på deres deltagelsesprocent.
De tre vinderklasser er:
6.C på Frederikssund Private Realskole vinder af 1. præmien (3.000 kr. til klassekassen)
6.A på Frederikssund Private Realskole vinder af 2. præmien (2.000 kr. til klassekassen)
6.D på Fjordlandsskolen Afd. Skibby vinder af 3. præmien (1.000 kr. til klassekassen)
Om prøven
Eleverne har gennemført en teoriprøve på skolen og en praktisk prøve. Den praktiske prøve står Nordsjællands Politi for.
En politibetjent introducerer eleverne til, hvad der skal foregå, og hvordan de skal færdes efter reglerne, inden de
enkeltvis bliver sendt ud på en ca. 5 km lang rute. På ruten står der folk fra Hjemmeværnet, som noterer, om eleverne
kører efter reglerne. Før eleverne bliver sendt ud på ruten tjekker politiet, at cyklerne lever op til lovens krav om reflekser,
bremser, ringeklokke mv.
20 klasser ud af 24 mulige har deltaget i cyklistprøven i år. Af de 472 elever, som går i de 20 deltagende klasser, har 440
deltaget i teoriprøven og 386 deltaget i den praktiske køreprøve, som afholdes over fire dage med to prøvedage i
Frederikssund og én prøvedag i henholdsvis Skibby og Slangerup.
Det betyder også ret meget at få den læring og træning om færdsel på cykel, som ligger i 6. klasses cyklistprøven. Den er
nemlig ”testen” på, om al den færdselsundervisning, som eleverne har modtaget, fra de startede i skole og indtil nu, har
sat sig fast. Det er vigtigt at teste på det her tidspunkt, for det er nu, at eleverne for alvor begynder at færdes alle mulige
steder rundt i byen og på landet – steder som både er kendte og ukendte for dem. Cyklistprøven klæder eleverne på, så
de kender færdselsreglerne og kan bruge dem i praksis.
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Vinderne af 1. præmien blev 6.C på Frederikssund Private Realskole.
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Vinderne af 2. præmien blev 6.A på Frederikssund Private Realskole.

Vinderne af 3. præmien blev 6. D på Fjordlandsskolen afd. Skibby.
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Forstærket indsats over for uromagere
Nordsjællands Politi, Frederikssund Kommune og boligselskaber styrker indsatsen for at dæmme op for den seneste tids
uro i områder af Frederikssund.
Politidirektør Jens-Christian Bülow og borgmester John Schmidt Andersen har sat sig i spidsen for en nyoprettet
styregruppe, der skal drøfte og sikre den optimale kurs for indsatserne i visse uroplagede områder i Frederikssund.
- Vi forstærker nu vores samarbejde med politiet og boligselskaberne for at skabe tryghed i de dele af byen, som
desværre er udsat eller ind imellem bliver påvirket. Vi skal sikre, at vi har de rette og mest effektive indsatser og løbende
kunne justere ind efter udviklingen. Kriminaliteten skal bekæmpes håndfast, og vi skal arbejde målrettet med
forebyggelse og de utilpassede unge. Og vi skal i videst muligt omfang have personerne væk fra bandemiljøet, siger
borgmester John Schmidt Andersen, som understreger at kommunens SSP-indsats i forvejen er massiv i blandt andet
boligområdet omkring Heimdalsvej.
Det kriminelle miljø i landet og herunder Nordsjælland forandres i disse år. Denne udvikling med nye konstellationer og
nye personer i bandemiljøet er også nået til Frederikssund. Den forstærkede indsats lokalt i Frederikssund handler især
om personer med banderelationer, som kommunen og politiet i forvejen følger nøje.
- Det er vigtigt, at en politimæssig håndtering af kriminaliteten følges op af en velfungerende forebyggende indsats, hvor
dialog og samarbejde med borgere og samarbejdspartnere er bærende elementer i en fælles indsats mod kriminalitet og
utryghed. Den indsats bliver nu forstærket med det udvidede samarbejde i Frederikssund, siger politidirektør JensChristian Bülow
Frederikssund Kommune har formandskabet for styregruppen, som ud over repræsentanter fra kommune og politi også
har repræsentanter fra boligselskabet Rosenvænget og Frederikssund Andels Boligforening (FAB).
- Det er vigtigt for os at holde fokus på at skabe gode rammer for beboerne, og dette initiativ understøtter den indsats,
hvilket vi sætter stor pris på, siger Jesper Rerup-Dyberg, leder af FAB.
- Vi er som boligforening et vigtigt bindeled mellem beboerne og myndighederne, og jeg ser gode perspektiver i den
forstærkede indsats, siger Kim Brokmann, kundechef i boligselskabet Rosenvænget.
En nedsat koordinationsgruppe - ligeledes med politi, kommune og borgerrepræsentanter - skal afdække allerede
iværksatte initiativer og relevante interessenter og sikre en optimal koordination imellem myndighederne.
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Opstil til skolebestyrelsen på Trekløverskolen
Trekløverskolen afholder suppleringsvalg til skolebestyrelsen, hvor du som forældre kan opstille. I Frederikssund
Kommune vil vi gerne have et godt samarbejde om skolerne. Derfor opfordres forældre til elever på Trekløverskolen til at
opstille til skolebestyrelsen og dermed få indflydelse på skolens arbejde.
Hvis du vil stille op, så mød op til valgmødet torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 på lærerværelset, Afdeling Falkenborg,
Trekløverskolen, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund
Du kan læse mere om suppleringsvalget til skolebestyrelsen på skolens hjemmeside. Her kan du også se, hvad du skal
gøre, hvis du vil opstille til valget.
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Sommerkoncert for alle interesserede
Musikskolen afslutter en aktiv sæson med fire gratis koncerter lørdag den 10. juni 2017.
Det hele foregår i og omkring Kulturhuset Elværket i Frederikssund. Musikskolens Støtteforening sælger mad,
forfriskninger, kaffe og kage hele eftermiddagen.
Program
Kl. 14 i Elværkets Sal
Rytmusik, Strygerskole og kammermusik. Samtidig mulighed for at møde alle Musikskolens lærere.
Kl. 15 i Teltet foran Elværket
Musikalsk overraskelse. Bagefter underholder Blæserorkestret og Musikskolens mange bands.
Kl. 16 i Frederikssund Kirke
Korskolen, blokfløjter, Guitarorkesteret og tværfløjteensemblet.
Kl. 17 i Teltet foran Elværket
Slagtøjsorkestre, Saxofonkvartet, Jazzband og FM Big Band
Kom og oplev noget af det Frederikssund Musikskole kan!
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Musikskolens violinlærer Xenia Savery i gang med instruktion før en koncert.
Foto: Sandvær/Price.
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Hvem skal have årets kulturpris?
Hvert år udpeger Fritidsudvalget en person, gruppe eller forening, der har gjort noget særligt for kulturen i Frederikssund
Kommune på frivillig basis. Det er 14. gang prisen uddeles og den er vigtig, mener formand for Fritidsudvalget Morten
Skovgaard:
- Det frivillige engagement inden for kulturlivet er med til at gøre vores kommune til et dejligt sted at være. Det skal vi
hylde og værne om.
Læs mere om prisen og se indstillingsformularen vedrørende kulturpris 2017.
Vinderen får sit navn indgraveret på en sten foran Langes Magasin og en check på 15.000 kr., og måske vigtigst af alt anerkendelse og påskønnelse i fuld offentlig lue.
Hvem kan indstille?
Det er borgere og foreninger i Frederikssund Kommune, som kan indstille til prisen. Så hvis du har oplevet noget
ekstraordinært eller er vidne til nogen, som gør en indsats, du synes skal påskønnes, er det om at gå til tasterne. Du skal
udfylde formularen på hjemmesiden og begrunde din indstilling senest den 7. august 2017.
Fritidsudvalget ser i indstillingerne efter om personen, gruppen eller foreningen har:
 Været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune
 Taget initiativer og virket som igangsættere på det kulturelle område
 Udvist kulturelt mod eller nytænkning
 Ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område
Fritidsudvalget afslører årets vinder den 21. september 2017 ved et festligt arrangement i Langes Magasin.
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Sidste års vinder, Knud Andersen, modtog prisen for sin store indsats for kulturen gennem sit virke ved
Folkeuniversitetet.
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Fritagelse gøres tidsubegrænset
Hvis du har en fritagelse fra Digital Post, så gøres den nu tidsubegrænset. Tidligere var fritagelsen gældende to år ad
gangen.
Ændringen skyldes at Folketinget har besluttet at afskaffe de to-årige midlertidige fritagelser for Digital Post. Dermed
bliver alle nuværende fritagelser også automatisk gjort tidsubegrænsede.
Hvis du i fremtiden søger om fritagelse, så vil den også være tidsubegrænset. Men husk at du altid kan fortryde dit valg,
og på et senere tidspunkt tilmelde dig Digital Post igen.
Mere gennemskueligt
Med ændringen skulle reglerne gerne blive både mere enkle og mere gennemskuelige. Dels fordi der ikke længere vil
herske forvirring om hvorvidt en fritagelse er midlertidig eller tidsubegrænset, dels fordi man ikke løbende hvert andet år
skal henvende sig til kommunen for at forny fritagelsen.
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Heksene flyver også i 2017
Som traditionen byder, så er der sankthansbål i hele kommunen når det er sankthansaften. Vi har – som vi også plejer –
forsøgt at skabe os et overblik, så du herunder kan se hvor du blandt andet kan se heksene blive sendt til Bloksbjerg
fredag den 23. juni 2017.
Inden du/i tænder bålet, så er det en god ide, at læse Beredskabsstyrelsens gode råd om afbrænding af sankthansbål.
Du bør blandt andet sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i bålet. Læs de gode råd her.
Slangerup
I Slangerup er det for fjerde gang Erik Ejegod-spejderne som tænder bål. De har også i år fokus på børnene, og blandt
andet derfor tænder de bålet som nogle af de første i kommunen. Det sker cirka kl. 18.45, efter borgmesteren har holdt
årets båltale.
Det koster kr. 100,- pr. person at deltage. Børn under seks år er gratis. Tilmelding sker via spejdergruppens hjemmeside.
Programmet i sin fulde længe er:
Kl. 17.00

Åbning af Sankt Hans med musik

Kl. 17.30

Grillmad: Bøffer, pølser, grønne salater samt kartoffelsalat

Kl. 18.30

Båltale ved Borgmester John Schmidt Andersen

Kl. 18.45

Båltænding v/spejdernes fakkeltog

Kl. 19.15

Kaffe og kage, softice og hygge

Kl. 21.30

Tak for i aften

Skibby
I Skibby er det også i år Spejdergruppen Ræven Skibby Trop og flok der brænder sankthansbål ved spejderhytten i
Nordmandsmosen.
Her kan man komme forbi kom med sin grillmad og tilberede den på de opstillet grille og nyd den ved de opsatte borde
og stole. Der blive solgt drikkevare samt kaffe og kage.
Der vil på pladsen tillige være forskellige aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
Program
Kl. 17.00

Grillen tænde

Kl. 20.00

Bålet tændes

Jægerspris
Igen i år inviterer Frederikssund Museum til Sankthansaften med alt hvad der skal til for at skabe en god
midsommeraften. Arrangementet her starter kl. 18.00 og slutter kl. 22.00., og der er gratis adgang.
Arrangement og bål finder sted i Frederikssund Museums smukke omgivelser, hvor man byder på hygge, bål, musik og
hekseværksted, hvor små som store kan bygge deres egen heks. Gæster opfordres til at medbringe madkurv og benytte
lejligheden til at nyde den i Havelaugets flot anlagte have. Tag eventuelt et tæppe med til at sidde på.
Fra kl. 18.00 er der mulighed for at spise sin medbragte mad i museets smukke haveanlæg. Færgegårdens Havelaug
brygger kaffe, og der kan købes øl og vand.
Gennem aftenen vil Niels Sømand underholde på harmonika og spille til fællessang.
Bålet tændes kl. 21.00.
Frederikssund
I Frederikssund tændes det store bål på Kalvøen som et af de sidste i kommunen. Inden da kan du imidlertid vælge at stå
til søs med Dampskibet S/S Skjelskør, hvor man fejrer sankthansaften fra fjordsiden.
Kl. 20.00 sejler færgen fra Frederikssund Havn mod Roskilde, og returnerer omkring kl. 22.30, tids nok til at se bålet på
Kalvøen blive tændt. Undervejs på turen bliver der helt sikkert også lejlighed til at se mange andre bål ude fra fjorden.
Billetter koster kr. 150,- for voksne og kr. 80,- for børn.
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Sankthansbål på Kalvøen anno 2015.
Lurerne gjalder og heksene skriger
Sankthansaften er i år også premiereaften på Frederikssund Vikingespil. Det har premiere kl. 20.00, og forestillingen er
forbi omkring kl. 22.00.
Herefter går vikingerne i samlet flok ned til stranden for at tænde bålet cirka kl. 22.10, og lytte til båltalen sammen med de
flere tusinde mennesker der plejer at finde vej.
Foto: Kenneth Jensen.
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Ny skoleleder til Jægerspris Skole
Nina Gregers Faxe er ansat som ny skoleleder på Jægerspris Skole pr. 13. juni 2017. Hun har siden 1. marts 2017 været
konstitueret som skoleleder.
Børne- og skolechef Paw Holze Nielsen glæder sig over valget af Nina Gregers Faxe.
- Nina har i den relativt korte periode, hun allerede har stået i spidsen for Jægerspris Skole, overbevist os om, at hun er
den helt rette leder til skolen. Jeg er sikker på, at hun i de kommende år sammen med personale, forældre, børn og
lokalsamfundet vil udvikle Jægerspris Skole til en endnu bedre skole end den er i dag. Jeg glæder mig meget til det
fortsatte samarbejde med Nina, siger Paw Holze Nielsen. Han tilføjer, at det også glæder ham, at man internt på
Frederikssund Kommunes skoleområde har haft mulighed for at vise, at det er muligt for dygtige pædagogiske ledere at
få et ønske om større udfordringer opfyldt.
Nina Gregers Faxe har været ansat i Frederikssund Kommune siden 2007 og har i perioden prøvet kræfter med flere
forskellige lederstillinger på en række af kommunens skoler. Bag beslutningen om at vælge hende som skoleleder til
Jægerspris Skole står et enigt ansættelsesudvalg, som har peget på Nina ud af et bredt felt af erfarne og kompetente
ansøgere.
Også skolebestyrelsesformand Kim Andersen ser frem til at fortsætte samarbejdet med Nina Gregers Faxe.
- Med Ninas erfaring inden for ledelse og folkeskole og hendes positive tilgang, er jeg sikker på, at Nina vil blive en
gevinst for Jægerspris Skole. I skolebestyrelsen er vi stærkt optaget af forældresamarbejdet og af, hvordan vi kan sikre,
at forældrene i Jægerspris ser skolen som det naturlige valg for dem og deres børn. Vi har igennem de sidste år arbejdet
med en ny vision for skolen og vi glæder os til sammen med Nina og det øvrige personale at få den ud over rampen,
siger skolebestyrelsesformand Kim Andersen.
Nina Gregers Faxe selv ser frem til nu rigtigt at komme i gang med sit nye arbejde.
- Jeg glæder mig til at fortsætte det arbejde, vi allerede er påbegyndt på Jægerspris Skole, og ser frem til samarbejdet
med medarbejderne, forældrene og det lokale idræts- og erhvervsliv i Jægerspris, siger Nina Gregers Faxe
Nina Gregers Faxe har stor faglig ballast inden for skoleområdet. Hun er uddannet lærer i 2007, og har efterfølgende
taget en diplomuddannelse i ledelse og er pt. i gang med en masteruddannelse ved Århus Universitet.
Nina Gregers Faxe er 43 år, er gift, har to børn og bor i Frederikssund.
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Book shelters online
Med de nye shelters tilbyder Sillebro Ådal nu i alt 38 overnatningspladser fordelt på fem shelters. Det ene af de to nye
shelters er opstillet for sig selv med egen bålplads omkring 100 meter væk fra den eksisterende shelterplads. Det har fået
navnet ”Bifrost”, og der er navneskilt på.
Det andet nye shelter er opstillet på den eksisterende shelterplads i forlængelse af de gamle. Den eksisterende
shelterplads har fået navnet ”Midgård”, og shelterne har fået et navn hver. De hedder: Valhal, Hugin, Munin og Sleipner.

Shelterpladsen i Sillebro Ådal.
Book et shelter
Hvis du vil være sikker på, at der er en ledig plads til en overnatning, så kan du nu bruge bookingfunktionen på
www.friluftsguiden.dk. Her kan du se en beskrivelse af, hvad de enkelte shelterpladser i Frederikssund Kommune
tilbyder, og du kan booke shelteret (se guide nedenfor). I Sillebro Ådal, hvor der er flere shelters, kan man booke et
enkelt shelter eller hele Midgård shelterpladsen i op til 2 dage.
Guides:
Sådan booker du
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Shelterpladsens regler
Kommunens shelterpladser
Sillebro Ådal – 5 shelters, 38 sovepladser (6+6+6+10+10)
Hammer Bakke – 1 shelter, 6 sovepladser
Kyndby Huse – 1 Shelter, 6 sovepladser
Skuldelev havn – 1 shelter, 6 sovepladser
Skuldelev Grusgrav – 1 shelter, 6 sovepladser
Kulhuse – 1 shelter, 6 sovepladser

Det nye shelter med plads til 10 personer.
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Nyt skovrejsningsråd på vej
Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen har aftalt, at Naturstyrelsen skal plante ca. 27 hektar ny skov ved Skibby.
Selve tilplantningen vil begynde i april 2018, men inden da ønsker Naturstyrelsen at få gode ideer fra borgerne til, hvad
skoven skal indeholde.
Kom med forslag
Derfor kan alle interesserede frem til den 31. august 2017 alle komme med gode råd og forslag til skoven indretning og
drift. Forslag kan sendes til Naturstyrelsen inden den 31.8 på mailadressen: osj@nst.dk
Hvad skal skoven hedde?
Samtidig indkalder Frederikssund Kommune nu forslag til navne til den nye skov. Hvis du har et godt forslag til, hvad
skoven skal hedde, så send det til skovfoged Troels Karlog på mail: tkarl@frederikssund.dk inden den 10. august 2017.
Nyt råd
Naturstyrelsen vil samtidig gerne nedsætte et skovrejsningsråd, som skal drøfte det udkast til plan for indretning og
tilplantning af arealet, som styrelsen vil udarbejde. Naturstyrelsen og Frederikssund Kommune vil gerne have
repræsentanter fra nedenstående myndigheder og foreninger til skovrejsningsrådet:
1 repræsentant fra Frederikssund Museum
1 lokal repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
1 lokal repræsentant fra Dansk Idrætsforbund
1 lokal repræsentant fra Frilufsrådet
1 repræsentant Skibby Aktive
1 repræsentant Det Danske Spejderkorps i Skibby
De pågældende foreninger skal udpege, hvem der kan deltage i mødet i skovrejsningsrådet og give besked om dette til
Naturstyrelsen på mail: osj@nst.dk inden den 31. august 2017.
Skovrejsningsrådet vil holde sit første møde onsdag den 11. oktober 2017 kl. 14.30 i Sognegården i Skibby, Selsøvej 4,
4050 Skibby.
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Ved borgermødet den 7. juni var det stor interesse for den kommende nye statsskov ved Skibby.
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Kommuneplan 2017 - 2029: Borgermøde og høring
Frederikssund Byråd vedtog den 24.maj 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende
miljøvurdering i offentlig høring. På dette link kan du se kommuneplanforslaget.
Miljøvurderingen kan ses i kommuneplanforslaget under menupunktet ”miljø”.
Der afholdes borgermøde om forslag til Kommuneplan 2017-2029 tirsdag den 27. juni kl. 19 i Frederikssundhallen.
Kommuneplanen beskriver byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan
byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med planen blev indledt i 2015, hvor
Frederikssund Byråd offentliggjorde Plan- og Agenda 21-strategi 2015 med visioner og mål for kommunens udvikling og
besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning.
Kommuneplanen bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye
muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen.
Forslag til kommuneplan
I forslaget til kommuneplan kan man se, at kommuneplanen er revideret på en række punkter i forhold til den nuværende
plan. Blandt meget andet er der forslag om:
- Mulighed for at bygge højere i eksisterende erhvervsområder
- Udvidelser af udlæg af skovområder ved Vinge, Skibby og Jørlunde
- Udlæg af nyt erhvervsområde i Skibby med plads til biogasanlæg
Høring
Byrådet vil gerne høre din mening om forslaget til Kommuneplan 2017. Du kan sende os din kommentar fra den 15. juni
og frem til den 25. august 2017. Du kan sende dit høringssvar til Frederikssund Kommune på følgende måde:
• Send en e-mail til: planteamet@frederikssund.dk.
• Send et brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Efter høringsperioden vil Byrådet tage stilling til planens endelige indhold.
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Kommuneplan 2017 - 2029.
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Renovering af svømmehal godt i gang
Slangerup Svømmehal skal renoveres, og bassinerne er nu tømt for vand. Svømmehallen åbner igen i november 2017.
Svømmehallens vandbehandlingsanlæg og ventilationsanlæg skal skiftes ud til nye og mere energieffektive installationer.
Bassinerne er derfor blevet tømt, og i den anledning er det store bassin blevet undersøgt og boreprøver fra væggene er
analyseret. Prøverne viser, at væggene er i god stand, og at der ikke er brug for større ombygning af bassinet. Dermed
forventes renoveringen fortsat at være færdig og klar til åbning i anden halvdel af november.
- Jeg er glad for, at arbejdet kan fortsætte som planlagt, og at vi om mindre end et halvt år kan genåbne Slangerup
Svømmehal med nyt vandbehandlingsanlæg og nyt ventilationsanlæg. Det vil blive til glæde for alle svømmehallens
brugere, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Borgmester John Schmidt
Andersen glæder sig over, at renoveringsarbejdet i Slangerup Svømmehal er kommet godt i gang og at der ikke er brug
for ombygning af bassinet.
Udskiftningen af vandbehandlingsanlægget skal ske, efter at Miljøministeriet har skærpet kravene til vandkvaliteten og de
hygiejniske forhold i svømmehaller. Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet, at man ved samme lejlighed også
skal skifte det ældre ventilationsanlæg.
De nye installationer ventes at give en besparelse på el og vand på omkring 300.000 kroner årligt.
Frederikssund Svømmehal har åbent
I hele lukkeperioden vil det være muligt at bruge Frederikssund Svømmehal. En del af foreningernes brug vil blive flyttet
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til Frederikssund Svømmehal, derfor vil der blive ændret på den offentlige åbningstid. Det er derfor en god idé at holde
øje med åbningstiderne på Frederikssund Svømmehals hjemmeside.
Slangerup Svømmehal genåbner den 18. november 2017.
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Masser af teater i kommunen igen i år
Til september indtager Frederikssund Teaterfestival kommunen med teater til alle aldre. Teatret lever nemlig i bedste
velgående i Frederikssund Kommune, og både talentudvikling og priser er en del af det lokale teaterliv.
Det er de lokale teaterentusiaster og aktører, der i samarbejde med Frederikssund Kommune står bag teaterfestivalen.
Sammen har de skabt et spændende program til årets teaterfestival.
Teater foregår oftest live og publikum sidder tæt på skuespillerne og kan se, lugte og mærke, når der svedes og spyttes.
Når det er godt, opstår der stor respekt over for skuespillerne, som tør og kan levere scener, der sætter spor i
bevidstheden. Det er sanser, følelser og den fælles oplevelse med de andre i rummet, der gør teatret til noget helt
særligt.
Den oplevelse for borgere i alle aldre mulighed for at få, når Frederikssund Teaterfestival finder sted i uge 38. Igen i år vil
der være teater i børnehuse og på skoler, og som noget nyt vil der også være teater for konfirmander og på
omsorgscentre og der vil være både udendørs og indendørs teater for interesserede borgere.

En af de forestillinger, man kan opleve under Teaterfestivalen i uge 38 er gadetaterforestillingen Sherlock Holmes og
Dronningens Kronjuveler. Forestillingen bliver opført af Dansk Rakkerpak, som også stod bag den storslåede og
humoristiske åbning af Aprilfestivalen i Frederikssund i 2015. Foto: Tomas Bertelsen
Teater danner fællesskaber
Jægerspris Amatør Scene (JAS), SlangerupScenen og Vikingespillet har i flere år formået at tiltrække nye og holde fast i
gamle dedikerede amatørskuespillere, som hvert år laver forestillinger, der trækker fulde sale. Fælles for de tre foreninger
er passionen for det sociale samvær, som livet på og bag de skrå brædder giver.
I 2017/18 er de tre foreninger gået sammen om et fælles talentprogram, støttet af Frederikssund Kommunes
Fritidsudvalg. Talentprogrammet skal give unge mellem 14 og 18 år mulighed for at udforske teatret som professionel
levevej.
Det lokale professionelle teater, TeaterTasken, har ligeledes sammensat et forløb, hvor de unge vil komme omkring
skuespillets teknikker i løbet af 40 uger. Undervisningen kommer til at foregå i den gamle ParkBio, som TeaterTasken er
flyttet ind i og nu er ved at transformere til ParkTeatret.
- Den mangfoldighed, der kendetegner teaterlivet i Frederikssund Kommune, er ganske unik. Bare i de tre amatørgrupper
er op mod 600 børn, unge og voksne engageret. Og med et lokalt link til det professionelle teatermiljø, hvor ParkTeatret
kanaliserer talenter fra amatørgrupperne tættere på deres drøm, synes jeg, der tegner sig en fødekæde, der er med til at
holde liv i og udvikle et stærkt teatermiljø, som der er tradition for i Frederikssund Kommune, siger formand for
Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V).
Det gode værtskab
I april 2017 vandt Frederikssund Børneteaterforening og bestyrelsesformand Grethe Olsen Årets Arrangørpris, som
uddeles af Kulturkongen.dk. Prisen gives til en formidler, der giver turnerende teaterfolk en ekstraordinær god
behandling.
Det er teatrene selv, der indstiller og vælger, hvem denne ærefulde pris skal gå til. Prisen vidner om, at de teatergrupper,
der optræder i Frederikssund Kommune, føler sig velkomne og at nogen vil noget med deres besøg. Og det er netop det
centrale; teatret lever, fordi nogen vil det og får noget ud af det.
- Det gode værtsskab var jo netop et af vores mål med Aprilfestivalen, som vi var værter for i 2015. Så det gør mig da
stolt, at det er et ry, vi har uden for kommunegrænsen og jeg ønsker Frederikssund Børneteater et stort tillykke med
denne velfortjente pris, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Fakta
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Frederikssund Teaterfestival skabes i et samarbejde mellem Jas (Jægerspris Amatørscene), Slangerupsscenen,
Frederikssund Vikingespil, Frederikssund Børneteater og Frederikssund Teaterforening, Frederikssund Bibliotekerne,
Danske Seniorer samt TeaterTasken/ParkTeatret, Kulturcrew og Frederikssund Kommune.
Festivalen er støttet af Fritidsudvalget med 20.000 kroner. Elever i 5. og 8. klasse og flere af kommunen børnehuse samt
omsorgscentre vil opleve teaterforestillinger i uge 38.
Programmet for festivalen i uge 38 er ved at tage form og offentliggøres medio august.
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Frederikssund helt i top med erhvervsvenlighed
Det bliver ved at gå fremad for Frederikssund Kommune, når organisationen Dansk Byggeri tager temperaturen på
danske kommuners erhvervsvenlighed. Frederikssund Kommune er avanceret hvert eneste år siden 2012 (82. plads) og
er i 2017 nået op på en 3. plads i Danmark. Dermed haler Frederikssund voldsomt ind på de jyske kommuner, og har
endda overhalet Herning og Holstebro, der traditionelt ligger højt i sådanne undersøgelser.
- Jeg kan naturligvis kun glæde mig over, at vi er nået så langt med at forbedre vores erhvervsvenlighed. Vi har gennem
vores arbejde i den kommunale erhvervsservice, ErhvervPlus, skabt en nem og overskuelig indgang for virksomhederne
til kommunen. Samtidig har vi opbygget en rigtig god dialog med vore virksomheder, og vi er lykkedes med at omsætte
den dialog til konkrete politiske beslutninger til gavn for virksomhederne i kommunen. Vi har blandt andet afskaffet
dækningsafgiften og byggesagsgebyret, opprioriteret byggesagsbehandlingen, og så er vi de bedste i Danmark til at
udlicitere inden for det tekniske område, forklarer borgmester John Schmidt Andersen (V).
Flere forbedringer
I 2016 fik Frederikssund Kommune en 10. plads i undersøgelsen. Fremgangen til en 3. plads i 2017 skyldes blandt andet
afskaffelsen af dækningsafgiften og korte sagsbehandlingstider. Men også forhold som kommunens evne til at få
nyledige i arbejde, størrelsen af de kommunale investeringer og ikke mindst partnerskabsaftalerne med byggeriet og
industrien om at sikre tilstrækkeligt med praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne har haft betydning for den
samlede 3. plads. Den gode placering betyder også, at Frederikssund Kommune er den mest erhvervsvenlige kommune
på Sjælland.
Top 5 i 2017
1. Billund
2. Vejen
3. Frederikssund
4. Holbæk
5. Holstebro
31 parametre måles
Undersøgelsen er baseret på måling af 31 forskellige parametre for, hvordan det er at drive virksomhed i kommuner
landet over. Oplysningerne i undersøgelsen er således primært hentet hos Danmarks Statistik, kommunale regnskaber
eller andre offentlig kilder og i mindre grad via spørgeskemaer udsendt til kommunerne.
Historik
Frederikssund Kommunes placeringer i Dansk Byggeris årlige måling af erhvervsvenligheden:
2017: nr. 3
2016: nr. 10
2015: nr. 13
2014: nr. 47
2013: nr. 48
2012: nr. 82
Du kan læse hele undersøgelsen på Dansk Byggeris hjemmeside.
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Frederikssund er den tredje mest erhvervsvenlige kommune i Danmark.
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Få et kig ind i middelalderen
Det er ikke så tit, at Frederikssunds borgere har chancen for at se direkte ned til middelalderen. Men nu inviterer
museumskoncernen ROMU til åben udgravning og giver alle mulighed for at kigge arkæologerne over skulderen. Her kan
man ved selvsyn opleve resterne af middelalderlandsbyen Tollerup, der er dukket frem under skiftende tiders jordlag ved
Bonderupvej i udkanten af Frederikssund.
Arrangementet finder sted:
Onsdag den 28. juni kl. 10-14 på Bonderupvej. (Start ved skurvognen.)
Der er gratis adgang.
Foreløbig er resterne af i alt fem huse dukket op, nogle af dem med bevarede gulve, ruminddelinger og ovne. Senest er
en dyb kælder, opbygget i sten, dukket frem. Flere af husene har i forskellige udformninger eksisteret på samme sted helt
fra 1100-tallet til 1600-tallet. Landsbyen Tollerup kan følges tilbage til 1085, hvor den for første gang optræder i en
skriftlig kilde, da kongen forærer den bort som gave til biskoppen i Lund. I 1600-tallet stopper sporene, og landsbyen
forsvinder sporløst i de skriftlige kilder fra de følgende tider.

Arkæologerne fra ROMU er i fuld gang med at afdække områdets mysterier. Foto: Museumskoncernen ROMU.

Overblik over området, hvor middelalderlandsbyen Tollerup bliver afdækket. Foto: Skymonster.
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Børne- og ungepolitik får skærpet fokus på trivsel
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Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik er blevet revideret med skærpet fokus på trivsel og tryghed. Byrådet har
på sit møde 21. juni vedtaget politikken, der gælder frem til 2021.
Visionen i Børne- og ungepolitikken er, at ”Alle børn og unge skal udfordres fagligt, socialt og kulturelt, så deres
potentiale udvikles bedst muligt”. Politikken bygger videre på den nuværende politik, der blev vedtaget i 2013. De fleste
justeringer i den nye Børne- og ungepolitik er inspireret af de indkomne høringssvar fra blandt andet forældrebestyrelser
og medarbejdere.
- Vi havde en rigtig god Børne- og ungepolitik at bygge videre på, og det blev også anerkendt i de høringssvar, vi har
modtaget. Og jeg synes, at det er helt rigtigt at bruge høringssvarene som grundlag for at opdatere politikken, så den
afspejler målsætningerne på området og peger fremad, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Digital trivsel og tryghed
Det er emner som digital trivsel, tryghed og sundhed, der har fyldt i høringssvarene, og de er derfor skrevet ind i
politikken. Det glæder formanden for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).
- For os i Uddannelsesudvalget er det magtpåliggende, at skolerne og institutionerne arbejder aktivt med at forbedre
trivslen blandt børn og unge, og den reviderede politik er et godt afsæt for det arbejde. Det gælder for eksempel digital
trivsel, og hvordan de unge opfører sig på det område. Vi ved fra en undersøgelse tidligere i år, at der er børn og unge,
der modtager sms’er med et grimt indhold og det kan hurtigt blive til mobning på sociale medier, og det skal vi i
samarbejde med forældrene have ændret, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Også tryghed og den forebyggende indsats optager udvalgsformanden.
- Jeg er glad for, at vi har fået fokus på en tidlig og forebyggende indsats for de børn og unge, som viser en risikoadfærd.
Vi har et ansvar for at hjælpe børn og unge til at udvikle sig i en retning, der ikke indebærer kriminel eller
uhensigtsmæssig adfærd. Viser et barn eller en ung tegn på at være på vej i en forkert retning, skal vi kunne sætte ind
tidligt og hjælpe med at komme på rette spor igen, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Børne- og ungepolitikken trådte i kraft, da Byrådet godkendte politikken onsdag den 21. juni 2017, og den gælder frem til
2021. Næste skrift er en tværgående proces for at revidere de konkrete målsætninger på børne- og ungeområdet, som
afspejler visionen og værdierne i politikken. Alle institutioner og skoler i Frederikssund Kommune er forpligtede til at
arbejde med målsætningerne.
Se Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021

Den reviderede Børne- og ungepolitik har fået et skærpet fokus på trivsel og tryghed for alle børn og unge i
Frederikssund Kommune. Foto: KEJE
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Lokalplan for Strandvej 2 i høring
Frederikssund Kommune har modtaget et skitseprojekt for bebyggelse af Strandvej 2, der indtil 2006 husede den tidligere
færgekro. På baggrund af projektet er der nu udarbejdet en lokalplan (nr. 109) samt et tillæg til kommuneplanen. På
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byrådsmødet onsdag den 21. juni blev det besluttet, at sende begge dele i høring indtil den 18. august 2017.
22 boliger i to til tre etager
Forslag til lokalplan 109 giver mulighed for at opføre en bebyggelse på 22 boliger i to og tre etagers bygninger.
Derudover giver planen mulighed for at etablere en ny strandcafé, hvis den eksisterende bliver fjernet. Nede ved vandet
bliver der udlagt et område til opførelse af op til fem mindre strandhuse, som må bruges til fritidsaktiviteter, der relaterer
sig til stranden og vandet. Lokalplanforslaget bestemmer endvidere, at de ubebyggede arealer skal fremstå grønne og at
strandengens karakter skal trækkes op til bebyggelsen og skabe sammenhæng med fjorden.
Bygningshøjde hæves
Den nuværende kommuneplan tillader byggeri i området i 1,5 etage i en højde på op til 8,5 meter. Skitseprojektet lægger
op til byggeri i op til tre etager og op til ti meters højde. Derfor følges forslaget til lokalplan 109 af et tillæg til
kommuneplanen, som vil gøre skitseprojektet muligt.
Byggeriet foreslås etableret i en vinkel, så alle boliger får kig til vandet. Mod nord vil bebyggelsen være i to etager og
mød øst og syd i tre etager.
Send dit høringssvar
Du kan indsende høringssvar til lokalplan 109 og kommuneplantillæg 038 senest den 18. august 2017 på mail til:
planteamet@frederikssund.dk eller som brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600
Frederikssund.

Visualisering af
hvad den nye lokalplan giver mulighed for at bygge.
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Oversigt over muligt byggeri på Strandvej 2 i Frederikssund.
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Ny by: Kæmpeinvestering realiserer Vinge C
Med en milliardinvestering i Vinge Centrum har realiseringen af et af Danmarks absolut største byudviklingsprojekter nået
en kæmpe milepæl. Det ligger fast, efter at AP Pension og Frederikssund Kommune netop har indgået en aftale om
etablering af Vinge Centrum, der blandt andet skal indeholde en prisbelønnet S-togsstation.
Mens de første familier har bygget deres huse i Vinges første boligområde, Deltakvarteret, har Frederikssund Kommune
forhandlet om realiseringen af Vinge Centrum, og kommunen har nu indgået aftale med AP Pensions ejendomsselskab
med MT Højgaard som kontraktpart. De to firmaer var i efteråret blevet prækvalificerede til den store udviklingsopgave.
- I dag har vi indgået aftale om Vinge Centrum, der vil få enorm betydning for vores kommune og for udviklingen i
regionen. Med investeringen fra AP Pension og med solidt know-how fra et af landets mest erfarne entreprenørfirmaer får
vi nu realiseret en helt afgørende del af vores byudviklingsprojekt - nemlig centrum i byen Vinge. Det er et kæmpestort
skridt fremad for den vision Frederikssund Byråd formulerede, da vi godkendte helhedsplanen for etableringen af en ny
bæredygtig by, som med årene vil øge kommunens indbyggertal med 20.000, fastslår Frederikssunds borgmester John
Schmidt Andersen (V).
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Borgmester John Schmidt Andersen (V) sætter sit navn på aftalen, der realiserer Vinge Centrum.
Opgaven med at etablere Vinge Centrum er udbudt i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet v/Banedanmark, Boligselskabet Rosenvænget v/Domea samt Frederikssund Forsyning
A/S.
Byen Vinge skyder op på en bar mark lige sydøst for Frederikssund, og det er AP Pension, der over de kommende år
skyder op imod en milliard kroner i etableringen af byens centrale del.
- Vinge Centrum er et meget ambitiøst og visionært projekt, som kommer til at danne rammerne for unge og ældre samt
små og store virksomheder. Det bliver en by, der uden tvivl bliver et nyt knudepunkt i området – og alt sammen i fornuftig
køreafstand fra København. Jeg er stolt over, at kommunen har valgt os til, i et langsigtet samarbejde, at stå for
etableringen af bygningerne i Vinge, siger adm. direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen.
Ud over etablering af boliger, erhvervsejendomme og detailhandel, omfatter AP Pensions investering også etablering af
bygninger, som skal rumme et kulturcenter og et børnehus i et såkaldt Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP), samt option
på opførelse af en skole også i OPP-regi. AP Pension arbejder endvidere på at etablere et seniorresort i Vinge med
seniorvenlige udlejningsboliger, der er velegnede til personer i den tredje alder, og som ligger tæt på bl.a. lægehus og det
friplejehjem, der også planlægges.
Omfattende investering
Realiseringen af Vinge Centrum omfatter blandt andet:
 Etablering af 150.000 etagemeter byggeri i op til otte etagers højde, der skal give et højt og tæt bycentrum med
masser af natur mellem bygningerne. Der skal etableres både eje- og lejeboliger, erhvervslejemål, detailhandel
og byggeri til offentlige formål.
 Etablering af infrastrukturen i byens centrum.
 Etablering af den prisbelønnede nye S-togsstation (færdig i 2019) tegnet af Henning Larsen Arkitekter A/S med
tilhørende landskabsbro.
Grøn bymidte
Vinge Centrum bliver anderledes end mange andre bycentre. Udover byens grønne hjerte, vil bymidten komme til at
indeholde fire grønne byrum med plads til leg og sport. Beplantningen vil blandt andet rumme blomstrende og
frugtbærende træer og buske og vil have et varieret udtryk med både park- og skovlignende områder. Vinge C vil derfor
få mange grønne oaser med plads til picnic, grill eller andre udendørs aktiviteter, og regnvandsbassinerne vil give
områder med åbent vand med tilstødende græsarealer og fritvoksende træer.
Etableringen af Vinge Centrum begynder i efteråret 2017.
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Parterne bag aftalen om Vinge C fra venstre: Koncerndirektør i MT Højgaard Jesper Nordby, adm. direktør i AP Pension
Bo Normann Rasmussen, borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen (V) og adm. direktør i AP
Ejendomme Peter Olsson.

Adm. direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen, forklarede på pressemødet hvorfor selskabet investerer så stort i
Vinge.
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Både byrådsmedlemmer, borgmester, investor, entreprenør m.fl. havde fundet de store smil frem., da aftalen om Vinge C
blev en realitet.

Aftalen om etableringen af Vinge C fik stor opmærksomhed fra medierne herunder TV - avisen, TV2 News, TV2 Lorry
samt en række trykte medier. Her ses Frederiksborg Amts Avis journalist Maj-Britt Holm i samtale med koncerndirektør
for MT Højgaard, Jesper Nordby.
Læs mere og find billeder og videoer om Vinge her på hjemmesiden.
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Hekse kom godt afsted
Vejret var igen i år ikke det allerbedste til at fejre sankthansaften i, men det holdt ikke hverken kommunens borgere eller
heksene hjemme, da bålene skulle tændes til tonerne af midsommervise og lurfanfare.
På minussiden siger vejrvarslerne godt nok, at regner det sankthansaften, så skal det regne seks uger herefter. Det
holder forhåbentlig ikke, og uanset vejret, så var aftenens bål som altid en smuk begivenhed. Det, selv om afbrændingen
af hekse oprindeligt ikke var en munter affære – slet ikke for heksene.
Oprindeligt har hekseafbrændinger da heller ikke noget med sankthans og midsommernatten at gøre. Tidligere havde
man den opfattelse, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, og på denne aften opsøgte man hellige
kilder, og plukkede helende urter. Bål – eller blot blus – brugte man i midsommernatten til at skræmme hekse og onde
ånder væk.
Onde ånder så vi ingen af. Derimod blev der på Færgegården talt om ilden, da formand for Historisk forening i Skibby,
Niels Nielsen, holdt aftenens tale:
- Ilden er solens repræsentant på jord. Vi kan ikke kontrollere den, men har lært at bruge den, selvom det er et farligt
naturelement. I tidligere tider brugte man den fx til at holde rovdyr på afstand, og den dag i dag bruger vi den til at holde
varmen, sagde Niels Nielsen, der også roste de lokale ildsjæle i Færgegårdens Venner, som stod bag aftenens
sankthans arrangement på museet.
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Niels Nielsen taler på Færgegården.

Der var pænt fremmøde på Færgegården.

Niels Sømand underholdt også i år med sin harmonika ved sankthansaften på Færgegården.
Fem måneder til valget
På Kalvøen var der også flot fremmøde, og har var det borgmesteren der talte; i år om kommunalvalg, visioner og
drømme.
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John Schmidt Andersen bemærkede blandt andet, at der kun er små fem måneder til kommunalvalget den 21. november.
Det betyder at 35.000 vælgere i kommunen har mulighed for at stemme.
- For nylig viste en landsdækkende undersøgelse, at ire ud af ti danskere ikke ved at der er kommunalvalg til november.
Jeg ved godt, at der stadig er fem måneder til valget, men det kommer alligevel bag på mig, at næsten hver anden
dansker ikke ved, at der er kommunalvalg, sagde borgmesteren, og fortsatte:
- Ved valget i 2013 havde vi en høj stemmeprocent på såvel landsplan som i Frederikssund Kommune. Her hos os var
den på over 73 %. Det var bedre end landsgennemsnittet. Men en høj stemmeprocent kommer ikke af sig selv. Derfor vil
vi fra kommunens side i ugerne op til valget gennemføre en kampagne med overskriften ”Tænk dig om, før du ikke
stemmer!”. Den bliver synlig mange steder i byrummet, på institutioner og i foreninger samt på hjemmeside og de sociale
medier.
Vi skal turde drømme
Vi kan være sikre på, at fremtiden kommer helt af sig selv. Men hvordan, den bliver, det afhænger i høj grad af de
beslutninger vi træffer i dag.
- Kun hvis vi sammen tør drømme om en bedre fremtid, kan vi skabe den. Jeg synes, at et byråd skal have modet til at
være visionære og sætte høje ambitioner for udviklingen i kommunen – og det syntes jeg faktisk det nuværende byråd
har formået, sagde John Schmidt Andersen.
Af store drømme og projekter nævnte borgmesteren Vinge, hvor et afgørende skridt i dag er taget med aftalen med AP
Pension. Men også idrætsbyen blev fremhævet:
- Idrætsbyen er et andet stort og visionært projekt, hvor der er rigtig god fremdrift, og hvor vi har et godt samarbejde med
foreninger og borgere. Idrætsbyen bliver til gavn for alle kommunens borgere. Både alle jer der bor her nu, og for alle de
potentielle tilflyttere, der blandt andet ser på kommunens faciliteter, når de skal vælge nyt sted at bo.

Vikingerne tændte som altid bålet på Kalvøen ved at kaste deres fakler, da premieren på årets vikingespil var vel
overstået.
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Tilskuere og lurblæsere stod tæt om bålet på Kalvøen...

Faktisk helt ud på bådebroen, for at få godt udsyn til bålet.
Foto: KEJE.
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Årets studenter sprang ud
Med fest, farver, et glædens – og måske lettelsens – smil, sprang 162 STX- og HF-studenter fra Frederikssund
Gymnasium, og 68 HHX-studenter fra Frederikssund Handelsgymnasium, Knord ud fredag og lørdag.
Forude venter nye udfordringer, men det virkede ikke som om det var noget der fyldte meget hos byens studenter, da de
tog afsked med deres skole gennem de seneste år – og det er vel ikke så underligt. Eksamen er overstået, huen er sat
på, og den nærmeste fremtid byder på fest og fejring, inden vejene skilles for mange af de ny udklækkede studenter.
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Studenter og forældre sad tæt i festsalen på Frederikssund Gymnasium.

HHx-studenter til translokation lørdag formiddag.
Nyd fællesskabet, og disrupt verden
Netop det, at manges veje nu skilles, selv om ingen kan forestille sig det i nuet, kom rektor på Frederiksund Gymnasium,
Peter Bech Sørensen, også ind på i sin tale:
- Sikkert er det, at jeres veje skilles, og det er formentlig sidste gang, at I er samlet som den enhed, I har udgjort i de
seneste år. Så hold fast i nuet og nyd fællesskabet. Det er en flygtig størrelse.
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Han sagde også til de studerende, at det de har udrettet kræver noget andet end lyst til at præstere. Det kræver vilje! Den
vilje opfordrede rektor studenterne til at kombinere med den erhvervede viden og kompetencer, til at disrupte verden:
- Brug jeres viden og kompetencer til at disrupte jeres verden på et velovervejet grundlag med selvudsigt som giver jer
viljestyrke til at fortsætte, når lysten ikke rækker og nyd friheden. Både friheden fra og friheden til. For frihed er netop en
af de bærende værdier der ikke må brydes ned, sagde Peter Bech Sørensen.

Rektors Peter Bech Sørensens tale fik både grin og klapsalver med på vejen.
Nærvær og sammenhold
Budskabet om hvor vigtigt nærværet og sammenholdet er, prægede også rektor på Frederikssund Handelsgymnasium,
Heidi Post Dams tale til HHX-studenterne. Her sagde hun blandt andet:

- Et sidste godt råd jeg vil give jer med inden I kører afsted er vigtigheden af nærvær og sammenhold. Jeg håber, at I vil
sætte pris på den virkelige verden og at vi er samlet her i dag. Den fysiske nærhed, smil, varme, klap på skulderen, et
kram fra dem vi holder af - det gør godt for os mennesker. Vi er et flokdyr, så forny jer, men gør det i fælleskab og i den
virkelige verden, sagde Heidi Post Dam, som også håbede at de unge fortsat vil være videbegærlige, og sultne efter at
blive dygtigere.
Overraskelser i vente
Borgmester John Schmidt Andersen gæstede begge translokationer, og han hæftede sig også ved at studenterne
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gennem de tre år frem mod i dag:
- I har skullet præstere. I har sikkert opdaget, at man ikke kommer sovende til gode resultater. Det kræver hårdt arbejde
og engagement at klare sig godt i skolen. Det har måske været nemmere for nogle end for andre, men fælles for jer alle
er, at I har præsteret jeres bedste og det kan I være stolte over, sagde borgmesteren, der også hæftede sig ved alle de
døre der nu står åbne, og de valg som derfor nødvendigvis skal træffes, og hvor svært det kan være:
- Når det er sagt, så skal interessen selvfølgelig også være med til at bestemme. Og husk på, at hvad I end vælger nu,
så kan I senere i livet komme til at lave noget helt andet, end I forestiller jer i dag. Da jeg i sin tid begyndte på politiskolen,
havde jeg ikke regnet med, at jeg en dag skulle stå her som borgmester og tale til jer. Men sådan blev det. Livet byder
ofte på overraskelser og interessante drejninger, og så gælder det om at tage imod og bruge det på den bedst tænkelige
måde.

Borgmester John Schmidt Andersen taler til årets studenter.
Fokus på uddannelse
Apropos studenter, og valg af uddannelsesvej, så har Frederikssund Kommune stort fokus på, hvor vigtigt det er for de
unge mennesker at tage en uddannelse. Det er også derfor, at der efter sommerferien kommer flere nye
erhvervsuddannelser til Campus i Frederikssund.
Ud over Knord og Frederikssund Gymnasium finder man på Campus også VUC Nordsjælland, Trekløverskolen, Campus
U10, Produktionsskolen og Frederikssund Ungdomsskole. Efter sommerferien rykker også Esnord, TEC og SOPU ind.
Ved HHx-studenternes translokation var også Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv, indbudt som taler.
Også han betonede vigtigheden af en fortsat styrkelse af Campus, men også at de rammer vi byder de unge mennesker
skal være i orden. Sammen med rektor Heidi Post Dam overrakte han Business Frederikssund Scholarship til Frederik
Berg Frederiksen.

Frederik Berg Frederiksen fik overrakt Business Frederikssund Scholarship af Peter Bo Andersen fra Frederikssund
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Erhverv.

Efter taler og translokation begav studenterne sig ud på køreturen, der traditionen tro havde Torvet i Frederikssund som
første stop.

Her røg elever med klassens højeste gennemsnit en tur i springvandet.

HHX-studenterne måtte også i springvandet...
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... og nogle nød vandturen mere end andre.

Selfiemoment.
Foto: Kenneth Jensen.
2017 6
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Nyheder til erhvervslivet
Frederikssund Kommune udgiver ErhvervsNyt én gang i kvartalet. Vi har i dag udsendt den tiende udgave.
I nyhedsbrevet kan du læse mere om aftalen om Vinge C, der faldt på plads i fredags. Også erhvervsvenligheden er der
fokus på, lige som der er interessant nyt til vores håndværkere - og en invitation til formiddagskaffe den sidste fredag i
måneden.
Du kan også læse om:
 Bredbåndspulje 2017
 Vi Cykler Til Arbejde
 Det brede tilsyn
 Frederikssund Stafetten
 Nyt fra Frederikssund Erhverv
Se den seneste udgave af ErhvervsNyt.
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ErhvervsNyt nr. 10 er "på gaden".
Få ErhvervsNyt tilsendt
Du har mulighed for at få ErhvervsNyt tilsendt via e-mail. Det har mere end 500 virksomheder allerede tilmeldt sig.
Tilmeldingen er let, og fortages på www.frederikssund.dk/enyt.
2017 6
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Sommeraktiviteter i Frederikssund Kommune
I løbet af sommeren er der mange aktiviteter for hele familien forskellige steder i Frederikssund Kommune. Samtidig er
der nogle steder særlige åbningstider på grund af ferie. Få overblikket her.
Vi har samlet en oversigt over forskellige sommeraktiviteter her.
Her finder du blandt andet kunstværksted, vikingeworkshop, naturoplevelser og forskellige slags kreative workshops. Vær
opmærksom på, at nogle arrangementer kræver tilmelding – andre betaling. Men rigtig meget er gratis og lige til at gå til.
Rigtig god fornøjelse!
Det kan være en god ide at holde dig opdateret via kulturinstitutionernes egne hjemmesider, hvor du også kan finde
information om sommerens arrangementer og tilbud.
Kulturhuset Rejsestalden
J.F. Willumsens Museum
Frederikssund Museum
Selsø Slot

Stendysse på
Frederikssund Museum. Foto: Museumskoncernen ROMU.
Åbningstider:
Hen over sommeren har Frederikssund Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv Frederikssund sædvanlig åbningstid, men på
lokalbibliotekerne er der følgende ændringer:
Skibby Bibliotek og Skibby Lokalhistorisk Arkiv
Skibby Bibliotek er lukket for den bemandede betjening i ugerne 26 og 27. Biblioteket er åbent dagligt fra kl. 7.00-22.00,
men uden betjening.
Lokalhistorisk Arkiv Skibby er lukket i uge 26 og 27.
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Jægerspris Bibliotek og Jægerspris Lokalhistorisk Arkiv
Jægerspris Bibliotek er lukket for den bemandede betjening i ugerne 28 og 29. Biblioteket er åbent dagligt fra kl. 7.0022.00, men uden betjening.
Lokalhistorisk Arkiv Jægerspris er lukket i uge 28 og 29.
Slangerup Bibliotek og Slangerup Lokalhistorisk Arkiv
Slangerup Bibliotek er lukket for den bemandede betjening i ugerne 30 og 31. Biblioteket er åbent dagligt fra kl. 7.0022.00, men uden betjening.
Lokalhistorisk Arkiv Slangerup er lukket i uge 30 og 31.
Når man er indmeldt som låner, er der adgang til lokalbibliotekerne daglig fra kl. 7-22, så der er stadig mulighed for at
låne en stak bøger, lydbøger eller film til ferien – også i perioder med selvbetjening.
Har man brug for hjælp i ugerne uden betjening, henviser vi kommunens andre biblioteker.
Man kan altid se åbningstiderne på www.bibliotekerne.frederikssund.dk
Frederikssund Svømmehal
Åbningstider i Frederikssund Svømmehal den 26. juni – 7. august 2017 (begge dage inkl.)
Mandag kl. 6.00 – 12.30
Tirsdag kl. 6.00 – 12.30
Onsdag kl. 6.00 – 18.00
Torsdag kl. 6.00 – 12.30
Fredag kl. 6.00 – 12.30
Lørdag kl. 7.30 – 12.30
Søndag kl. 7.30 – 12.30

Læs en god bog i ferien.
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Fin fremgang på afgangskaraktererne
Frederikssund Kommunes folkeskoler fortsætter den gode udvikling, når man kigger på elevernes afgangskarakterer på
de bundne afgangsfag (Dansk, Matematik, Naturfag og Engelsk).
I forhold til skoleåret 2015/2016, hvor gennemsnittet var 6,8, er skoleåret 2016/2017 netop afsluttet med et gennemsnit
på 7,0. For bare 2 år siden var gennemsnittet 6,4.
- Det er positivt at se, at vi nu for 4. år i træk ser fremgang. Jeg bliver med den nye fremgang bekræftet i, at vi er på rette
vej og at vi vil lykkes med de ambitiøse krav og forventninger, vi i Byrådet har til skoleområdet. En stor tak til personalet
for den store indsats de leverer i hverdagen og for det øgede fokus jeg oplever, at de har på elevernes faglige fremgang,
siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Selv om skolerne skal have et højt fagligt niveau i alle fag, er der specielt fokus på dansk og matematik. Det skyldes
blandt andet erhvervsuddannelsesreformens krav om, at eleverne skal have et gennemsnit på mindst 2 i dansk og
matematik for at blive optaget. Også på dette punkt viser de nyeste resultater, at skolerne er godt på vej.
Tallene for skoleåret 2016/2017 viser, at 98 % af 9. klasses elever afsluttede med et gennemsnit på mindst 2 i dansk,
mens det er 95,5 % i matematik.
Størst fremgang på Fjordlandsskolen
Flere skoler kan notere sig en pæn fremgang. Størst er fremgangen på Fjordlandsskolen, hvor gennemsnittet er steget
fra 6,5 til 7,2. Med den flotte fremgang er Fjordlandsskolen den almenskole i kommunen, der har opnået det bedste
resultat i år på afgangskaraktererne.
- Det er super flot gået af eleverne på Fjordlandsskolen. Jeg er glædelig overrasket over, at en skole på et år kan komme
fra baghjul med et gennemsnit godt under kommunegennemsnittet til at blive topscorer. Jeg håber og tror, at den
generelle fremgang vi oplever, skyldes det øgede fokus på elevernes faglige fremgang og de mange nye tiltag, som vi
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sammen med skolerne har igangsat. En stor cadeau til de ansatte for det store arbejde de har ydet i det forgangne
skoleår, slutter Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
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Gør nu Frederikssundsmotorvejen færdig
I Jylland har de for mange år siden lært at stå sammen om at tiltrække de nødvendige infrastrukturinvesteringer. Det har
vi lært af i Nordsjælland, så derfor er de seks nordligste kommuner gået sammen for at arbejde for tre tvingende
nødvendige projekter, nemlig at få en ordentlig betjening på Kystbanen, få færdigbygget Frederikssundsmotorvejen og få
indledt planarbejdet frem mod en udvidelse af Hillerødmotorvejen. Som borgmester i Frederikssund fylder
Frederikssundsmotorvejen naturligvis meget for mig, og jeg fokuserer i indlægget på de to vejprojekter.
Problemet bliver kun større
Der er meget at glæde sig over i vores del af regionen med masser af udvikling. Det går godt for virksomhederne, vi
bygger en helt ny by uden for Frederikssund, og der bygges et nyt supersygehus ved Hillerød. For blot at nævne nogle af
indikatorerne.
Men der er en stor sten i skoen. Færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen har endnu ikke set skyggen af en
entreprenørmaskine. Vi møder velvilje overalt, og anlægsloven for motorvejen er jo vedtaget. Men pengene er fortsat ikke
afsat. Derfor bør byggeriet af motorvejens sidste 25 kilometer komme i gang samt en hurtig gennemførelse af VVMundersøgelsen af forlængelsen af Hillerødmotorvejen.
I dag kører der omkring 23.000 biler på den strækning, der vil udgøre tredje og sidste del af Frederikssundsmotorvejen.
Beregningerne viser, at det tal kun vil stige – og nå op på 32.000 i 2030. Blandt andet fordi vi bygger en ny by – Vinge –
hvor tusindvis af nye borgere vil flytte til i de kommende år. Vinge er som byudviklingsområde på ”Frederikssundfingeren”
med til at gøre Fingerplanen fra 1947 komplet. Og for få dage siden nåede vores byprojekt en meget stor milepæl, da vi
indgik aftale med et stort pensionsselskab om etablering af Vinge Centrum. Samtidig undrer folk sig – for hvor bliver
motorvejen af?
Også den nye fjordforbindelse – Kronprinsesse Marys Bro – er i fuld gang med at blive etableret mellem Frederikssund
og Hornsherred og vil stå færdig i 2019. Lad os få helhed i udviklingen ved at få denne nye motortrafikvej koblet sammen
med en motorvej.
Borgere og virksomheder venter
I hverdagen har borgerne – på vej til og fra arbejde, sommerhus eller noget helt tredje – længe holdt i kø på
Frederikssundsvej og på andre vejstrækninger. Alle venter på motorvejen. Det gør virksomhedernes ansatte også, så de
kan komme mere effektivt på arbejde, og virksomhederne kan få deres transport og produktion til at glide nemmere. For
at sige det lidt populært: Væksten holder i kø.
Borgere og virksomheder spilder hundredevis af timer hver dag. Jeg er derfor glad for, at flere og flere virksomheder er
synlige i infrastrukturdebatten i Nordsjælland. Og på kort tid har en gruppe borgere fået 1400 medlemmer på en ny
Facebookside, der gør opmærksom på behovet for ”Frederikssundsmotorvej NU”.
Jeg selv og mine borgmesterkolleger benytter enhver given lejlighed til at sætte de store, nødvendige
infrastrukturprojekter på dagsordenen over for politikerne. Tidligere på året havde vi eksempelvis Folketingets
transportudvalg på besøg i Frederikssund og Vinge samt andre steder i Nordsjælland.
Trafikinvesteringer efter behov
Der er rigtig god samfundsøkonomi i de store vejprojekter i Nordsjælland. En færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen
vil være en af de allermest rentable investeringer i infrastruktur i Danmark. Afkastet vil være på 7,1 %. Langt over, hvad
staten normalt kræver for at skulle investere i infrastruktur. Også Hillerødmotorvejens forlængelse vil blive et meget
positivt regnskab for samfundet.
For to år siden – i juli 2015 – var jeg med til at indvie 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Jeg er med på, at der er tale
om en milliardinvestering for at gøre motorvejen færdig. Men hør nu, politikere: I har allerede besluttet motorvejen, og der
er dokumentation for, at investeringen betaler sig.
Lad anlægget af sidste del af Frederikssundsmotorvejen gå i gang lige så snart der er ledige kroner.
God sommer.
Indlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis 28. juni 2017
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Tilfredshed med MAD til hver DAG
Borgere der modtager mad fra køkkenet MAD til hver DAG er glade og tilfredse med maden. Det gælder også borgerne i
Frederikssund Kommune.
MAD til hver DAG er et fælleskommunalt køkken, der ejes af kommunerne Frederikssund, Albertslund, Allerød, Halsnæs
og Hillerød. Køkkenet har leveret mad til Frederikssund Kommunes fem omsorgscentre og til hjemmeboende borgere
siden april 2012.
Hvert andet år gennemfører køkkenet MAD til hver DAG en stor tilfredshedsundersøgelse blandt borgere, som modtager
mad fra køkkenet. Undersøgelsen inddrager både beboere på omsorgscentrene samt de hjemmeboende borgere, der er
visiteret til madordningen og som har valgt MAD til hver DAG som leverandør.
Undersøgelsen dækker alle fem kommuner og viser, at 85% af de hjemmeboende svarer, at de er tilfredse eller meget
tilfredse med hovedretterne, og tilsvarende for desserter er tallet 92%.
Blandt plejecenterbeboere er 83% tilfredse eller meget tilfredse med hovedretterne og 88% med desserterne. I år viser
undersøgelsen altså, at hjemmeboende borgere er lidt mere tilfredse end plejecenterbeboere. For 2 år siden var det
plejecenterbeboerne, der var mest tilfredse.
Tilfredsheden er steget siden 2015
Tilfredshedsundersøgelsen bliver gennemført hvert andet år, og hvis man sammenligner den nye
tilfredshedsundersøgelse med undersøgelsen fra 2015, er tilfredsheden øget på mange parametre.
For eksempel er tilfredsheden med pålægsanretninger på plejecentrene steget fra 76% i 2015 til 83% i 2017 og
tilfredsheden med variationen af hovedretterne er blandt hjemmeboende steget fra 63% i 2015 til 82% i 2017.
Resultaterne hænger fint sammen med de indsatsområder, der er arbejdet med siden 2015, hvor det netop var
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variationen af menuen og pålægsanretninger/madpakker, der skulle arbejdes på at forbedre.
Køkkenet vil fortsat arbejde på at forbedre både udvalg og opskrifter, så tilfredsheden kan blive endnu større.
- Vi er rigtig glade for den her undersøgelse, for den viser at rigtig mange godt kan lide den mad, vi laver og som vi gør os
umage med at lave. Den viser os samtidig også, hvor der kan være behov for at vi gør noget andet eller noget ekstra, og
det er et rigtig godt arbejdsredskab for os, siger lederen af Køkkenet Mad til Hver Dag Helle Thyge.
Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede i oktober 2016 at forlænge kontrakten med MAD til hver DAG, så den er
gældende til og med 2020.
Ønsker ikke at bestille via internettet
Et af spørgsmålene i undersøgelsen skulle afklare, om de hjemmeboende var interesserede i at bestille maden via
internettet, i stedet for at sætte krydser på bestillingssedler, som de får udleveret i den nuværende ordning. 78% svarer at
de ikke ønsker at bestille maden via internettet, hovedsageligt fordi de ikke har en computer, eller fordi de ikke kan
betjene den på egen hånd. Kun 11% er klar til at anvende it-bestilling.
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Informationsmøde om Kulhusestien
Frederikssund Byråd har bevilget 10,7 mio. kr. til en cykelsti, der skal forbinde Jægerspris og Kulhuse. Ifølge et overslag
fra administrationen vil stien i alt koste ca. 18 mio. kr. For ikke at anlægge en halv sti med asfalt, er det besluttet, at
anlægge stien som grussti i hele dens længde. Stien kan efterfølgende asfalteres.
For at orientere om projektet inviterer Frederikssund Kommune til informationsmøde om den nye cykelsti
Tirsdag den 19. september 2017 kl. 19 – 21 på
Administrationscenter Jægerspris
Parkvej 1
3630 Jægerspris
7 km lang sti
Den nye cykelsti starter i Jægerspris, hvor den nuværende cykelsti slutter, og ender i Kulhuse ved starten af Gl.
Kulhusvej. Stien vil løbe på den vestlige side af Kulhusvejen og bliver ca. 7 km lang og 2,5 meter bred.

Vejen mellem Jægerspris og Kulhuse levner ikke megen plads til cyklister. En ny cykelsti er derfor på vej.
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Erfaren chef bliver ny teknisk direktør i Frederikssund Kommune
Det bliver den 44-årige Kristian Nabe-Nielsen, der pr. 8. august 2017 kan kalde sig direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i
Frederikssund Kommune.
Kristian Nabe-Nielsen kommer fra en stilling som chef for Vækst og Bæredygtighed i koncernledelsen i Holbæk
Kommune. Her har han de seneste tre år blandt andet arbejdet med planområdet, erhvervsservice, bygge- og
anlægsområdet, ejendomsadministration, vej- og parkdrift mv. Men hans karriere i Holbæk Kommune går helt tilbage til
2010 og inkluderer også opgaver som planchef og beredskabschef. Kristian Nabe-Nielsen er uddannet landskabsarkitekt
fra Københavns Universitet med speciale i byplanlægning, og har i en årrække arbejdet i Københavns Kommune som
chef for anlæg i Center for Anlæg & Udbud.
- Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på opgaverne i Frederikssund Kommune og sætte mine kompetencer i spil i
nye sammenhænge. Frederikssund Kommune har en række ambitiøse og spændende udviklingsprojekter, og jeg ser
frem til at samarbejde med både den øvrige direktion, fagchefer, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere om at
realisere byrådets målsætninger for kommunens udvikling., siger Kristian Nabe-Nielsen.
Ansættelsen af Kristian Nabe-Nielsen blev bekræftet på et ekstraordinært byrådsmøde i Frederikssund Kommune
onsdag den 28. juni, og han tiltræder sin nye stilling tirsdag den 8. august 2017. Og kommunaldirektør i Frederikssund
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Kommune, Ole Jacobsen, er ikke i tvivl om, at det er den helt rigtige person, der nu indtræder i direktionen i
Frederikssund Kommune.
- Jeg er glad for, at vi havde et meget kompetent ansøgerfelt at vælge imellem til den spændende stilling. Med valget af
Kristian får vi en profil, der kender områderne indgående og en direktørkollega, der kan fortsætte det gode arbejde med
at udvikle hele kommunen i de kommende år. Der er utroligt mange bolde i luften på teknik- og erhvervsområdet, men
med den indsigt og den tilgang Kristian har, er jeg sikker på, at dette er starten på et godt samarbejde, siger Ole
Jacobsen.
Stillingen som direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund blev ledig den 1. juni, da den daværende direktør fik
job som kommunaldirektør i Odsherred Kommune. I den mellemliggende periode har Frederikssund Kommunes
kommunaldirektør varetaget opgaverne inden for det tekniske område.

Kristian Nabe-Nielsen.
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Sagsbehandlere er landets næsthurtigste
På Frederikssund Kommunes administrationscenter i Slangerup sidder nogle af Danmarks hurtigste
byggesagsbehandlere. En helt ny statistik fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen viser nemlig, at Frederikssund Kommunes
gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid ligger på 16 dage, hvilket giver kommunen en flot placering som nr. 2 i
Danmark. Landsgennemsnittet er på 65 dage.
Engagerede sagsbehandlere
Og det er ikke tilfældigt, at byggesagsbehandlerne i Frederikssund Kommune er nogle af de allerhurtigste i landet.
- I byggesagsafdelingen arbejder vi med, at sagerne ikke skal skifte hænder for mange gange, og vi straksbehandler
rigtig mange sager. Alle sagsbehandlerne er superengagerede i at yde en god og hurtig service, siger Jonas Roest
Petersen, der er teamleder i byggesagsafdelingen.
- Det er desuden politisk prioriteret, at erhvervssager skal komme først. Flere og flere virksomheder er også begyndt at
tage en dialog med os på forhånd, så byggeprojekter og –ideer kan blive tilpasset inden ansøgningen indsendes. Dermed
undgår vi for mange ting, der skal afklares senere i processen. Vi forsøger at løse udfordringer på tværs i organisationen
hurtigt, og dermed er alle inden for det tekniske område med til at fremme en hurtig sagsbehandling, fastslår Jonas Roest
Petersen.
Stor spredning
I den netop offentliggjorte statistik kan man se den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i antal kalenderdage inden for
forskellige typer af byggesager opgjort i perioden 1. marts 2016 til 1. marts 2017. Og mellem kommunerne er der meget
stor forskel på, hvor lang tid man skal vente, fra byggeansøgningen bliver indleveret, til den er færdigbehandlet. Der er
således 146 kalenderdages forskel fra den hurtigste kommune (Assens) til den langsomste kommune (Ringsted).
Top 3:
Assens – 5 dage
Frederikssund – 16 dage
Nordfyn – 21 dage
Bund 3:
Odder – 117 dage
Tårnby – 119 dage
Ringsted – 151 dage
Se hele statistikken her.

96

Byggesagerne bliver behandlet hurtigt i Frederikssund Kommune
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Hjemmehjælp til borgere efter firmakonkurs
Frederikssund Kommune overtager midlertidigt leveringen af hjemmehjælp til 16 borgere, der indtil nu har haft Pleje Plus
som leverandør, idet firmaet er gået konkurs.
Frederikssund Kommune er i dag blevet oplyst om, at det private plejefirma Pleje Plus er gået konkurs, og på den
baggrund overtager Frederikssund Kommune midlertidigt leveringen af de pågældende ydelser.
Firmaet leverer personlig pleje og praktisk hjælp til i alt 16 borgere i kommunen. Borgerne vil blive kontaktet telefonisk af
Visitationen i kommunen. De borgere, der skal have personlig pleje og/eller praktisk hjælp i eftermiddag og i weekenden,
vil blive kontaktet først fra i eftermiddag.
Borgerne får ligeledes et brev fra kommunen, om at Frederikssund Kommune midlertidigt overtager opgaven.
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