Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 3. kvartal 2019.
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Planstrategi 2019 - 2023 i høring
Hvert fjerde år skal en kommune vedtage og offentliggøre en planstrategi. Planstrategien fastlægger i hvilket omfang
kommuneplanen skal revideres, og den skal derfor følges op af den egentlige revision af kommuneplanen. Planstrategi
2019 - 2023 er netop sendt i ni ugers offentlig høring.
Planstrategiens indhold
Strategien præsenterer Byrådets vision og strategi for udviklingen af byerne, fjordlandet, grøn omstilling og infrastruktur i
Frederikssund Kommune. Det er politisk besluttet, at strategien skal tage udgangspunkt i Byrådets vision om de Gode
Forbindelser fra 2015 og FN’s 17 verdensmål.
Planstrategien lægger endvidere op til at søge erhvervsministeriet om at udarbejde et landsplandirektiv for syv
udviklingsområder i kystnærhedszonen i Frederikssund Kommune. I udviklingsområder får kommunerne større adgang til
at planlægge for udvikling af byer, landsbyer og turisme.
Byrådets visioner og ambitioner konkretiseres i planstrategien inden for områder som vækst og investeringer i byerne,
byliv, erhverv, naturen, kysterne, infrastruktur samt omstillingen fra fossile til vedvarende energikilder.
Læs planstrategien her.
Hvis du ønsker at afgive et høringssvar, så skal du sende en sikker mail til Planteamet.
Borgermøde
Den 15. august kl 19.00 vil der blive holdt et borgermøde om planstrategien, hvor strategien vil blive præsenteret, og der
vil være mulighed for dialog om strategien. Pr. 12. august er der desværre ikke flere pladser til borgermødet.
Efter bearbejdning af høringssvarene kan Byrådet vedtage den endelige planstrategi og efterfølgende revidere
kommuneplanen. Planstrategien forventes endeligt vedtaget senest den 1. december 2019, og en ny kommuneplan skal
være vedtaget senest ved udgangen af 2021.

2019 7

3

Borgere vælger Frederikssund Kommune på grund af natur og fællesskab
Som led i en kommende bosætningsstrategi har Udvalget for By og Land gennemført en spørgeskemaundersøgelse
blandt borgerne i Frederikssund Kommune. Formålet har været at afdække, hvad der er vigtigt, når vi bosætter os. Og
hovedparten af de mere end 1000 adspurgte nævner naturoplevelser, fjord og skov som de vigtigste. Dernæst er boligen
og boligprisen også noget, der er stor tilfredshed med. Både nærhed til familie og venner samt fællesskaber, naboskab
og lignende scorer ligeledes højt i forhold til tilfredshed i undersøgelsen.

Blandt de over 1000 besvarelser af spørgeskemaet blev der trukket tre heldige vindere, som hver fik en kurv med gode
lokale varer. Fra venstre: Malene von der Hude, Aase Wiinberg Hansen, udvalgsformand Hans Andersen (V) og Tina
Lindgreen. Foto: Frederikssund Kommune
Fællesskab og naboskab
- Det er en rigtig spændende undersøgelse vi har fået gennemført. Det er første gang, at kommunen rent faktisk spørger
borgerne om, hvad de synes er attraktivt ved at bo i vores kommune. Det kommer nok ikke bag på nogen, at naturen
tiltrækker mange. Men også den digitale infrastruktur, fællesskaber, byliv og indkøbsmuligheder er vigtige emner, når
borgerne skal vurdere, hvad der gør et område attraktivt at bo i, udtaler formanden for Udvalget for By og Land, Hans
Andersen (V).
Udvalget for By og Land tager undersøgelsens resultater med i det videre politiske arbejde. På sigt skal resultaterne fra
spørgeskema¬undersøgelsen være en del af inputtet til den bosætningstrategi, som udvalget arbejder med at få
udarbejdet. Bosætningsstrategien forventes at blive politisk godkendt senest i 2021.
Du kan læse mere om undersøgelsen under punkt 24 på Udvalget for By og Lands møde den 27. maj.
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Lokalplan for Thorstedlund i høring
Den 21. oktober 2018 besluttede Byrådet at sælge Thorstedlund til selskabet Græse Strandvej 22. Selskabets ønske er
at opføre boliger på området.
Og den 26. juni sendte et flertal i Byrådet så Lokalplan 127 i offentlig høring. Lokalplan 127 er den plan, der fastsætter

krav til omfang og placering af den bebyggelse, der planlægges på den grund, hvor Thorstedlund i dag ligger. Planen
fastlægger endvidere adgangs- og parkeringsforhold, ligesom den giver mulighed for at nedrive dele af den eksisterende
bebyggelse.
Nyt kommuneplantillæg
Med lokalplanforslaget følger et tillæg til Kommuneplanen. Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge de
rammebestemmelser, der sikrer, at området kan overgå fra anvendelse til offentlige formål til en anvendelse til boliger.
Tillægget omfatter Thorstedlund og de tilgrænsende arealer.
Høringssvar skal være modtaget senest den 29. august 2019. Læs lokalplanen og kommuneplantillægget her.
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Dans for demensramte
Der inviteres til dans i Palmehaven på Tolleruphøj, Roskildevej 160A, Frederikssund, hvor alle demensramte og deres
pårørende er meget velkomne.
Dans har med sine bevægelser og genkendelige musik fra de demensramtes ungdom, vist sig at udløse stor glæde og
bringe gamle minder frem.
Vi skal danse, synge og bevæge os til levende musik, og arrangementet afholdes i tiden 11.30 – 13.00 på følgende
datoer i 2019:
17. august
07. september
05. oktober
02. november
30. november
Deltagelsen er gratis og tilmelding er ikke nødvendig, men medbring gerne selv drikkevarer til pausen.
Musikken leveres af Niels Meinert, Kristian Rosenørn og Jørgen Stenbøg, og dansen instrueres af Ingelise Lund
Rasmussen.
Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte Bodil Jensen på tlf.: 20 112 158
Vel mødt!
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Tilbud til patienter med rygsmerter
Forebyggelse og Træning i Frederikssund Kommune tilbyder nu forløbet GLA:D® Ryg, der er et tilbud til patienter med
længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. Forløbet er udviklet på Syddansk Universitet. GLA:D® Ryg er
opbygget og målrettet til borgere med funktionsbegrænsende rygsmerter.
GLA:D® Ryg foregår på hold og består i:
 Individuel test og målsætning
 2 gange patientuddannelse
 16 gange vejledt træning over 8 uger
 Systematisk registrering af resultaterne
Målet med GLA:D® Ryg er, at hjælpe borgere til selv at håndtere deres rygsmerter gennem viden om deres rygproblem
samt bedre fysisk formåen. Tilbuddet henvender sig til rygpatienter, hvor der ikke er mistanke om akut rodpåvirkning eller
underliggende systemisk sygdom.
Rygholdet vil begynde i løbet af september 2019. Ring og hør nærmere hos sundhedsvejleder Henriette Lose på telefon
40 49 06 26.
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Ændringer i busdriften
Fra d. 11. august 2019 kommer der ændringer på buslinjerne 311, 313, 315, 316 og 318.
I dagtimerne kører alle busserne hver time. I aftentimerne og i weekenden kører busserne hver anden time.
Bus 317 vil fremover kun køre en morgentur og et par eftermiddagsture i hverdagen, så bl.a. børn og unge kan komme til
og fra skole.
8 minutter hurtigere til Frederikssund Station
Især linje 315 får både flere afgange og en hurtigere forbindelse mellem Skibby og Frederikssund St. Bussen vil ikke
længere køre ud og vende i Kyndby Huse. Det betyder at turen bliver 8 minutter hurtigere til Frederikssund og vil på alle
afgange – også om aftenen - køre helt til Frederikssund Station.
Kommunebus mellem Kyndby Huse og Jægerspris
Fra den 12. august 2019 vil der på hverdage om formiddagen køre en bus mellem Jægerspris, Dalby Huse og Kyndby
Huse – bussen stopper bl.a. ved Lægehuset, Netto og Super Brugsen. Der skal ikke bruges billet eller rejsekort for at
køre med bussen. Se køreplan og rute for kommunebussen.
Du kan finde køreplaner og ruter på www.dinoffentligetransport.dk og her kan du læse mere om beslutningen bag
ændringerne.
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21 kandidater – men kun en vinder
Hvert år uddeler Fritids- og Kulturudvalget en kulturpris til en borger, forening, institution eller lignende, som i årets løb
har gjort en særlig indsats for kulturen. Der er nu lukket for indstillinger til årets Kulturpris. I alt er der modtaget 21 forslag
til en kulturprisvinder.
Formanden for Fritids- og Kulturudvalget Jesper Wittenburg glæder sig til at dykke ned i beskrivelserne af det aktive
kulturliv, de 21 indstillinger indeholder.
- Det er altid en fornøjelse at læse om de mange ildsjæle, som gør vores kommune til et særligt sted. Og selvom vi i
sidste ende skal udpege én vinder, så skal alle indstillede jo have ros med på vejen, fordi de gør en forskel for andre
borgere i kommunen, siger Jesper Wittenburg.
Fritids- og Kulturudvalget udpeger vinderen af årets Kulturpris på deres møde den 15. august. Hvem det er, afsløres dog
først den 19. september, hvor alle er velkomne til en festlig markering fra klokken 16.30-17.30 ved Langes Magasin i
Frederikssund
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Pas på skolebørn i trafikken

Frederikssund Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden er i de kommende uger til stede på mange af
skolevejene med kampagnen ”Børn på vej”, da tusindvis af børn nu igen kommer ud i trafikken, hvor de går eller cykler til
og fra skole og fritidsaktiviteter.
I Frederikssund Kommune begynder knap 4000 børn i skole efter sommerferien den 12. august. Heraf er de 296 helt nye
elever i 0. klasse og dermed også helt nye trafikanter. Kampagnens budskab til bilisterne er derfor: Sænk farten, vær
ekstra opmærksom og vis hensyn.
Ikke kun de yngste
Det er ikke kun de yngste skolebørn, man skal holde ekstra øje med. Mens de fleste godt ved, at de små børn kan opføre
sig impulsivt og løbe over en vej uden at se sig for, så er det også vigtigt at vide, at det samme gælder for teenagerne.
- Selv om teenagerne har mere erfaring med at færdes i trafikken, så kan de også være impulsive, overmodige og fx
uopmærksomme på grund af deres mobil. Derfor skal der gerne ringe en lille alarmklokke hos os voksne, når vi møder
børn i trafikken – uanset hvor gamle børnene er, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.
Politi på skolevejene
For at gøre skolevejene mere sikre og trygge gennemfører politiet kontrol på skolevejene i august. Meget tyder nemlig
på, at der stadig er plads til forbedring hos bilisterne. Da politiet i januar gennemførte kontroller på landets skoleveje, blev
flere end 3.000 bilister sigtet for at køre for stærkt.
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Forventninger og flag på første dag
- Hvilken dag har vi i dag?, spørger Christina Jensen, der er klasselærer i 0. B på Trekløverskolen afd. Falkenborg. Flere
hænder ryger straks i vejret og en dreng fortæller, at det er mandag.
- Det er rigtigt, og hvad starter mmmmmandag med?, spørger læreren videre, og så er undervisningen i både ugedage,
kalender og bogstaver godt i gang på denne allerførste rigtige skoledag for de nye elever.

Lærer i 0. B, Christina Jensen, begyndte undervisningen så snart forældrene havde forladt klasselokalet.
Lærerne kender eleverne
I Frederikssund Kommune begynder 296 børn i 0. klasse efter sommerferien. På Trekløverskiolen afd. Falkenborg er der
oprettet to 0. klasser med hhv. 18 og 19 elever. Og selv om eleverne har første skoledag den 12. august, så har de mødt
deres kommende lærere.
- Børnene begyndte i mini-SFO i maj måned, hvor vi løbende har besøgt børnene og undervist dem, fortæller Susanne
Fanø, der skal være klasselærer for 0. A. Det gør overgangen til skolen så glidende som muligt. Og det har blandt andet
den fordel, at lærerne kender børnenes navne allerede fra første skoledag.
Modtaget med flagallè
Den spændende dag begyndte i hallen, hvor børnene havde mor og far med til en fælles velkomst og fællessang.
Herefter blev alle børnene kaldt frem og fik et flag, hvorefter de i samlet trop kunne gå gennem skolegården til deres
klasselokaler. I skolegården bød skolens øvrige elever dem velkommen med sang og flagallè.

De nye elever blev modtaget med flagalle af de øvrige elever.
Får bøger første dag
Hvis man troede, at det var en ”gratis” omgang at gå i 0. klasse, så kan man godt tro om igen.
- Der er opsat læringsmål for børnene allerede fra 0. klasse, og på første dag få de udleveret en bogstavsbog,
matematikbog, skrivebog og en opgavebog, fortæller Susanne Fanø. Der er dermed lagt op til at fylde viden på de unge
mennesker helt fra begyndelsen af skolelivet.
I 0. B fortsætter snakken om kalenderen, årstiderne, vejret og rokketænder. Der vil fremover blive sat en streg på tavlen,
hver gang en elev taber en rokketand.
- Og når der er sat 50 streger, så giver vi flødeboller, fortæller Christina Jensen til klassens store begejstring.

Forventningsfulde elever på første skoledag.

Første skoledag blev behørigt dokumenteret af stolte forældre og bedsteforældre.

Ved den fælles velkomst blev eleverne kaldt frem en efter en og fik et flag.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.

2019 8

13

Børnehuset Savannen blev indviet
Masser af glade børn og voksne var til stede, da Børnehuset Savannen blev officielt indviet mandag den 12. august. Det
skete med taler, afsløring af en messingplade og ikke mindst lidt at drikke til både voksne og børn – til stor glæde for især
børnene, der så meget frem til at få juice.
Selvom Børnehuset Savannen har været i brug siden 17. juni, skulle der naturligvis holdes en officiel indvielse af det nye
hus, som er den første nybyggede daginstitution i Frederikssund Kommune, som den ser ud efter kommunalreformen i
2007. Og der var da også mødt masser af mennesker frem for at fejre Savannen – både børn, forældre, medarbejdere og
politikere.

Der var masser af børn med til indvielsen af Børnehuset Savannen. Her sidder seks børn på en bænk og venter på, at
talerne skal gå i gang.
- Her er ikke nogen vilde dyr. Det skulle man ellers tro herude på savannen. Men her er en hel masse skønne og dejlige
børn og voksne, indledte pædagogisk leder Jette Kjærulf sin tale, hvorefter hun blev afbrudt af nogle af børnene, der
gerne ville vide, hvorfor der ikke er nogle dyr. Efter et svar om, at det er der altså ikke, men de nogle gange ser hjorte og
harer, fortsatte hun:
- Nu er vi jo flyttet ind i det her æstetisk meget flotte hus med højt til loftet. Og det er der på mange måder, for her har vi
et hus, hvor vi selv skal arbejde med rammerne, og her er rigtig mange muligheder for at lave sjove ting, både indenfor
og udenfor. Vi har rigtig mange rum, som vi går og tripper efter for alvor at kunne tage i anvendelse, blandt andet et
motorikrum og et kreativt rum og en masse små rum, hvor vi kan arbejde med børnene, fortalte Jette Kjærulf.

Pædagogisk leder Jette Kjærulf talte til de mange fremmødte.
Ros til personalet
Både i Jette Kjærulfs tale og i den efterfølgende tale af Opvækstudvalgets formand Maria Katarina Nielsen blev
personalet i de tre institutioner, der er flyttet ind i Børnehuset Savannen, rost for deres indsats i hele overgangsperioden.
- Specielt personalet har gjort en stor indsats for at overgangen fra de gamle børnehuse til det nye er gået så godt som
muligt. I har pakket de gamle børnehuse ned og pakket ud igen her i det nye, samtidig med at I har holdt øje med
børnene. Sammen med leder Jette Kjærulf har de forberedt sig bedst muligt på flytningen. Og Jette, du har lagt et stort
arbejde og engagement i processen for at få det til at glide. Så tak til dig og tak til hele personalet.
Hele sommeren i Børnehuset Savannen har personalet haft travlt med at lære huset at kende, vænne børnene til de nye
omgivelser og ikke mindst pakke de mange flyttekasser ud og finde plads til al legetøjet og alle de andre ting, der er flyttet
med.

En af stuerne i Børnehuset Savannen. Den ene væg er lavet som én stor reol med masser af plads til legetøj og andre
ting.
Det sejeste dyr på savannen
Som en del af den officielle indvielse blev der afsløret en messingplade med børnehusets navn og navnet på den dreng,
der har fundet på det – nemlig Noah Sørensen. Navnet fandt han på under morgenmaden hjemme hos sig selv, da hans
mor spurgte, hvad han syntes, børnehuset skulle hedde. Og han var ikke i tvivl om, at det skulle hedde Børnehuset
Savannen.
Opvækstudvalget syntes, at det var et rigtig godt navn og besluttede derfor at bruge det til det nye børnehus. Noah selv
håbede, at han kom til at gå på løvestuen – og det kom han.
- Det er fedt. For løven er det sejeste dyr på savannen, fordi man kan høre dens brøl op til fire kilometer væk, fortalte
Noah efter afsløringen af messingpladen. Han er glad for det nye børnehuse, både legepladsen og rummene indenfor.
Udover messingpladen med hans navn på, fik Noah Sørensen også billetter til en tur i Zoologisk Have med sin familie.

Noah Sørensen, der har fundet på navnet Børnehuset Savannen, og formand for Opvækstudvalget, Maria Katarina
Nielsen, ved messingpladen med børnehusets og Noahs navn.

Motorikrummet, som stadig mangler at komme helt på plads efter flytningen, men som både leder Jette Kjærulf,
personalet og børnene glæder sig til at bruge.

Børnehuset Savannen set fra luften. Her kan man se det store udeareal og de mange legeområder.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Se Kulturfuglens efterårsprogram
I løbet af efteråret inviterer Kulturfuglen – et samarbejde mellem Elværket, Rejsestalden og Frederikssund Bibliotekerne –
til en lang række aktiviteter og oplevelser, der bringer mennesker sammen og skaber fællesskaber på tværs af byer og
broer. Det kan du læse mere om i Kulturkalenderen for september-december, som netop er udkommet.
Kulturfuglen bygger bro
Kulturfuglen fejrer åbningen af den nye Kronprinsesse Marys Bro med et brotema, og der er spændende tilbud til både
store og små broentusiaster. Du kan høre om historiske broforbindelser, bygge en bro, se en broudstilling – og til
bibliotekernes læsefestival ORD over FJORD vil det summe af litterære brobyggende oplevelser. Du kan også møde
Kulturfuglen ved broindvielsen d. 28. september.
Familie- og børneaktiviteter
Kulturkalenderen byder på et væld af spændende oplevelser for de mindste og deres voksne. I efterårsferien er der
aktiviteter hele ugen, hvor du for eksempel kan lave din egen stop motion-film, lave flotte muleposer med kartoffeltryk, og
komme med til minidag med minigrise og -heste. Efterårsferien afsluttes med en blæsende dragedag i Vinge. Som altid
er der Livlig Lørdag, Halloween, Jul i Stalden og andre julerier i december.
En dansefestival, et 25 års jubilæum og inspirerende foredrag
I efterårets løb kan du opleve masser af dans, sang og musik. Det sker blandt andet når Rejsestalden åbner dørene til en
tre dages dansefestival, og når vi fejrer Elværkets 25 års jubilæum med en stor jubilæumsfest. På Frederikssund
Bibliotekerne kan du hente inspiration til din næste læseoplevelse ved bibliotekets bogcaféer, dykke ned i Shakespeares
verden med den prisvindende Shakespeare-oversætter Niels Brunse, og komme med ud på landevejen, når Brian Holm
fortæller om livet som professionel cykelrytter.
Du kan læse mere om Kulturfuglens fulde efterårsprogram, samt datoer og tidspunkter for de nævnte aktiviteter i
Kulturkalenderen for september-december. Kulturkalenderen kan afhentes i Elværket og Rejsestalden, samt på alle fire
biblioteker. Alle aktiviteter kan ses på den enkelte arrangørs hjemmeside, hvor du også kan bestille billetter til
arrangementerne.
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Invitation til demenscafe med frokost og sang
Vi inviterer hermed dig og din ægtefælle til demenscafé på Gerlev Kro.
Demenscaféen er for hjemmeboende borgere, der har en demenssygdom og deres ægtefæller.
Vi spiser en god frokost, snakker og hygge os, og måske synger vi nogle sang. Arrangementet varer to timer.
Caféen holdes på Gerlev Kro fra kl. 14.00 - 16.00 på følgende datoer:
Den 29. august 2019
Den 10. oktober 2019
Den 31. oktober 2019
Den 28. november 2019
Der er en egenbetaling på ca. 100 kr. pr. person excl. drikkevarer. Deltagerne sørger selv for transport. Der kan gøres
brug af Flextur.
Tilmelding skal ske senest to dage før til kommunens demenskonsulenter, der også deltagere i arrangementet:
Berit Sandstrøm tlf. 20 14 03 05
Trine Vejlgaard Nielsen tlf. 30 61 34 57
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Få et røgfrit efterår
Bliv røgfri sammen med andre – deltag på et rygestopkursus. Kurset starter
5. september 2019. Det foregår én gang om ugen fra kl. 16-18 og varer i 7 uger.
Kurset giver dig hjælp og støtte til at bryde dine rygevaner. Du bliver inspireret og motiveret til at fastsætte en stopdato og
får redskaber til at fastholde dit rygestop. Sammen med de øvrige deltagere bliver du klædt på til at møde de
udfordringer, der venter. I kan drage nytte af hinandens erfaringer og få støtte og viden om at være i gang med et
rygestop.
Det er vigtigt, at du deltager i alle syv møder.
Tilmelding sker på telefon 24 44 60 73 eller her på hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om Frederikssund
Kommunes rygestoptilbud.
Inden kursusstart skal du til en individuel startsamtale med rygestopinstruktøren af ca. 1. times varighed.
Startsamtalen og kurset foregår på:
Østergården
Frederiksborgvej 8
3600 Frederikssund
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Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner
Torsdag den 5. september flages der i Danmark for at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission
af Danmark. Frederikssund Kommune markerer dagen med flaghejsning på Torvet i Frederikssund kl. 8.00.
Efter hejsning af flaget holder borgmester John Schmidt Andersen og sognepræst ved Frederikssund Kirke, Thomas
Munk Rønberg taler, og derefter er der rundstykker og kaffe i Byrådssalen på Frederikssund Rådhus.
Har du været udsendt i international tjeneste eller er du pårørende til en udsendt, er du velkommen til at deltage i
markeringen af flagdagen. Tilmelding senest den 29. august på byradssekretariatet@frederikssund.dk.
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Stor interesse for Planstrategi 2019
Hvert fjerde år skal en kommune vedtage og offentliggøre en planstrategi. Inden vedtagelsen er strategien i offentlig
høring i ni uger - indtil den 3. september. Som led i høringen blev der torsdag den 15. august holdt borgermøde i
administrationscenteret i Slangerup, hvor alle interesserede kunne møde op og høre mere om strategien og deltage i
workshops

Gode forbindelser og verdensmål
Efter en velkomst af borgmester John Schmidt Andersen fortalte formanden for Plan og Miljøudvalget, Jørgen Bech om
Planstrategiens indhold. Strategien præsenterer Byrådets vision og strategi for udviklingen af byerne, fjordlandet, grøn
omstilling og infrastruktur i Frederikssund Kommune. Det er politisk besluttet, at strategien skal tage udgangspunkt i
Byrådets vision om de Gode Forbindelser fra 2015 og FN’s 17 verdensmål.

Formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V), bød velkommen og fortalte om Planstrategiens indhold. Foto:
Frederikssund Kommune.
Borgernes aften
Derefter var det borgernes tur til at deltage i workshops om fire overordnede temaer: Grøn omstilling, fjordlandet,
infrastruktur og vore byers fremtid. Under snakken om temaerne kunne borgerne udfylde gule sedler med forslag og ideer
til Planstrategien, som kommer med i den videre politiske behandling af strategien. Og der var godt gang i både snak og
gule sedler i løbet af aftenen. En del byrådsmedlemmer deltog også i dialogen ved bordene, men lod borgerne formulere
og vurdere de nye ideer og forslag, der kom frem på mødet.

Borgerne deltog i workshops, hvor de kunne komme med forslag og ideer til Planstrategi 2019. Foto: Frederikssund
Kommune.
Vedtages endeligt senere på året
Efter bearbejdning af inputtet fra borgermødet og de høringssvar, der kommer ind, kan Byrådet vedtage den endelige

planstrategi og efterfølgende revidere kommuneplanen. Planstrategien forventes endeligt vedtaget senest den 1.
december 2019, og en ny kommuneplan skal være vedtaget senest ved udgangen af 2021.
Giv et høringssvar
Her kan du læse mere om Planstrategi 2019 og afgive et høringssvar. Sidste frist for høringssvar er den 3. september
2019.

Omkring 70 deltagere havde fundet vej til borgermødet. Foto: Frederikssund Kommune.
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Gamle gadelamper bliver skiftet
Tidligere på året besluttede Byrådet at sætte gang i udskiftningen af i alt ca. 600 gadelamper i kommunen. Der er ikke
tale om at skifte selve lampen eller lampestanderen, men alene lyskilden i lampen.
Strømforbrug mere end halveres
Frederikssund Kommune har ca. 600 af de såkaldte Københavner-armaturer, hvor lyskilden har et strømforbrug på over
70W. Ved at skifte lyskilden i disse lamper til LED-belysning vil forbruget falde til 30W pr. armatur. Det vil betyde en
samlet besparelse på 110.000 KWh pr. år, hvilket svarer til omkring 200.000 kr. Da den samlede investering er på
omkring 1,6 mio. kr. vil tiltaget have tjent sig selv hjem efter otte år. Udskiftningen vil ske hen over sensommeren.
Armaturerne er placeret følgende steder:
Byvej, Holmensvej, Smedetoften, Frederiksværksvej, Marbækvej, Korshøj, Græse Bakkeby, Bygade, Bruhnsvej,
Kalvøvej, Pederholmsparken, Centervej i Frederikssund, Hovedgaden i Jægerspris, Kyndby Huse, Havelse Mølle samt i
Slangerup og St. Rørbæk.
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Elever får iPads til den digitale undervisning
Mere end 1300 elever kan se frem til at bruge iPads i undervisningen i dette skoleår, så de kan leve op til de krav, der
stilles til digitalisering i folkeskolen. I denne og næste uge bliver der nemlig uddelt iPads til alle elever i 4. til 6. klasse.
Som en del af budget 2019 har Byrådet besluttet, at alle elever i folkeskolen i Frederikssund Kommune skal have en
digital enhed til skolearbejdet. For eleverne i 1. til 6. klasse er valget faldet på iPads, mens det for elever i 7. til 9. klasse
bliver pc’er.
I første omgang er det eleverne på mellemtrinnet, som får udleveret iPads, og de første næsten 900 iPads blev delt ud
tirsdag den 20. august til eleverne på Slangerup Skole, Trekløverskolen, Ådalens Skole og Kærholm afdeling Kæret.
Mandag den 26. august kommer turen til eleverne på Kærholm afdeling Kølholm, Jægerspris Skole og Fjordlandsskolen.

Borgmester John Schmidt Andersen taler til eleverne på Trekløverskolen afdeling Græse Bakkeby, inden eleverne får
udleveret deres iPads.
- Det har været en fornøjelse at dele iPads ud til de forventningsfulde elever. Jeg håber, at de vil få stor faglig glæde af
dem, og at de vil bidrage til at skabe nogle digitalt stærke unge mennesker, der kan bruge de digitale redskaber, men
som også lærer, hvordan man udviser sikker og ansvarlig adfærd i den digitale verden, siger borgmester John Schmidt
Andersen, som var med til at dele de første mange iPads ud.
IT på skoleskemaet
IT og medier er et obligatorisk tværgående tema i folkeskolen og skal anvendes i alle fag med eleven som kritisk
undersøger, analyserende modtager, kreativ producent og ansvarlig deltager. Med udleveringen af digitale enheder vil
eleverne i Frederikssund Kommune også være klar til det kommende fag Teknologiforståelse, som skal lære eleverne at
forholde sig kritisk til teknologi. Faget forventes indført fra 2021.
- Jeg er glad for, at vi i Byrådet har besluttet at prioritere folkeskolerne, blandt andet ved at uddele de her iPads og
senere også pc’er. Det er et kvalitetsløft, som får stor betydning for undervisningen og eleverne. Derudover har vi også
sat midler af til undervisning og til sikring af de små matrikler, som der især er nogle af på Hornsherred, siger Morten
Skovgaard, formand for Uddannelsesudvalget.

Elever fra Slangerup Skole afdeling Lindegård får iPads udleveret af borgmester John Schmidt Andersen.
Indholdet på elevernes iPads er centralt styret fra skolen, så eleverne ikke kan hente hvad som helst de synes. Der
installeres kun de apps, der skal anvendes i undervisningen.
I august 2020 vil eleverne i indskolingen også få udleveret iPads, mens eleverne i udskolingen vil få pc’er. Det skyldes, at
de store elever har mere tekstproduktion og behov for flere funktionaliteter, især i forbindelse med afgangsprøverne.

Elever på Ådalens Skole lytter til John Schmidt Andersen, inden de skal have udleveret deres iPads.
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Lær at tackle kroniske smerter
På kurset ”Lær at tackle kroniske smerter”får du redskaber, som kan hjælpe dig med, at det er dig og ikke smerterne, der
styrer dit liv.
Instruktørerne på kurset lever selv med kroniske smerter og har således et personligt kendskab til de udfordringer, det

fører med sig.
Tid og sted
De 3 Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris.
Kurset strækker sig over seks fredage i tidsrummet kl. 10-12.30. Første gang er den 13. september 2019.
Gratis kursus - husk tilmelding
Det er gratis at deltage på kurset. Der er et begrænset antal pladser, så vi opfordrer til, at du tilmelder dig hurtigt på
telefon 24 44 60 73.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
Kurset erstatter ikke et behandlingsforløb men kan ses som et supplement.
Læs mere om kurset
www.frederikssund.dk/smerter
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80 år i Jernbanegade 24
Lørdag den 31. august 2019 markerer Frederikssund Bibliotekerne, at hovedbiblioteket i Frederikssund har ligget 80 år i
Jernbanegade. Du får derfor mulighed for at komme med på en unik rundvisning bag kulissen i bibliotekets mange
finurlige kringelkroge, hvor små spor af fortiden stadig findes.
Desuden kaster vi et blik blik tilbage i tiden med gamle lege, højtlæsning samt glad tidstypisk jazz med kvartetten ”Blå
mandag” i bibliotekets gård. Og vi byder naturligvis på kaffe, saft og kagemand som til andre fødselsdage.
I biblioteket og Kultur-Arkivet viser vi en udstilling, hvor arkivar Anne-Marie Jørgensen har dykket ned i arkivets gemmer
og har fundet spændende tekster og billeder, som levendegør bibliotekets historie og udviklingen i den efterhånden ældre
bygning. I korte træk kan bibliotekets og bygningens historie fortælles således:
I august 1939 flyttede Frederikssund Bibliotek fra Torvet til en lejet lejlighed i Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasses
nye, store bygning i Jernbanegade 24. Byrådet anså den nye placering for at være midlertidig, mens der blev sparet op til
en egentlig biblioteksbygning. Bibliotekar Ellen Haugstrup var den eneste ansatte og bogbestanden var på godt 6000
bøger.
I 2018 er den samlede samling (bøger, musik, film mv.) på Frederikssund Bibliotekerne knap 129.000. Frederikssund
Biblioteks placering blev ikke midlertidig. I takt med udvidelser i bogbestand, personale og tilbud til borgerne, udvidedes
også det fysiske areal, så biblioteket nu råder over omtrent alle bygningens kvadratmeter. Frederikssund Kommune
købte bygningen i 1967, og de store lejligheder og forretningslokalerne i gadeplan blev efterhånden inddraget.
Børnebiblioteket flyttede ind på 2. sal i 1976, og i 1984 var 3. sal færdigombygget med værksted for biblioteksbetjenten,
nærmagasin, personalerum og administrationskontorer. Det er gennem årene blevet til flere istandsættelser og
ombygninger, så den efterhånden bedagede bygning kunne holdes i god stand og leve op til nye krav. Dog er der rundt
omkring i bygningen stadig nogle tidslommer, hvor fortidens indretning er bevaret. Kun fire ledere er det blevet til i løbet
af de 80 år.
Ellen Haugstrup arbejdede på et bibliotek, hvor bøgerne stod tæt på hylderne, og hvor lånene blev registreret med
kuglepen og datostempel, hvilket i øvrigt blev ved til 1994, hvor der indførtes elektronisk udlån. Da Jørgen Bro Glistrup
overtog ledelsen i 1964, blev det en tid med visioner og nytænkning, især på børnebiblioteksområdet. Thorben Vinterby
overtog i 1979 et bibliotek med mange ansatte og et stort udlån, mange ombygninger og store ændringer på vej. EDB
kom til i 1988, og som den første kommunale institution fik biblioteket i 1997 adgang til internettet.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Kirstine Lundsgaard leder for det samlede biblioteksvæsen i den nye
kommune. Kun to år efter indførtes selvbetjening og i de følgende år fulgte mange moderniseringer og ændringer i både
drift og indretning, så der også nu og i fremtiden er et relevant og spændende bibliotekstilbud med masser af litteratur,
viden og kulturoplevelser til små og store.
Vores bibliotek og vores historie er værd at fejre, så derfor glæder vi os til at byde velkommen til en hyggelig fødselsdag.
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Lær at tackle hverdagen som pårørende
På kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” bliver du præsenteret for redskaber til at tackle de problemer og
udfordringer, der ofte følger med, når man er pårørende.
Instruktørerne på kurset er selv pårørende og har således et personligt kendskab til de udfordringer, det fører med sig.
Tid og sted
Kurset strækker sig over syv fredage i tidsrummet kl. 10-12.30. Første gang er fredag den 13. september 2019.
Det foregår på Østergården, Frederiksborgvej 6, 3600 Frederikssund.
Gratis - men husk tilmelding
Det er gratis at deltage på kurset men der er et begrænset antal pladser. Tilmeld dig derfor på telefon 24 44 60 73.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
Kurset erstatter ikke et behandlingsforløb men kan ses som et supplement.
Læs mere om kurset
www.frederikssund.dk/pårørende
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Dans for demensramte
Lørdag den 17. august var der første omgang dans for demensramte på Tolleruphøj i Frederikssund.
Stemningen var høj, og der blev danset både i fælles rundkreds, i par med kædedans og til sidst pardans. Arrangør Bodil
Jensen havde sørget for frivillige, der kunne give støtte, når der var brug for det.
Nu inviteres der igen til dans i Palmehaven på Tolleruphøj, Roskildevej 160A, Frederikssund, og alle demensramte og
deres pårørende er meget velkomne.
Dans har med sine bevægelser og genkendelige musik fra de demensramtes ungdom, vist sig at udløse stor glæde og
bringe gamle minder frem.
Vi skal danse, synge og bevæge os til levende musik, og arrangementet afholdes i tiden 11.30 – 13.00 på følgende
datoer i 2019:
 07. september
 05. oktober
 02. november
 30. november
Deltagelsen er gratis og tilmelding er ikke nødvendig, men medbring gerne selv drikkevarer til pausen.
Musikken leveres af Niels Meinert, Kristian Rosenørn og Jørgen Stenbøg, og dansen instrueres af Ingelise Lund
Rasmussen.
Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte Bodil Jensen på tlf.: 20 112 158
Vel mødt!
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Ro om etablering af Vinge Station
Tidligere på ugen foreslog Enhedslisten, som er med i i forligskredsen bag Vinge Station, at byggeriet af stationen skulle
sættes på pause, idet Banedanmark kunne konstatere en mindre fordyrelse af projektet.
På et møde i forligskredsen torsdag den 29. august er der dog skabt enighed om, at byggeriet af Vinge Station fortsætter
som planlagt.
Læs pressemeddelelsen fra Transport- og Boligministeriet her.
Du kan endvidere se Banedanmarks visualiseringer af Vinge Station her. Visualiseringerne viser alene stationen og
illustrerer derfor ikke de adgangsveje og p-pladser, som Frederikssund Kommune skal opføre
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Handicappris 2019
Det er blevet tid til at finde ud af, hvem der skal have årets Handicappris. Så hvis du kender en person, en virksomhed,
en forening eller noget helt fjerde, som gør en særlig indsats for handicappede borgere, kan du nu indstille dem til
Handicappris 2019.
Du kan indstille kandidater til Handicapprisen indtil den 31. oktober 2019. Kriterierne for at modtage prisen er, at
modtageren opfylder en af følgende:
 Have gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet
medlem.
 Have gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
 Have gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv.
 Have ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed.
 Være en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
Kender du nogen, der lever op til kriterierne og fortjener anerkendelse for det, kan du indstille dem til prisen. Alle borgere,
foreninger og organisationer kan komme med indstillinger.
Indstillingerne skal være modtaget senest torsdag den 31. oktober og kan sendes til:
Frederikssund Kommune, Handicaprådet
Att. Karin Petersen
Torvet 2
3600 Frederikssund
Du kan også foretage indstillingen elektronisk herunder.
Prisen uddeles tirsdag den 3. december 2019, hvor det er International Handicapdag.
Jeg indstiller...
I det følgende skal du oplyse data på personen, foreningen, virksomheden eller stedet som du ønsker at indstille til
Handicapprisen.

2019 8

30

Lodsejer- og borgermøde om Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort og Særlige Naturbeskyttelsesinteresser er et tillæg til Kommuneplan 2017, der reviderer
udpegningen af naturbeskyttelsesinteresser. Byrådet besluttede den 28. august at sende tillægget i otte ugers offentlig
høring fra den 30. august til den 25. oktober 2019.

Læs Kommuneplantillægget her.
Borgermøde
I den forbindelse inviterer Frederikssund Kommune til et borgermøde for lodsejere og andre interesserede. På mødet vil
metoden og tankerne bag de nye naturudpegninger blive gennemgået, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til
tillægget.
Mødet vil blive holdt torsdag den 19. september kl. 19 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Du kan tilmelde dig mødet her.
Tilmeldingen skal sikre, at der vil være plads til alle i Elværket. Muligheden for tilmelding lukkes, hvis vi når grænsen for,
hvor mange mødedeltagere lokalet kan rumme.
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Tandklinik indviet i Skibby
I oktober 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at den kommunale tandpleje skulle samle kræfterne på tre
klinikker i stedet for fem. Fredag den 30. august 2019 kunne den renoverede tandklinik på Fjordalndsskolen i Skibby så
indvies officielt. Klinikken har i et par uger været i funktion, efter at flytningen af medarbejdere og materiel fra andre
tandklinikker var på plads.
Tandpleje af høj kvalitet
I talerne ved indvielsen lagde formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (S), vægt på
vigtigheden af en god tandpleje:
- Det er vigtigt, at sikre en tandpleje i Frederikssund Kommune af høj kvalitet og som er tilgængelig, der hvor man bor. I
har arbejdet rigtig hårdt med renovering og indretning og med at planlægge og organisere tandplejens arbejde, og i dag
kan vi så indvie den nye struktur og den nye klinik, fastslog udvalgsformanden.
Herefter kunne hun sammen med lederen af den kommunale tandpleje, Camilla Elisabeth Tardini, klippe det røde bånd til
klinikken.

Leder af den kommunal tandpleje overtandlæge Camilla Elisabeth Tardini (tv.) viser klinikken frem sammen med
formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A). Foto: Frederikssund Kommune.
Medarbejdere blev takket
Ved arrangementet deltog mange af tandplejens medarbejdere – ikke kun fra Skibby – men også fra de to andre
tandklinikker i Frederikssund og Slangerup. Og de blev behørigt takket i lederens tale:
- Det har været en lang og spændende proces, og vi har arbejdet hårdt undervejs. Tak til tandplejerne. Uden jer var vi
slet ikke nået hertil. Jeres villighed til at tage på denne forandringsrejse er årsagen til at vi er lykkedes, sagde Camilla
Elisabeth Tardini blandt andet. Herefter takkede hun en lang række af personer, der har været medvirkende til at
tandklinikken fremstår ny og flot og nu kan tages i brug.
Fra 0 – 18 år
Den kommunale tandpleje tilbyder børne- og ungdomstandpleje til de 0 – 18-årige. Derudover omsorgstandpleje for de
ældre samt specialtandpleje for fysisk og psykisk handicappede. I Skibby er klinikkens tre tandlægestole fuldt bemandet
hver dag, hvor i alt ni medarbejdere har deres daglige gang i de nyrenoverede, lyse og indbydende lokaler.

Læs mere om den kommunale tandpleje her.

Tandlægestol og instrumenter i den nye tandklinik i Skibby. Foto: Frederikssund Kommune.
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Budgetforslag sendes i høring
På Økonomiudvalgets møde onsdag den 28. august blev det besluttet at sende en række forslag vedrørende Budget
2020 - 2023 i høring fra den 2. - 22. september. Da de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne
først ventes færdige noget senere end normalt, er arbejdet med budgetforslagene forsinket.
Derfor er høringsmaterialet til budget 2020 – 2023 med forbehold for effekterne af den kommende økonomiaftale. Der er
ikke politisk enighed blandt partierne om forslagene. Økonomiudvalget sender budgetforslagene i høring.
Prioritering af den borgernære velfærd
I Frederikssund Kommune vil antallet af små børn og ældre stige i de kommende år, og samtidig stiger udgifterne også til
blandt andet specialundervisning, handicappede, offentlig transport og på familieområdet.
Økonomiudvalget lægger derfor op til at tilføre et stort millionbeløb til velfærden i kommunen. Politisk er det afgørende at
sikre, at Frederikssund Kommune understøtter tilværelsen for udsatte familier og børn, sikrer handicappedes vilkår og at
velfærdsområderne kan følge med udviklingen.
Derfor foreslår Økonomiudvalget at tilføre budgettet yderligere 63,5 mio. kr. årligt. Herunder 18 mio. kr. ekstra til
specialundervisning, godt 14 mio. kr. mere til familieområdet, 27,5 mio. kr. til voksenhandicapområdet, ca. 9 mio. kr.
ekstra til ældreområdet og 2,5 mio. kr. til offentlig transport.
Formålet med denne udvidelse af budgettet er at imødekomme de stigende behov og dermed sikre, at serviceniveauet
overfor borgerne kan fastholdes.
For at sikre et økonomisk råderum til denne udvidelse af budgettet, har Økonomiudvalget besluttet et sparekrav på
minimum 25 mio. kr., hvilket er lidt under en procent af de samlede nettodriftsudgifter på ca. 2,9 mia. kr. Dette sparekrav
er med forbehold for, at konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL endnu ikke kendes. Endvidere er
det forudsat at Frederikssund kommune kan overskride servicevækstrammen uden økonomiske konsekvenser.
Høring og borgermøde
Nu sender Økonomiudvalget en række forslag til budgetændringer i høring. Der er både tale om forslag til udvidelser af
budgettet og forslag til besparelser. Der er forslag til besparelser for 42 mio. kr. og forslag til udvidelser af budgettet for
4,9 mio. kr. i 2020. Høringsmaterialet indeholder også anlægsinvesteringer for 11,7 mio. kr. i 2020. I første kvartal af
2020 planlægger Byrådet at foretage en større prioritering af anlægsopgaver for årene 2021 – 2023.
Fra den 2. september vil man på Frederikssund Kommunes hjemmeside kunne finde høringsmaterialet. Samme sted vil
man kunne finde oplysninger om og tilmelding til borgermødet, der holdes onsdag den 11. september kl. 19 i Dansesalen
i Frederikssundhallen.
På sit møde den 21. august besluttede Økonomiudvalget endvidere, at der – hvis der er behov - kan holdes en
supplerende høring efter den 2. oktober, hvor konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne vil
være kendt.
Byrådet vil i forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 5. november træffe endelig beslutning om hvilke
budgetforslag, der skal implementeres.
Tidsplan






2. – 22. september: Budgetforslag i høring.
11. september: Borgermøde om budgettet kl. 19.00 i Dansesalen, Frederikssundhallen.
25. september: Byrådet orienteres om konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne.
2. oktober: Økonomiudvalget 1. behandler budgettet.




Oktober: Evt. supplerende høring, hvis der er behov.
5. november: Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af Budget 2020 – 2023.
Find høringsmaterialet på www.frederikssund.dk/budgetforslag2020, hvor du også kan se, hvordan du afgiver
høringssvar.
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Renovering af anløbsbro
Dampskibsbroen ud for Nordkajen i Frederiksund Havn er bygget i 1980 og er angrebet af pæleorm. Derfor skal den
udskiftes til en mere moderne udgave udført i ædeltræsorterne Azobe og Basralocus, der er særligt velegnet til byggeri i
vand.
Samtidig sikrer disse træstorter, at den nye bro vil ikke blive angrebet af pæleorm. Den nye anløbsbro har en forventet
levealder på omkring 50 år.
Kan forekomme vibrationer
Arbejdet vil blive udført af firmaet C.G. Jensen med start fra 2. september og afsluttes medio december 2019. Arbejdet på
pladsen vil foregå mellem kl. 7.00 og 15.00. Der vil sandsynligvis forekomme vibrationer under ramningen af pæle, som
bliver påbegyndt medio september. Vibrationsmålere vil blive sat op på Nordkajen og på Østkajen.
Det tilstræbes at støjen holdes på et minimum.
Ved evt. spørgsmål eller klager kan man kontakte Vej & Trafik på vejogtrafik@frederikssund.dk
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Erhvervs- og Vækstpolitik i høring
Frederikssund Kommune ønsker et stærkt samarbejde med erhvervslivet.
Formålet med Erhvervs- og Vækstpolitikken er at fastholde et stærkt fokus på erhvervslivet. Det er målsætningen at
tilbyde erhvervsdrivende attraktive rammer for at starte, udvikle og drive virksomhed i kommunen.
Erhvervs- og Vækstpolitikken beskriver, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde for at styrke det lokale, private
erhvervsliv. Der er taget udgangspunkt i anerkendt national og international viden om, hvad der skaber vækst i det private
lokale erhvervsliv.
Med udgangspunkt i disse forhold har Byrådet valgt at fokusere på følgende temaer:
 Kvalificeret arbejdskraft
 Digitalisering
 Infrastruktur
 Uddannelse og Videnbroer
 Iværksætteri
 Tværgående samarbejder
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en handleplan, der beskriver de konkrete indsatser samt organisering og
rollefordeling blandt de implicerede erhvervsfremmeaktører – både offentlige og private - som følge af den nye
erhvervsfremmelov.
Den nye erhvervsfremmelov, der trådte i kraft 1. januar 2019, medførte en ændret fordeling af erhvervsfremmeopgaverne
mellem stat, region og kommune. Konsekvenserne af den ændrede fordeling af opgaver er endnu ikke helt kendt. Det
kan derfor blive nødvendigt efterfølgende at foretage ændringer i nærværende forslag til Erhvervs- og Vækstpolitik.
Byrådet vedtog den 28. august at fremlægge forslag til Erhvervs- og Vækstpolitik i offentlig høring. Forslaget er i offentlig
høring fra 2. september til den 27. oktober 2019.
Læs Erhvervs- og Vækstpolitikken her.
Har du bemærkninger til politikken, skal de sendes til Frederikssund Kommune på mail erhverv@frederikssund.dk.
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Programmet for Fest over Fjorden er klar
Det bliver en dag fyldt med mange spændende, sjove og vidt forskellige aktiviteter, når Kronprinsesse Marys Bro bliver
indviet lørdag den 28. september.
Omkring 60 lokale klubber og foreninger har budt ind med indslag til programmet, som går fra pladsen åbner klokken
9.00 og til den lukker igen klokken 17.00. Alle har mulighed for at komme en tur ud på broen i dagens løb, for udover de
spor der åbnes til broløbet, vil der også blive åbnet et spor for alle, der har lyst til at gå en tur på broen og nyde
bygningsværket og ikke mindst udsigten. Det er dog ikke muligt at gå ud på broen, før den officielle indvielse er slut og
løbet skudt i gang klokken 11.15.
Den officielle indvielse begynder klokken 10.40 med brosang, taler af Leif Tullberg, bestyrelsesformand for
Fjordforbindelsen Frederikssund, John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune, og Benny
Engelbrecht, transportminister. Herefter vil Kronprinsesse Mary erklære broen for åben.
Det forventes, at rigtig mange gerne vil ud at gå en tur på broen, så det kan være en god idé at bruge lidt tid på
festpladsen, så alle ikke skal ud på broen i samme øjeblik den erklæres åben. På festpladsen er der masser af aktiviteter
for både børn og voksen. Om man er til vandsport, ponyridning, veteranbiler, dans, kunst eller noget helt andet, så er der
helt sikkert masser af sjov.
Inddeling af festpladsen
Festpladsen er et stort område med mange forskellige aktiviteter, og for at gøre det mere overskueligt, er den inddelt i
temaer. Programmet for hele dagen kan ses på www.festoverfjorden.dk, hvor du også kan få et overblik over de
forskellige zoner.
På den store scene tæt ved broen vil der være gospelkoncert, tre forskellige rockkoncerter med lokale bands og det er
herfra den officielle indvielse foregår.
I idræts og bevægelsesteltet kan man teste sine egne evner, både som gymnast, håndboldspiller og cykelartist.
I dans, spil og bevægelsesteltet er der både folkedans, linedance, kung fu og dagen igennem kan man komme og få et
slag pool.
Kunst og kulturområdet byder på malerkunst, yoga, foredrag om naturen, klassisk musik og akustisk koncert, og skulle
man få lyst til at synge, inviteres der også til fællessang.

Udstillingsteltet er for dig, der gerne vil blive klogere på broen og byggeriet af den. Her kan du få en snak med
arkæologer, kommunale medarbejdere, medarbejdere fra Fjordforbindelsen Frederikssund, entreprenøren RBAI og
BroBizz. Du kan også se fotografier af broen og en helt særlig bromønt, der er lavet specielt til indvielsen.
I børneteltet kan ungerne prøve at bygge en bro i papir eller støbe beton. De kan også være pirat og lave deres eget
piratudstyr, eller de kan prøve at tegne broen og se, om de kan mestre perspektivtegning.
I vandkanten lige ud for festpladsen kan man få en smagsprøve på forskellige vandaktiviteter, eksempelvis kystlivredning
og jollesimulator. Er man til kajakroning, kan man tilslutte sig den store parade, der sejler fra Skuldelev Havn klokken
10.15.
Ved informationscenteret på Østersvej 4 vil der være udstilling af veteranbiler motorcykler og busser, hornmusik og
akustisk folkekoncert samt ponyridning. Veteranbiler, motorcykler og busser kører parade på broen kort før festpladsen
lukker klokken 17.
Rundt om på pladsen vil der også være forskellige aktiviteter som volleyspil, mulighed for at skyde med luftriffel,
spejderaktiviteter, voltigeringsopvisning, vikingelejr og svævefly. Og måske kan man være heldig at støde på en herre
eller dame fra fortiden.
Transport til festpladsen
Der forventes at komme rigtig mange mennesker til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro. Udover de 10.000 løbere og
deres familie kommer der også mange af Frederikssund Kommunes borgere og andre interesserede.
Der er skabt mere end 10.000 parkeringspladser på arealer både tæt på broen og lidt længere fra den. Der arrangeres
shuttlebusser fra centrale steder til festpladsen. De mange besøgende vil også skabe en stor mængde trafik på vejene til
og fra den nye bro. Derfor anbefales det at tage cyklen eller gå til pladsen, hvis man har mulighed for det.
Hold øje med de endelige planer for parkering samt det samlede program på www.festoverfjorden.dk. Der kan fortsat
komme små ændringer i programmet, men på hjemmesiden vil det blive opdateret løbende.

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen
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Tal med din teenager om rygning – det virker
De fleste voksne rygere begyndte at ryge, da de var under 18 år. Desværre er der stadig mange unge under 18 år, der
begynder at ryge.
Der er brug for, at flere unge overvejer en ekstra gang, inden de tager et sug af cigaretten. Forældrene spiller en vigtig
rolle i begrænsningen af rygningen blandt de unge - mere end de umiddelbart tror.
De unge lytter
Antallet af unge, der begynder at ryge, er for højt. Sundhedsstyrelsen har derfor udformet en landsdækkende kampagne,
der frem til 2020 skal forsøge at få flere unge til at sige nej til cigaretterne. Kampagnen hedder But Why, og den stiller
spørgsmålet ”hvorfor egentlig ryge?” – et spørgsmål, forældrene måske burde stille deres teenagere.
Mange forældre føler ikke, at deres teenagere lytter til dem, men som forældre kan man gøre en forskel i begrænsningen
af rygningen blandt de unge. Teenageren bliver påvirket af forældrenes holdninger og handlinger, også når det gælder
rygning og selvom, de unge himler med øjnene.
På websitet www.butwhysmoke.dk kan forældre hente gode råd til, hvordan de kan tale med deres teenagere om
rygning. Websitet består blandt andet af ekspertvideoer, der giver forældre gode råd til, hvordan de kan tale med deres
teenagere om rygning. Og det er relevant for alle - også for dem, der ikke forventer, at deres teenager vil begynde at
ryge.
Røgfri skoletid på Campus Frederikssund
Mange unge begynder at ryge, mens de går på en ungdomsuddannelse. Derfor er det et godt tidspunkt at tage snakken

med sin teenager, når den unge starter på en ungdomsuddannelse.
Ved årsskiftet indfører Campus Frederikssund røgfri skoletid for både lærere og elever, og allerede ved skolestart
begynder de indledende øvelser frem mod et totalt rygeforbud i skoletiden. Rektor Heidi Post Dam fortæller, at Campus
Frederikssund har besluttet røgfri skoletid, fordi Campus ikke ønsker, at eleverne skal lære at ryge i skoletiden.
Fakta om kampagnen
Kampagnen But Why udstiller de ’gode grunde’, som får teenagere til at ryge, for eksempel at man føler sig cool eller
mere voksen. But Why stiller spørgsmålet ”hvorfor egentlig ryge?”. Kampagnen har været i gang siden 2017, hvor den via
sociale medier og influencers henvendte sig til de unge.
Frederikssund Kommune understøtter But Why kampagnen som et led i kommunens forebyggende tobaksindsats.
- Vi ved, at antallet af nye rygere er stigende blandt de unge. Det er derfor vigtigt, at vi bliver ved at med at arbejde med
det her område, og derfor har vi også i 2019 et særligt fokus på tobaksforebyggelse blandt unge. Jeg er glad for, at
Campus Frederikssund har taget en beslutning om røgfri skoletid. Det er med til at sikre, at færre unge begynder at ryge,
fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen.
Kontakt
For oplysninger om den landsdækkende kampagne: Anne Rygaard, kampagneleder i Sundhedsstyrelsen, telefon 72 22
77 47, arb@sst.dk.
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Tilbudsfrist er udløbet
Den 15. maj 2019 udbød Frederikssund Kommune køb af minimum 22.000 byggeretsmeter til boligformål i byen Vinge
med forpligtelse til – sammen med kommunen – at udarbejde en arealudviklingsplan for det stationsnære område i Vinge.
Ved budfristens udløb den 2. september, var der ikke indkommet nogle bud. Frederikssund Kommune har dog i
tilbudsperioden modtaget spørgsmål, som er blevet besvaret.
- Det er naturligvis skuffende, at vi ikke har modtaget bud på udbuddet i Vinge. Jeg har derfor indkaldt Byrådet til at
behandle et lukket punkt på et ekstraordinært møde onsdag den 4. september. Først efter Byrådsmødet vil jeg kunne
sige mere præcist, hvordan vi arbejder videre herfra, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende
tidspunkt, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Ved evt. spørgsmål kan teknisk direktør Kristian Nabe-Nielsen kontaktes på 24 91 25 44.
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Byrådet ønsker fremdrift i Vinge
Den 15. maj i år offentliggjorde Frederikssund Kommune et udbud på 22.000 byggeretsmeter i Vinge. Ved budfristens
udløb den 2. september, havde Frederikssund Kommune ikke modtaget nogle bud.
Derfor indkaldte borgmester John Schmidt Andersen Byrådet til et ekstraordinært møde onsdag den 4. september, hvor
Byrådet blev orienteret om udbuddets forløb. På mødet gennemgik teknisk direktør, Kristian Nabe-Nielsen, forløbet,
hvorefter Byrådet drøftede situationen.
- Vi har haft er rigtig godt byrådsmøde, og der er mange positive meldinger rundt om bordet. Der er bred enighed om
ambitionen om at bygge en ny by i Vinge og at sikre fremdrift i projektet, fastslår borgmester John Schmidt Andersen
efter mødet.
Som konklusion på mødet har Byrådet bedt forvaltningen undersøge en række forhold med henblik på, at forvaltningen
kan fremlægge forskellige muligheder til, hvordan man kan realisere ambitionen om den fortsatte etablering af byen
Vinge. Denne sag vil blive fremlagt for Byrådet på endnu et ekstraordinært møde den 11. september 2019.
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Udsendte og veteraner hyldet
Flagdagen den 5. september skal ses som en ankerkendelse af den store indsats, som Danmarks udsendte yder og har
ydet i verdens brændpunkter. Efter flaghejsningen bød borgmester John Schmidt Andersen velkommen til de fremmødte
med blandt andet følgende ord:
Lang tradition for at hjælpe
- Danmark har efterhånden en lang tradition for at hjælpe til i verdens brændpunkter. Og det gør vi, fordi vi har både
evnerne og ressourcerne. Alle de steder, hvor danskere er udsendt, gør de en betydende forskel – fordi de folk Danmark
sender afsted er dygtige, godt uddannede og godt udrustede, sagde borgmesteren og nævnede blandt andet Danmarks
engagement i lande som Grækenland, Irak og Sydkorea.
Herefter takkede han de udsendte og deres pårørende for deres indsats og deres villighed til at være klar, når Danmark
har brug for dem.
Også sognepræst Thomas Munk Rønberg fra Frederikssund Kirke talte til de forsamlede på Torvet.
- I en salmelinje lyder det: At være til, er at være til gavn. Det betyder, at det at gøre fyldest som menneske, er at gøre en
forskel og være til gavn og tjeneste. Vores mål som nation er, at gøre hvad vi kan indadtil, men ikke lade os gå på af
hvad der sker udadtil. Og hvad der gælder for hvort land, gælder også for os mennesker, sagde sognepræsten blandt
andet og takkede herefter de udsendte for deres indsats.

Dagens talere: borgmester John Schmidt Andersen (tv) og sognepræst Thomas Munk Rønberg fra Frederikssund Kirke.
Morgenkaffe
Efter flaghejsning og taler var Frederikssund Kommune vært ved morgenkaffe og brød i byrådssalen for alle de
fremmødte.

Æresgarden præsenterer fanerne ved flaghejsningen.

Flaget er hejst på Torvet i Frederikssund.
Fotos: Frederikssund Kommune
2019 9

5

Pleje af bassiner i Sillebro Ådal
Fra mandag den 9. september og ca. 4 uger frem arbejder Novafos med at rydde ud i beplantningen i Sillebro Ådal. Det
gør man fordi bevoksningen nogle steder er blevet problematisk for de bassiner og arealer i Ådalen, der skal kunne
rumme store mængder regnvand ved kraftige regnskyl.
Novafos har oplyst, at der kun vil blive fjernet nyere opvækst dvs. træer og buske, som er højest 5 år gamle. De større og
ældre træer vil som udgangspunkt blive bevaret.
På dette link kan du læse mere om hvor, hvornår og hvordan arbejdet er planlagt til at foregå.

Kortet viser, hvor i Ådalen arbejdet vil foregå. Grafik: Novafos.

Bevoksning i Ådalen. Foto: Frederikssund Kommune.
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Deltag i Erhvervs- og Vækstkonference 2019
Frederikssund Kommune holder en årlig Erhvervs- og Vækstkonference, der skal give virksomhederne mulighed for at
blive inspireret af spændende oplæg samt netværke.
I år holdes konferencen den 19. november 2019 kl. 14.30 – 21.00 på Metalskolen, Slagslundevej 13, Jørlunde, 3550
Slangerup.
Program og tilmelding
På programmet er blandt andet emner som kvalificeret arbejdskraft, den nye erhvervsfremmelov samt oplæg med Morten
Voss, CEO for Roth North Europe i Frederikssund samt erhvervspsykolog, forfatter og foredragsholder Helen Eriksen.
Dagen slutter med middag og mulighed for at netværke.
Du kan læse hele programmet og tilmelde dig via dette link. Arrangementet koster 1.150 kr. pr. deltager. Sidste frist for
tilmelding er den 1. oktober 2019.
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Trafik og vejarbejde i Vinge
Kortet nedenfor viser et overblik over igangværende og kommende anlægsarbejdet i Vinge, og hvordan det vil påvirke
trafikken.
Cykelstien mellem St. Rørbæk og supercykelstien
Af kortet fremgår det, at cykelstien mellem St. Rørbæk og supercykelstien vil være farbar ind til byggeriet af
Fællesmagasinet begynder i marts/april 2020. Dog vil stien blive omlagt på det øverste stykke, når anlægsarbejdet af
Vinge Boulevard for alvor går i gang i september 2019. Her bliver der lavet en sikker krydsning, hvor cykelstien skal
krydse vejanlægget. Det betyder, at skolebørn fra St. Rørbæk fortsat kan cykle til skole ad cykelstien ind til marts/april
2020. I forbindelse med den politiske behandling af lokalplanen for Fællesmagasinet senere på året vil forvaltningen
lægge op til, at der træffes politisk beslutning om en alternativ rute for cyklisterne til brug efter marts/april 2020.
Supercykelstien
I forbindelse med etableringen af Vinge Station skal Banedanmarks entreprenør køre på tværs af supercykelstien til
byggepladsen. Der er derfor opsat chikaner på supercykelstien for at gøre opmærksom på, at der foregår arbejdskørsel.
Det er muligt for både cyklister og fodgængere at færdes på supercykelstien, og der vil være projektørlys på
supercykelstien, hvor arbejdskørsel krydser stien i de mørke timer. Politiet har godkendt afmærkningsplanerne for
byggepladstrafikken, og det er således vurderet forsvarligt, at alle bløde trafikanter kan færdes sikkert igennem med den
byggeaktivitet, som foregår.
St. Rørbækvej
Omkring 1. oktober 2019 vil St. Rørbækvej blive lukket ca. 200 meter syd for banen, hvor Vinge Boulevard skal krydse St.
Rørbækvej. Der er ikke truffet beslutning om, hvornår den åbner igen.
Dalvejen
Der vil forekomme øget lastbilkørsel på Dalvejen, da Banedanmark skal anlægge perron nord for banen, og kommunen
skal anlægge parkeringsplads mv. Den øgede trafikbelastning giver ikke anledning til en ændret vurdering af trafikfarlig
skolevej, så det gælder fortsat, at det er elever til og med 6. klasse, der kan få buskort til distriktsskolen.
Om projekterne
Vejdirektoratet udfører S-anlægget, som forbinder Fjordforbindelsen til Frederikssundsvej. Dette arbejde er færdigt og
kan bruges af bilisterne fra den 30. september 2019.
Vinge Station udføres af Banedanmark. Arbejdet begyndte den 2. september og ventes færdigt i sommeren 2020.
Fællesmagasinet udføres af Slots- og Kulturstyrelsen og påbegyndes i marts/april 2020 med forventet færdiggørelse i
efteråret 2021.
Veje og pladser markedet med rødt på kortet udføres af Frederikssund Kommune. Arbejdet begynder i september 2019
og ventes færdigt i sommeren 2020.

Midlertidig lukning af S-banen
I forbindelse med byggeriet af Vinge Station har Banedanmark meddelt, at togtrafikken bliver standset på følgende
tidspunkter:
2019:
Weekender (fredag aften – mandag morgen):
 27. september – 30. september.
 4. oktober – 7. oktober.
 11. oktober – 14. oktober.
Tre sammenhængende uger:
 Fredag aften den 18. oktober – mandag morgen den 11. november.
2020:
 Påsken: Torsdag den 9. april – tirsdag den 14. april.
Ved eventuelle spørgsmål kan Vej og Trafik i Frederikssund Kommune kontaktes på vejogtrafik@frederikssund.dk.

Oversigt over anlægsarbejder i Vingeområdet. Grafik: Frederikssund Kommune. Klik for større billede.
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DI undersøger erhvervsvenlighed
Hvert år offentliggør Dansk Industri en undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Frederikssund Kommune er i år
placeret som nummer 60. Til sammeligning var kommunen nummer 39 i 2018. Undersøgelsen baserer sig dels på en
række spørgsmål, besvaret af virksomheder i kommunen og dels på forskellige statistiske data.
Fastholder erhvervsvenlighed
Kigger man ned i undersøgelsen kan man se, at Frederikssund Kommune er placeret som nummer 44 på det centrale
spørgsmål om virksomhedernes overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Sammenlignet med sidste års
placering som nummer 43, kan man konkludere, at Frederiksund Kommune på dette parameter holder sin placering – lidt
over landsgennemsnittet. Og det glæder borgmester John Schmmidt Andersen (V):
- I Dansk Byggeris tilsvarende undersøgelse har vi gennem flere år ligget meget højt, og i 2018 blev vi kåret som den
mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Der kan være flere forklaringer på, at vi i Dansk Industris undersøgelse ligger
lavere. Blandt andet scorer vi lavt på spørgsmål om infrastruktur, og vi ved, at vores virksomheder sukker efter en
færdiggørelse af motorvejen til København, så det kan måske smitte af på svarene. Omvendt ligger vi pænt på områder
som kommunal sagsbehandling og dialog med kommunen. Samlet set er jeg tilfreds med, at vi fastholder
virksomhedernes overordnede vurdering af vores erhvervsvenlighed, fastslår John Schmidt Andersen.
Ligger pænt i Nordsjælland
Blandt nordsjællandske kommuner ligger Frederikssund Kommune pænt kun overgået af Allerød, Furesø og Gentofte. I
Frederikssund Kommune har 66 virksomheder deltaget i undersøgelsen. De repræsenterer tilsammen ca. 36% af de
privat beskæftigede i kommunen.
Du kan læse hele undersøgelsen på www.di.dk/le.
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Velbesøgt borgermøde om budget 2020
Den 2. september sendte Økonomiudvalget en række forslag vedrørende Budget 2020 - 2023 i høring – en høring, der

varer fra den 2. - 22. september. Som led i høringen blev der onsdag den 11. september holdt borgermøde i Dansesalen i
Frederikssundhallen og her var lidt over 50 borgere mødt frem for at høre om forslagene.

Lidt over 50 borgere var mødt frem for at høre om budgetforslagene.
Budgettet tilføres 71 mio. kr.
Borgmester John Schmidt Andersen (V) bød velkommen og gennemgik budgettet i hovedtræk. Han fortalte blandt andet
at Økonomiudvalget lægger op til at tilføre 71 mio. kr. til specialundervisning, familieområdet, voksenhandicapområdet,
ældreområdet og den offentlige transport i kommunen. For at sikre et økonomisk råderum til denne udvidelse af
budgettet, har Økonomiudvalget besluttet et sparekrav på minimum 25 mio. kr., hvilket er lidt under en procent af de
samlede nettodriftsudgifter på ca. 2,9 mia. kr.
God debat
Efter borgmesterens oplæg kunne borgerne gå rundt til cafeborde, der repræsenterede kommunens forskellige
serviceområder, hvor størstedelen af byrådet og embedsmænd stod klar til at fortælle, forklare og besvare spørgsmål om
budgettet.

Ved cafebordet om emnerne ældre, voksenhandicappede og sundhed stod formand for Velfærdsudvalget, Inge
Messerschmidt (O) og chefen for Center for Voksenstøtte og Rehabilitering, Klaus Godsk Kolberg klar til at besvare
spørgsmål fra borgerne.

Spørgsmål om børn, unge og familieområdet blev besvaret af formanden for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen
(B) og formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V).

Ved cafebordet om det tekniske område kunne borgerne tale med formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning
(S), formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V) samt medlem af Plan- og Miljøudvalget, Pelle Andersen
Harild (Ø).

Borgere, som ville vide noget om fritids- og kulturområdet, kunne tale med formanden for Fritids- og Kulturudvalget,
Jesper Wittenburg (S) og chefen for Center for Kultur og Fritid, Anders Munch Skovgren.
Fotos: Frederikssund Kommune.
Forbehold for økonomiaftale
Den kommunale budgetlægning er i år med forbehold for de endelige beregninger af den nyligt indgåede økonomiaftale
mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Af samme grund har Økonomiudvalget besluttet, at der i oktober
skal være mulighed for endnu en høring, hvis der er behov for det.
Tidsplan
Det videre arbejde med budgettet vil forløbe efter denne tidsplan:
 2. – 22. september: Budgetforslag i høring.
 11. september: Borgermøde om budgettet kl. 19.00 i Dansesalen, Frederikssundhallen.
 25. september: Byrådet orienteres om konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne.
 2. oktober: Økonomiudvalget 1. behandler budgettet.
 Oktober: Evt. supplerende høring, hvis der er behov.
 5. november: Byrådets 2. behandling og endelige vedtagelse af Budget 2020 – 2023.
Se høringsmaterialet
Her finder du høringsmaterialet. Der er frist for høringssvar den 22. september.
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På opdagelse i alverdens karrieremuligheder
Der er tusindvis af veje at gå, når man skal vælge sin fremtidige karriere. Men på Campusdag XL fik flere hundrede unge
mulighed for at blive lidt klogere, da de blev præsenteret for både lokale virksomheder og uddannelser på Campus
Frederikssund.
Flere end 100 uddannelsesretninger og mere end 30 lokale virksomheder stod klar til at møde de mange unge 8. og 9.
klasseelever samt elever, der allerede går på Campus Frederikssund, for at få en snak om uddannelse, praktikpladser,
karrieremuligheder og meget mere.
- Man kan blive inspireret og måske få en idé om, hvad man vil og lære noget om uddannelserne. Jeg vil gerne noget
med HHX eller EUX, og jeg tænker, at jeg vil tale med de uddannelser. Jeg vil gerne vide mere om, hvad man kan få ud
af uddannelserne, og hvilket arbejde kan man få, fortæller 14 årige Freja Kildegaard fra Jægerspris Skole. Hendes
klassekammerat, 14 årige Amalie Jacobsen er enig og supplerer:
- Man kan finde ud af, hvad man vil være og spørge om de ting, man vil vide, og finde ud af, hvilke uddannelser, man kan
vælge. Det er fedt, at man kan få en snak, så man bliver sikker i sine overvejelser om, hvad man vil være, siger Amalie.

Freja (til venstre) og Amalie (til højre) var glade for at få en mulighed for at snakke med både uddannelser og
virksomheder.
At så en drøm
Der er også stor opbakning til Campusdag XL fra mange af de lokale virksomheder, der stiller op med boder og
medarbejdere, så de unge kan komme forbi og få svar på deres spørgsmål. Virksomhederne står sammen med
uddannelserne i forskellige telte, hvor eleverne kommer ind til en snak. Eleverne har på forhånd forberedt nogle
spørgsmål til fem forskellige virksomheder.
For administrerende direktør i Anlægsgartner Gottlieb A/S, Thomas Gottlieb, er dagen en god mulighed for at møde
fremtidens arbejdskraft i øjenhøjde.
- Jeg synes, det er vigtigt at komme ud og få fat i de unge på et så tidligt tidspunkt som muligt, så nogen af dem
forhåbentlig synes, at vores fag er interessant, og samtidig kan vi vise, at vi også er almindelige mennesker, fortæller
Thomas Gottlieb, og tilføjer:
- Det er vigtigt at så drømmen i hovedet på de unge. Der er nogen, der virker oprigtigt interesserede og jeg synes, det er
sjovt at møde dem og interessant at høre deres perspektiv. Det er altid godt at høre. Det er jo vores fremtid, der rundt
her.

Thomas Gottlieb fra Anlægsgartner Gottlieb A/S taler med nogle af de mange elever, der kiggede forbi hans stand.
Thomas Gottlieb får også noget ud af at mødes med de andre virksomheder og med de kommunale medarbejdere og
politikere, der er til stede på Campusdagen. Får ham er det en mulighed for at få en snak på en behagelig og
tilbagelænet måde.
En del af FUEL
Campusdag XL er lavet for at give elever i grundskolen, elever på Campus Frederikssund og de lokale virksomheder en
mulighed for at møde hinanden på en uformel måde.
Dagen er skabt i projektet FUEL, der arbejder for at få flere unge til at begynde på og gennemføre en
erhvervsuddannelse. FUEL er et partnerskab mellem TEC, SOSU H, U/NORD, Frederikssund Erhverv og Frederikssund
Kommune, og alle parterne var selvfølgelig også repræsenteret på Campusdag XL.
Efter elevernes tur rundt til virksomhederne er også forældre og mindre søskende inviteret til at kigge forbi Campus
Frederikssund. Forældrene spiller nemlig en vigtig rolle, når de unge vælger uddannelse, og derfor har også forældrene
en mulighed for at få snakket med både uddannelser og virksomheder, mens der for de mindre søskende er
underholdning af Cirkus Bella Donna.

En af de meget populære gæster på Campusdag XL var minigrisen Manfred Mullemøf, som senere på dagen skulle
optræde med Cirkus Bella Donna.

Og fordi Manfred Mullemøf er virkelig sød, får I et ekstra billede af ham.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup
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Klimarådet vil inspirere
- I Klimarådet skal vi ikke bare komme med en masse vilde ideer, men begrunde og uddybe, hvad det er, vi vil, fortæller
rådets formand Per Seerup om Klimarådets opgave. Per Seerup blev valgt som formand for Klimarådet i maj i år og er
desuden formand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund samt formand for DN-samarbejdet i
Nordsjælland.

Klimarådet med formand Per Seerup i midten. Foto: Frederikssund Kommune.
Fornyet kommissorium
I januar 2019 fik Klimarådet fornyet sit kommissorium, og i maj i år kunne rådet så konstituere sig med Per Seerup som
formand og Ida Nielsen som næstformand. Og det er netop præciseret i kommissoriet, at Klimarådet skal være et
rådgivende organ, der inspirer og kvalificerer Frederiksund Kommunes klimaindsats. Af samme grund er rådet bredt
sammensat med repræsentanter fra erhvervslivet, landbruget, forsyningsselskaber, kommunen mv.
- Det er glædeligt, at blandt andre erhvervslivet deltager i Klimarådets arbejde. På den måde får vi erhvervslivets vinkel
med, og det er med til at fremtidssikre de anbefalinger vi kan give til politikerne, fastslår Per Seerup.
Klar forventning
Klimarådets formand er også optimistisk med hensyn til rådets mulighed for at påvirke politikerne i en klimavenlig retning.
- Det har jeg en klar forventning om, at vi kan. Det er politikerne i Frederikssund Kommune, der har nedsat Klimarådet, og
de har et klart ønske om at komme videre. I Klimarådet skal vi beskrive det, vi vil, og så må politikerne belsutte, hvordan
de går videre med det, forklarer Per Seerup.

Ønsker til rådets arbejde
På seneste møde skrev alle deltagerne ønsker ned til, hvad Klimarådet skal arbejde med. Alle disse inputs bliver nu
samlet af formand og næstformand med henblik på det videre arbejde. Med fire årlige møder er formanden dog bevidst
om, at der er en grænse for hvor meget Klimarådet kan nå at levere i indeværende byrådsperiode.
- Kommissoriet er lagt an på, at Klimarådets arbejde følger byrådsperioderne. Men der er jo kun et par år tilbage af den
indeværende periode. Derfor tager vi fat i nogle få ting og får dem sendt videre. Jeg vil hellere aflevere nogle enkelte
gode gennemarbejdede forslag end at byde ind med en masse hurtige ideer med det samme, siger han.
Klimastrategi på vej
Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde en klimastrategi. Den har foreløbig være i høring blandt andet i
Klimarådet og ventes endeligt vedtaget i oktober.
Læs mere om klimarådet her.

Klimarådet holdt møde den 11. september 2019 hos E.ON i Frederikssund. Foto: Frederikssund Kommune.
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Informationsmøde om at være plejefamilie
10 nordsjællandske kommuner går sammen og afholder et stort informationsmøde om dét at være pleje- eller
aflastningsfamilie for børn og unge, som har brug for hjælp og støtte.
Det sker lørdag den 28. september 2019 kl 10-13 På Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.
I hele landet – og også i Nordsjælland - er der børn og unge, som i kortere eller længere tid har brug for at bo et andet
sted end hjemme hos deres forældre.
Derfor er kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og
Rudersdal gået sammen for at sætte ekstra fokus på manglen på pleje- og aflastningsfamilier.
Går du selv med tanker om at gøre en forskel for et barn eller en ung, så er informationsmødet en oplagt mulighed for at
blive klogere på, hvad det går ud på. Radiovært, sanger og fotograf Alex Nyborg Madsen er selv plejefar og deler på
dagen ud af sine personlige erfaringer.
Brug for forskellige familietyper
Der er brug for mange forskellige familietyper, og behovet kan være alt fra fuldtids-plejefamilier til familier, der har lyst til
at være aflastningsfamilier for et barn i weekender og i ferier.
At blive plejefamilie er et valg om at åbne jeres hjem for et barn, der har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer.
Det kræver også, at alle i familien er enige om at have lyst og overskud til at få et nyt familiemedlem.
Program



Præsentation af panelet, bestående af familieplejekonsulent, plejefamilie, plejebarn, socialtilsyn samt
myndighedsperson for en familieafdeling
 Alex Nyborg Madsen vil fortælle om at være plejefamilie
 Plejebarn fortæller om at bo i en plejefamilie
 Familieplejekonsulentens rolle
 Hvad er der gået forud for en anbringelse ?
 Hvordan bliver man godkendt som aflastnings-eller plejefamilie ?
Det vil hele dagen være muligt at stille spørgsmål, og til sidst er der mere information ved de opstillede cafeborde, hvor
de forskellige kommuner er repræsenteret.
Tilmelding og information om stormødet
Du kan tilmelde dig dagen på: plejefamilie@halsnaes.dk senest torsdag den 26. september 2019.
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Læsefestivalen ORD over FJORD
For tredje år i træk inviterer Frederikssund Bibliotekerne til læsefestivalen ORD over FJORD. Festivalen byder på en lang
række spændende arrangementer:
 forfattermøder med bl.a. Peter Øvig, Sofie Jama, Morten Pape og Kim Fupz Aakesson.
 kulturmarked med lokale forfattere, forlag, trykkerier og illustratorer.
 tegneworkshop med lokale tegnere Jakob Kramer og Theis Christiansen
 skriveværksted med lokale forfatter Rebecca Bach-Lauritsen.
 litteraturbanko, kreacafé og børneteater med Børneteateret Ratata.
 fællessang med Sangvær og folkekøkken med FGU Frederikssund bag gryderne.
Broen er temaet
- Med udgangspunkt i kommunens nye fysiske bro, som binder os sammen på en ny flot måde, har vi på dette års
læsefestival ORD over FJORD fokus på brobygning, overgange og forbindelser, fortæller bibliotekschef Kirstine
Lundsgaard.
Programmet for ORD over FJORD kan hentes på biblioteket eller ses på bibliotekerne.frederikssund.dk fra mandag den
9. september 2019
Billetter til arrangementerne bestilles på bibliotekerne.frederikssund.dk.

Peter Øvig er en af de mange spændende personer, du kan møde under festivalen. Foto: Simon Klein Knudsen.
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Demensvenner og –værter på tur
Frederikssund Kommune har gennem snart nogle år haft en samarbejdsaftale med Ældre Sagens demensvenner, som er
en særlig besøgsordning, hvor en frivillig demensven matches med en hjemmeboende borger med demens – en
demensvært.
Besøgsordningens deltagere var lørdag den 14. september 2019 – for tredje år i træk - på udflugt til Hundested og
Liseleje. I Hundested var der besøg på den årlige sandskulpturfestival, hvor deltagerne fik set de mange forskellige
skulpturer. Derefter gik turen til Liseleje, hvor man fik serveret hjemmelavet is.
Turen gennemføres med støtte fra Værdighedspuljen, hvor der er afsat en lille pulje under indsatsområdet livskvalitet til
at understøtte aktiviteter til ældre i eget hjem.
Ældre Sagen søger nye demensvenner
I øjeblikket søger Ældre Sagen i Frederikssund nye demensvenner, så hvis du er interesseret i at gøre en forskel for et
andet menneske som besøgsven kan du kontakte:
Kirsten Holst, aktivitetsleder for demensvennerne på mkholst@mail.dk eller tlf.: 40 36 59 66.

Demensvenner og -værter var på sandskulpturfestival i Hundested den 14. september 2019. Foto: Ældre Sagen.
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Indvielse med kongelig deltagelse
Danmarks nye bro, Kronprinsesse Marys Bro, over Roskilde Fjord indvies lørdag den 28. september. Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsessen vil forestå indvielsen af højbroen, der er en del af Fjordforbindelsen ved Frederikssund.
Med Kronprinsesse Marys Bro kan trafikanterne inden længe vælge mellem to broer, når de skal krydse Roskilde Fjord.
Kronprinsesse Marys Bro vil aflaste den eksisterende bro, Kronprins Frederiks Bro, når den åbner for trafik mandag den
30. september.
Først skal Kronprinsesse Marys Bro indvies. Det sker med en officiel indvielse og en stor folkefest lørdag den 28.
september.
Den officielle indvielse sker med deltagelse af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen, som vil forestå åbningen af
Kronprinsesse Marys Bro.
- Vi begyndte byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro i 2017, og nu har vi en bro, der er klar til indvielse, og som
trafikanterne snart kan køre på. Jeg glæder mig til indvielsen og glæder mig over, at Kronprinsessen vil åbne
Kronprinsesse Marys Bro. Det bliver en festdag, og vi håber, at rigtig mange borgere har lyst til at fejre den flotte bro
sammen med os, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund.
Lokal folkefest
Dagens program byder på officiel indvielse, broløb og folkefest. 10.000 løbere bliver sendt over højbroen, når Hendes
Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har indviet broen. Og dagen igennem står mere end 60 lokale foreninger og
aktører for kulturelle indslag, aktiviteter og udstillinger.
Man kan blandt andet se gymnastikopvisning, hoppe i vandet med de lokale svømmeklubber og høre om naturen
omkring broen. Der er også aktiviteter for børn. De kan støbe bropiller i beton, kaste sig over perspektivtegning eller
deltage i en papirworkshop.
- Vi får en ny bro i vores område, og det er fantastisk at se det store lokale engagement, der præger
åbningsarrangement. Jeg er sikker på, at det bliver en sand folkefest, og at Kronprinsesse Marys deltagelse er med til at
gøre dagen ekstra særlig for rigtig mange, siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen.
Kronprinsessen vil deltage i indvielsen fra kl. 10-12. Festpladsen er åben fra kl. 9 og lukker kl. 17.
Programmet kan ses på festoverfjorden.dk
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Cykel, tog, bus eller bil til broindvielsen?
Hvis du skal med til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro er det en god idé at overveje, hvordan du vil komme frem til
festpladsen.
Der forventes at komme rigtig mange mennesker til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro, og det kan give en del
trængsel på vejene og ikke mindst på de parkeringspladser, der er oprettet til dagen. Der er derfor lidt praktisk info, som
det er en god idé at læse, inden man bevæger sig ud til festpladsen.
Du kan finde masser af info og et kort over parkeringsmulighederne på festoverfjorden.dk.
Cyklen er den bedste løsning
Hvis du har mulighed for det, så hop på den tohjulede jernhest og kør mod festpladsen. Der er etableret cykelparkering
langs Marbækvej, hvorfra du nemt kan gå ned til pladsen. Cyklen må ikke tages med ind på festpladsen.
Da der kommer mange deltagere til broløbet fra andre steder end Frederikssund Kommune, vil der naturligt også komme
mange biler. Så har du muligheden, vil cyklen være den bedste løsning.
Bus og tog
Kommer du med offentlig transport, skal du være opmærksom på, at s-togene ikke kører mellem Ølstykke og
Frederikssund i weekenden for indvielsen. Der er derfor sat shuttlebusser ind fra Ølstykke Station og til festpladsen.
Busserne kører i pendulfart mellem klokken 8.00 og 17.30, og det er gratis at tage med dem. Der vil være et Fest over

fjorden-skilt i forruden på shuttlebusserne.
Kommer du fra Frederikssund Station kan du tage bus 313, som kommer til at køre cirka hvert syvende minut. Bussen
stopper ved Strandvangen, hvorfra der ikke er langt at gå til festpladsen.
Hvis bilen er eneste mulighed
Hvis du kommer i bil, opfordrer vi til, at du fylder bilen op med naboer, venner og familie for at begrænse antallet af biler
ved festpladsen.
Der er etableret cirka 12.000 parkeringspladser. Et af parkeringsområderne ligger ganske tæt på festpladsen, mens tre
andre ligger længere væk. Fra de tre sidstnævnte er der indsat gratis shuttlebusser, som kører i pendulfart mellem
parkeringspladserne og festpladsen.
På parkeringspladsen tættest på festpladsen er der handicappladser, så har du handicapskilt skal du køre efter pladsen
P1. Der er indkørsel til denne fra Østersvej.
Sillebroen Shopping har besluttet at give gratis parkering i parkeringshuset hele dagen. Hvis du parkerer her, kan du tage
bus 313 fra Frederikssund Station og ud til Strandvangen.
Hent dit løbenummer inden indvielsen
Hvis du skal deltage i det store broløb, kan du med fordel overveje at hente dit startnummer inden selve dagen. Det kan
du gøre i Sillebroen Shopping den 21., 22., 26. og 27. september. Dermed kan du undgå den kø, der vil opstå, hvis alle
løbere skal hente deres startnummer på løbsdagen.

Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Ildsjæl fra Frederikssund Festival får kulturprisen
I mere end 30 år har Ulla Madsen fungeret som kasserer og bestyrelsesmedlem i Frederikssund Festival. Folk der kender
hende, omtaler hende som en glad og ansvarlig ildsjæl. Og nu er hun blevet belønnet med Kulturprisen 2019.

Der var mødt mange mennesker op ved Langes Magasin i Frederikssund for at se overrækkelsen af Kulturprisen 2019.
Prisen blev uddelt på Langes Torv, hvor messingpladerne med de foregående års vindernavne er placeret på
brostenene. Efter at to vikinger havde blæst en fanfare i deres lur, bød formand for Fritids og Kulturudvalget, Jesper
Wittenburg velkommen.
- Årets prisvinder har især opfyldt det først og det sidste kriterium, altså synliggørelse af kulturelle aktiviteter og en
bemærkelsesværdig indsats, sagde Jesper Wittenburg og fortsatte:
- Det bemærkelsesværdige ligger først og fremmest i at være kasserer i den samme forening i over 30 år. Der er jo
mange foreninger, man hænger på i mange år, men den vi taler om her, er det der hedder Frederikssund Festivalen i
dag, og som startede som Frederikssund Visefestival. Og det er en stor mundfuld. Man skal aftale priser med musikerne
og med leverandørerne, man skal sørge for tingene kommer, sørge for at betale fakturaer der kommer ind, sørge for der
er likviditet og for dokumentation for de mange små udlæg.
Jesper Wittenburg sluttede af med at ønske et stort tillykke til Ulla Madsen og fik endnu engang lurblæserne til at blæse
en fanfare for årets kulturprisvinder.

Ulla Madsen får overrakt checken på 15.000 kroner af Jesper Wittenburg, formand for Fritids og Kulturudvalget.
I alt 15 personer blev indstillet til årets kulturpris, og det var et fuldstændig enigt Kultur- og Fritidsudvalg, der besluttede at

give prisen til Ulla Madsen.
Vinderen selv var meget glad og overrasket over at modtage prisen.
- Det er helt fantastisk. Det havde jeg ikke forventet. Jeg kommer nok til at give en lille en til festivalen, sagde Ulla
Madsen efter at have modtaget blomster, bevis for prisen og en check på 15.000 kroner.

Ulla Madsen ved den messingplade, hvori hendes navn er indgraveret. Pladen ligger på Langes Torv sammen med de
andre plader med de sidste mange års kulturprisvindere.
Ulla Madsen har været med til festivalen lige fra begyndelsen i 1983, hvor det var en visefestival. I 2002 skiftede
festivalen navn fra Frederikssund Visefestival til Frederikssund Festival, og musikken udviklede sig fra at være
overvejende traditionelle viser til også at indbefatte mere pop og rock. Om sit arbejde i festivalen siger Ulla Madsen:
- Jeg elsker musik. Og jeg elsker det sociale med alle medarbejderne. Vi er en stor familie og vi har et rigtig godt
sammenhold.
Og netop festivalfamilien og sammenholdet er en af de store grunde til, at Ulla Madsen har holdt ved i alle årene og nu
kan være den stolte modtager af Kulturprisen 2019.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala S. Tordrup
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Musik kan samle – også når der bygges bro.
Musikskolen og cirka 450 sangere deltager som repræsentanter for alle aldersgrupper og alle hjørner af vores store
kommune ved den officielle del af programmet, når Kronprinsesse Marys Bro indvies d. 28. september.
I et forsøg på samle og repræsentere alle borgere har Frederikssund Musikskole inviteret alle skoledistrikters 4. klasser
og alle kommunens voksne foreningskor til at synge sammen med Musikskolens kor og Bro-orkester ved den officielle del
af Broindvielsen.
Komponisten Jan Sommer har skrevet to værker til lejligheden, ”Merry Day”, som er en lille festouverture i Streetparadegenren og sangen ”At leve er at bygge bro”.
Alle har øvet flittigt siden foråret; 4. klasserne i skolen med deres musik- og dansklærere, voksenkorene og Musikskolens
kor til korprøver, og Bro-orkesteret til blæser- tromme- og slagtøjsprøver. Musikskolen holdt før sommerferien et
introduktionsmøde for foreningskor og 4. klasses lærere, hvor sangen blev fremført, og alle har fået tekst, node og
lydfiler, så der har været forskellige måder at indøve sangen på.
Musikskoleleder og sanglærer Gitte Grarup har været på besøg på skolen hos alle de medvirkende 4. klasser, og
konstaterer med glæde, at det går virkelig fint med at lære sangen. Sangen beskriver noget af alt det gode der venter
med broforbindelsen, og både tekst og melodi afspejler det alment menneskeligt favnende i ”at bygge bro”; der bliver
kortere vej mellem os, vi knyttes sammen og får nye venner. For eksempel lyder det i teksten:
”At rejse er at finde ro i vished om et hjem – at leve er at bygge bro, så alle kan nå frem. Vi venter en prinsesse men får
endnu en ven..”
Samtidigt afspejler teksten med lokalhistorisk antydning og kommentar til den velkendte og lidt tunge trafikale situation, at
det lige præcist er her i Frederikssund Kommune, brobygningen har fundet sted, og der synges:
”En viking, skjoldmø, direktør og digter tog på vej, men hvor der før var lange køer må de nu glæde sig. For lige langt fra
øst og vest tjener alle bedst…”
Det har været vigtigt for komponist og dirigent, Jan Sommer - og for initiativtager, Musikskoleleder Gitte Grarup, at alle er
repræsenteret - at det er børn, unge og voksne fra alle hjørner af Frederikssund, der er med til at besynge det, vi på
dagen er fælles om: glæden ved Kronprinsesse Marys bro!

Lige nu er alle er spændte på generalprøven d. 26. september – den bliver usædvanlig! Den kommer nemlig til at foregå i
skolegården på Trekløverskolen afd. Falkenborg. ”For det første er dér rigeligt med plads til alle og for det andet er vi
nødt til at øve udendørs for at få en ide om, hvad der venter ved Broen d. 28 kl. 10.40, når den officielle del af
arrangementet begynder med vores musik”, siger Gitte Grarup.
Den officielle brosang er nu tilgængelig på Musikskolens hjemmeside, www.musikskolen.frederikssund.dk - tekst, node
og lydfil. Alle er velkommen til at høre sangen og således kende lidt til den, når den uropføres af de 500 medvirkende ved
Broen. Herefter er sangen - som broen - en del af fællesskabet Frederikssund.

Trompeteleven Eigil er med i Musikskolens Bro-orkester. Foto: Sandvær/Price
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Giv dig selv en røgfri jul
Bliv røgfri sammen med andre. Deltag på et rygestopkursus, hvor du bliver inspireret og motiveret til at fastsætte en
stopdato og får redskaber til at fastholde dit rygestop.
Kursusstart
Kurset starter onsdag den 23. oktober og foregår over 7 uger én gang om ugen i tidsrummet kl. 10-12. Det er vigtigt at du
deltager i alle syv møder.
Inden kursusstart skal du til en individuel startsamtale med rygestopinstruktøren af ca. 1. times varighed.
Startsamtalen og kurset foregår på Solgården, M.P. Jensensvej 4, 3550 Slangerup.
Tilmelding
Tilmelding sker på telefon 24 44 60 73.
Kurset er gratis
Du får:
 Hjælp og støtte til at forberede dit rygestop bedst muligt
 Hjælp til at bryde dine rygevaner
 Vejledning om sundhedsmæssige fordele, håndtering af din vægt under dit rygestop, nikotinafhængighed,
kuliltemåling mv.
 Støtte fra rygestopinstruktøren og de andre kursister
 Idéer og tips til at holde tankerne væk fra tobakken og til at tackle rygetrangen, når den opstår
Sammen med de øvrige deltagere bliver du klædt på til at møde de udfordringer, der venter. I kan drage nytte af
hinandens erfaringer og få støtte og viden om at være i gang med et rygestop.
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Program for brofest klar til print
Hvis du skal til Fest over Fjorden lørdag den 28. september, kan du hente programmet i en pdf og printe det. Det vil også
være muligt at få programmet udleveret på festpladsen.
I flyeren kan du finde en oversigt over alle aktiviteter på dagen samt et kort over festpladsen.
Skal du hen på Østersvej og se på veteranbiler, kan du se kortet over placeringen af de forskellige veteranbilklubber.

Kort over festpladsen ved indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro.
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Invitation til dialogmøde
Social- og sundhedsudvalget indbyder til dialogmøde for de frivillige organisationer, grupper og foreninger, der lokalt
arbejder med frivilligt socialt arbejde.
Dialogmødet holdes:
onsdag den 2. oktober 2019, kl.17.30 – 19.30 på Lundebjerggård, Lundevej 48, 3600 Frederikssund.
Frivillighedsstedet vil ligeledes afholde den årlige generalforsamling, og der vil være valg til brugerråd for
Frivillighedsstedet.
Alle interesserede er velkomne, men tilmelding er nødvendig senest den 30. september 2019 på e-mail:
kulturogfritid@frederikssund.dk eller på tlf.: 23 20 77 49. Der vil blive serveret en sandwich på mødet.
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Naturen på recept
TV-lægen Peter Qvortrup Geisling har samlet den seneste forskning om sammenhængen mellem natur og sundhed. Det
fortæller han om, når han gæster Gjethuset i Frederiksværk den 18. november 2019 kl. 19. Her vil han blandt andet give
gode råd til, hvordan du holder sindet sundt med naturen som veldokumenteret medicin mod eksempelvis stress og
tristhed.
- Humor skal jo også være sundt, så jeg har også nogle helt særlige historier med fra tv-konsultationen, fortæller Geisling.
Han kommer desuden ind på sit personlige forhold til naturen ligesom man også kan høre om hans vildeste
naturoplevelse og det bedste brev, han nogensinde har fået.
Arrangementet laves i et samarbejde mellem Halsnæs og Frederikssund Kommuner og finder sted i Gjethuset,
Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk mandag den 18. november kl. 19.
Billetter til 50 kr. kan købes via Place2Book.
Ved spørgsmål omkring tilmelding kontakt 24 25 48 71.
Aftenens program
18.30 Dørene åbnes
19.00 Velkomst ved Frederikssund og Halsnæs Kommuner
19.10 Foredrag med Peter Qvortrup Geisling, læge og journalist
20.10 Pause
20.30 Spørgsmål til Peter
20.45-21.30 Inspiration og præsentation af naturområder i Halsnæs og Frederikssund Kommune
21.30 Tak for i aften
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Svømmehallen er forsinket
Borgere og foreninger må vente lidt med ibrugtagning af den nye svømmehal, der bliver bygget lige syd for Ådalens
Skole i Frederikssund.
Svømmehallen og et stort udendørs træningsområde bliver første etape af den kommende idrætsby, der anlægges syd
for Frederikssund by, tæt på Ådalens Skole og naturområdet Sillebro Ådal. Svømmehalsbyggeriet skrider fremad, og i
juni 2019 var der rejsegilde. I efteråret arbejdes der blandt andet på at færdiggøre det store bassin og
omklædningsrummene.
Svømmehallen skulle oprindeligt have stået klar til brug i sommeren 2019. Men på grund af forsinkelser i opstart af
byggeriet er svømmehallen ifølge entreprenørens arbejdstidsplan først klar til at tage i brug i sommeren 2020. Siden den
forsinkede opstart har Frederikssund Kommune og entreprenørfirmaet GVL Entreprise været i dialog om de økonomiske
konsekvenser af forsinkelsen. Det har ikke været muligt at nå til enighed om dette. Uenigheden mellem parterne drejer
sig bl.a. om, hvilken betydning eksempelvis forhold vedrørende byggetilladelsen, ekstra udendørsarbejder og etablering
af vandstik og skelbrønd har haft for det forsinkede byggeri. GVL Entreprise har valgt at anlægge sag ved
Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg, som nu går i gang med at behandle tvisten og afslutningsvist afgør sagen ved
kendelse. Voldgiftsretten kan desuden forsøge at mægle forlig undervejs i sagsforløbet. En voldgiftssag kan være
langvarig afhængig af sagens karakter.
- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at svømmehallen er forsinket, og at det endnu ikke har været muligt at afgøre
uenigheden med vores entreprenør via dialog. At sagen nu skal for voldgiftsretten kan føre til et langvarigt forløb. Vi
ønsker fortsat at finde en dialogbaseret løsning. Det tror vi, begge parter er bedst tjent med, forklarer Jesper Wittenburg.
- På trods af forsinkelsen gør vi alt for at sikre, at der bliver en flot og funktionel svømmehal, som vi glæder os til at indvie,
når den står klar, fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune, Jesper Wittenburg, der ikke
kan kommentere yderligere.
Følg med i byggeriet på www.frederikssund.dk/idrætsby.

Luftfoto af svømmehalsbyggeriet fra medio september 2019. Foto: Frederikssund Kommune.
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Nye udbud på vej i Vinge
På Frederikssund Byråds møde onsdag den 25. september skulle Byrådet tage stilling til, hvordan der kan sikres fremdrift
i Vinge. Blandt partierne har der i de forgangne uger været dialog om forskellige scenarier og muligheder for nye udbud.
På Byrådets møde blev der derfor truffet beslutning om en række initiativer, der skal medvirke til at sikre byggeriet af nye

boliger i Vinge.
- Det glæder mig, at Byrådet med et stort flertal står bag ønsket om at skabe fremdrift i Vinge. Det er vigtigt for
kommunens udvikling og for etablering af stationen, som udover betydning for byudviklingen, også har stor betydning for
pendlere fra Hornsherred. Jeg vil gerne kvittere for de gode forhandlinger, vi har haft og for partiernes vilje til at vise vejen
fremad for Vinge. Med disse beslutninger har vi lyttet til markedet og gjort det muligt for endnu flere aktører at kunne byde
ind på byggemuligheder i Vinge, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Flere nye udbud
Byrådet vedtog følgende:
1. Byrådet fastholder visionen for Vinge og ønsker dermed fortsat at skabe et mangfoldigt centrum med både almen og
privat byggeri i en passende sammensætning, herunder mulighed for eksempelvis ungdoms-, senior- og familieboliger.
2. Administrationen arbejder videre med etablering af almene boliger i område C med henblik på, at der kan indgås aftale
om 20.000 byggeretsmeter i minimum 6 etager, svarende til ca. 25 % af Vinge Centrum. Aftalen forelægges politisk.
3. Der igangsættes et udbud af område A og B med henblik på at udbyde 100-150 boliger som tæt-lav bebyggelse.
Område B opdeles i to-tre mindre parceller og en grøn korridor tænkes ind. Konsekvensvurderinger og udbudsmateriale
forelægges politisk.
4. Administrationen arbejder videre med at skabe mulighed for ca. 25 to-plans parcelhuse og yderligere ca. 50
parcelhuse i umiddelbar nærhed af Snostrup og Store Rørbæk efter Byrådets nærmere godkendelse.
5. Der åbnes op for, at der arbejdes videre med muligheden for at lave yderligere mindre udbud af etageboliger i Vinge
Centrum, med den ambition af skabe økonomisk balance for perioden 2020-2029.
6. Der igangsættes en revision af planlægningen for område C sideløbende med indstillingspunkt 2, herunder skal der
fortsat sikres adgang for lette trafikanter på tværs af banen. Administrationen anmodes om en vurdering af
ressourcebehov til dette arbejde.
7. Der igangsættes planlægning af det grønne hjerte for de områder, der er i umiddelbar nærhed af de igangsatte udbud
og der sikres sammenhæng med den igangsatte planlægning af Vinge Centrum. Administrationen anmodes også om en
vurdering af ressourcebehov til dette arbejde.
8. Der arbejdes på etablering af et multifunktionelt børnehus i Vinge.
Her kan du se et kort over området.
Partierne udtaler
Efter byrådsmødet udtaler partierne:
Venstre:
- Det er meget glædeligt, at et stort flertal i Byrådet fortsat står bag visionen om et Vinge med stor mangfoldighed. Vi har
ønsket, at vi fremadrettet også arbejder med udviklingen af et nyt parcelhusområde i Vinge, ligesom vi skal sikre, at
økonomien er i balance, siger politisk ordfører Hans Andersen (V).
Socialdemokratiet:
- For os er det væsentligt, at vi nu kan samles om at indgå samarbejde med den almene boligsektor, der både vil og kan.
Ved at åbne op for de almene boliger nu i Vinge Centrum, sikrer vi, at der kommer gang i byggeriet, og der bygges gode
og trygge familie- senior- og ungdomsboliger. Vi ønsker at udvikle en både økonomisk, social og miljømæssigt
bæredygtig by med stor mangfoldighed, og ikke mindst lægger vi vægt på, at det skal ske i takt og balance med resten af
vores kommunes udvikling, siger gruppeformand Tina Tving Stauning (A) og tilføjer:
- Og så er vi optaget af naturen, det grønne hjerte og de mange grønne kiler. Vinge skal være et dejligt sted at bo og
leve.
Dansk Folkeparti:
- Dansk Folkeparti mener, det er altafgørende, at økonomien i Vinge er i balance. Vi skal ikke igangsætte store almene
projekter, før der er økonomi til det. Ligeledes er det vigtigt at lytte til markedet for at sikre, at det er de boliger, folk
efterspørger, der bliver bygget i Vinge. Vi ser meget gerne opførelse af bl.a. parcelhuse og seniorbofællesskaber
sideløbende med andet byggeri. Vi har sikret os, at det er en forudsætning for etablering af almene boliger, at der også er
en venteliste på borgere, der gerne vil flytte til Vinge. Denne analyse ser vi frem til at modtage, siger gruppeformand Inge
Messerschmidt (O)
Konservative:
- For de konservative er det afgørende at vi lytter til markedet og bygger en by, der både er økonomisk, socialt og
miljømæssigt bæredygtig. Samtidig er det vigtigt, at byudvikling i Vinge ikke sker på bekostning af udviklingen i resten af
Frederikssund kommune. Det sikrer de beslutninger vi i dag har truffet, siger gruppeformand Ole Søbæk (C).
SF:
- I SF er vi bevidste om, at udvikling af Vinge skal ske med forsat fokus på bæredygtighed, og at mangfoldighed i
byggeriet og boformer er nødvendig. Vi se frem til at der skabes initiativer, der kan understøtte folkeligheden i dialog med
nuværende og kommende indbyggere, så Vinge bliver et spændende sted at bo og leve, siger gruppeformand Ole
Frimann Hansen (SF).
Radikale:
- Hos Radikale Venstre har det hele tiden været centralt, at der forsat er fokus på de bæredygtige og grønne visioner for
Vinge. Samtidig glæder det os, at der nu er sat et multifunktionelt børnehus i Vinge på dagsordenen, og at der åbnes op
for ungdomsboliger, siger gruppeformand Maria Katarina Nielsen (B).
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Fokus på bedre sagsbehandling
I en rapport fra Socialstyrelsen, som Uddannelsesudvalget bliver præsenteret for på sit møde den 2. oktober 2019,
fremhæver styrelsen en række kritikpunkter om sagsbehandlingen i Center for Familie og Rådgivning i Frederikssund
Kommune.

20 sager undersøgt
Socialstyrelsen har kigget på 20 sager fra Center for Familie og Rådgivning fra perioden 1. februar 2017 til 31. januar
2019. Af rapporten fremgår det blandt andet, at der har været udfordringer med blandt andet at overholde tidsfrister,
manglende helhedsvurderinger, manglende afholdelse af børnesamtaler, mangelfuld journalføring mv.
Frederikssund Kommune har selv inviteret Socialstyrelsen til at hjælpe med at styrke sagsbehandlingen på området. I
november 2018 godkendte Uddannelsesudvalget således, at Frederikssund Kommune søgte Socialstyrelsen om et
taskforce-forløb. Et sådant forløb er styrelsens hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i sagsbehandling
gennem kompetenceudvikling, sparring og viden.
Mange initiativer i gang
Sideløbende med ansøgningen om at komme med i et taskforce-forløb hos Socialstyrelsen har Frederikssund Kommune
taget en række initiativer for at imødekomme udfordringerne på området og styrke og kvalitetssikre sagsbehandlingen.
Denne indsats er fortsat efter at taskforce-forløbet blev sat i gang i marts 2019, og mange af taskforcens anbefalinger er
allerede – eller er ved at blive iværksat.
Blandt initiativerne er således igangsættelsen af et projekt i Center for Familie og Rådgivning om at udvikle et bedre
styringsgrundlag på myndighedsområdet, der skal sikre en mere rettidig sagsbehandling, ændringer i
journaliseringssystemet, så det bedre understøtter lovgivningens tidsfrister, beskrivelse af nye sagsgange, nye
vejledninger til medarbejderne og kontinuerligt ledelsestilsyn. Alt sammen tiltag, der skal sikre en stabil, rettidig
sagsbehandling, der følger lovgivningen på området.
Fortsætter målrettet
I maj 2018 kom Søren Ethelberg til som ny chef for Center for Familie og Rådgivning i Frederikssund Kommune. Siden
har han arbejdet målrettet på at forbedre sagsbehandlingen:
- Jeg vidste godt, at vi var udfordret på kvaliteten af myndighedssagsbehandlingen på det specialiserede børne- og
ungeområde i Frederikssund Kommune. På baggrund af en række konkrete borgersager blev konsulenthuset Implement
kontaktet i efteråret 2017. Implements rapport pegede på en række udfordringer og problemer i Familieafdelingen. Det
var de opgaver jeg blev ansat til at arbejde videre med. Genopretning af sagsbehandlingen var en af opgaverne. I den
forbindelse har vi bedt Socialstyrelsens Task Force om hjælp og støtte til en fremadrettet proces til styrkelse af
sagsbehandlingen. Task Forcens analyse kommer derfor ikke bag på os, og vi har allerede adresseret flere af de mere
centrale kritikpunkter. Det arbejde forsætter vi målrettet med - nu med Socialstyrelsens Task Force som sparringspartner,
forklarer Søren Ethelberg.
Politisk opmærksomhed på området
Også politisk er der stor interesse for og opmærksomhed omkring genopretningsarbejdet på det specialiserede børne- og
ungeområde.
- Jeg har som udvalgsformand haft en række samtaler med borgere der har haft negative oplevelser i mødet med vores
familieafdeling. Det er mig magtpåliggende, at vi som myndighed sikrer en god dialog med borgerne og at borgernes
retssikkerhed overholdes. Derfor har vi også selv bedt socialstyrelsens task force om at hjælpe os med at få styr på
administrationen i disse sager. Vi har i Uddannelsesudvalget tæt fulgt med i det arbejde der er gjort – og fortsat bliver
gjort - for at sikre, at vores sagsbehandling fremover kan leve op til lovens krav, og Socialstyrelsens undersøgelse er et
vigtigt redskab i dette arbejde. I udvalget bliver vi løbende holdt underrettet om udfordringer på området, og vi har truffet
en række beslutninger om tiltag, der er sat i værk for at forbedre sagsbehandlingen. Den politiske målsætning er
naturligvis en rettidig sagsbehandling, der lever op til lovens krav, og som dermed sikrer borgernes velfærd og
retssikkerhed på området. Det har vi tillid til at den nye ledelse i afdelingen arbejder målrettet på, fortæller formanden for
Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V), der bekræfter at udvalget vil følge nøje med i implementeringen af
anbefalingerne fra Task force.
Medarbejdere: Vigtige udviklingsskridt
På baggrund af et længerevarende arbejde med udviklingen af arbejdsmiljøet i Center for Familie og Rådgivning har
tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant fået fremlagt anbefalingerne fra task forcen. I
forbindelse med Socialstyrelsens rapport udtaler de følgende:
- Med et sagstal der læner sig op ad Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger, ser vi realistisk på en kulturændring,
hvor styrket inddragelse af både barn, forældre og netværk er fundamentet i arbejdet. Vi ser frem til at arbejde med en
fælles metodisk tilgang, hvilket - udover at styrke det socialfaglige arbejde - vil bidrage til, at borgerne oplever at få en
mere ensartet sagsbehandling.
Center for Familie og Rådgivning har allerede taget vigtige udviklingsskridt, hvilket har en positiv afsmittende effekt på
arbejdsmiljøet. Som medarbejdergruppe indgår vi gerne i udviklingen og implementeringen af de sagsmæssige
arbejdsgange, så samarbejdet mellem faglig ledelse og medarbejdere styrkes. Vi tror på, at udviklingen vil bidrage til
større arbejdsglæde, hvilket forhåbentlig vil medføre fastholdelse af medarbejdere og et reduceret sygefravær, siger
fællestillidsrepræsentant Lotte Bjørnstad Jacobsen og arbejdsmiljørepræsentant Pernille Kahl Olsen.
Samarbejdet mellem Socialstyrelsens Task Force og Frederikssund Kommunes Center for Familie og Rådgivning
begyndte i marts 2019, og forløbet ventes at vare omkring to år.
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Kronprinsesse Marys Bro indviet
Knap to et halvt år efter der blev taget første spadestik til Kronprinsesse Marys Bro kunne Kronprinsessen selv indvie
broen og det tilhørende næsten 10 km lange vejanlæg, der nu skaber en ny forbindelse mellem rute 53 i Hornsherred og
rute 211 Frederikssundsvej.
Prinsessen skød løb i gang
Vejdirektoratet forventede omkring 30.000 gæster på dagen, hvoraf de 10.000 var tilmeldt et af de tre løb, der blev
afviklet efter indvielsen. H.K.H. Kronprinsesse Mary skød selv det første løb – en familie-mile – i gang umiddelbart efter at
have klippet den røde snor.

Kronprinsesse Mary og Transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Frederikssund Kommune.
Til stede var også transportminister Benny Engelbrecht, der i sin tale lagde vægt på at der i anlægsarbejdet er taget
særligt hensyn til naturen i området:
- Man skal blot løfte blikket et øjeblik for at bemærke, at der her omkring Frederikssund er utrolig smukt og en dejlig natur
– det er noget, der skal tages hånd om i et projekt som dette. Broen og vejen er derfor projekteret, planlagt og bygget
med et meget stort fokus på, at den skal indgå så godt som overhovedet muligt i jeres naturskønne område. Det har for
bygherre og entreprenør betydet, at der er taget et særligt hensyn til både dyr og natur, sagde ministeren og henviste til
blandt andet faunapassager og ”nye boliger” til markfirben.
Kommunen knyttes sammen
Borgmester John Schmidt Andersen glædede sig særligt over at kommunen nu bliver knyttet tættere sammen:
- Personligt glæder jeg mig over, at vores kommune bliver bundet sammen på en helt ny måde, og jeg glæder mig især
over, at det skønne Hornsherred med åbningen af broen rykker endnu tættere på resten af Hovedstadsregionen. Jeg har
allerede hørt flere nævne, at med broen og den nye station i Vinge bliver det meget nemmere at komme fra eksempelvis
Skibby til København, sagde borgmesteren og tilføjede, at brugerbetalingen bestemt ikke var ønsketscenariet, men at det
var den enenste mulighed for at få en ny bro.
Endelig takkede han løbeklubberne Out Run og Fjordløberne samt de mange foreninger, der alle sammen har bidraget til
at gøre dagen til en festdag.

Borgmester John Schmidt Andersen holder tale ved broindvielsen. Foto: Frederikssund Kommune.
Stor folkefest
Den tidligere byggeplads for enden af Marbækvej er til lejligheden omdannet til et område fyldt med telte, hvor foreninger
i Frederiksund Kommune kan præsentere sig. Ifølge programmet, som kan ses på www.festoverfjorden.dk, er der masser
af aktiviteter, mad og musik fra kl. 9.00 til kl. 17.

Den nye bro og det tilhørende vejanlæg bliver åbnet for trafik omkring kl. 5.00 mandag den 30. september.

Festpladsen ved broindvielsen. Foto: Frederikssund Kommune.
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Tak for en god brofest
Lørdag den 28. september blev Kronprinsesse Marys Bro indviet, og sikke en fest det blev. 35.000 mennesker lagde
vejen forbi festpladsen, enten for at løbe, hilse på kronprinsessen eller for at deltage i festen.
Der skal lyde et stort tak til alle, der deltog på dagen. Både til de 35.000 gæster, til de mere end 60 foreninger, der bidrog
med en aktivitet, de mange lokale virksomheder, der sørgede for, at der kunne købes mad og drikke på pladsen, og til de
mange frivillige, der hjalp med at få alting til at gå så godt, som det overhovedet kunne lade sig gøre.
- Det var en rigtig dejlig dag. Jeg er glad for, at så mange mennesker mødte op, og jeg oplevede, at stemningen var god
hele dagen. Jeg glæder mig meget over den store opbakning fra foreningslivet, erhvervslivet og de mange gæster. Stor
tak til dem og især til alle de frivillige, der gav en hånd med på dagen. At kronprinsessen og transportministeren også
kom og deltog i indvielsen kastede ekstra glans over dagen og vores nye flotte bro. Nu er broen åben for trafik og jeg
håber, at mange vil benytte sig af den og få glæde af den kortere rejsetid til og fra arbejde i København og omegn, siger
borgmester John Schmidt Andersen.
Herunder ses et udpluk af billeder fra dagen og de mange forskellige aktiviteter og udstillinger, man kunne besøge.

Jægerspris Cykelartister viser deres evner på den ethjulede cykel.

Asperup Pool Club havde sørget for poolborde, så der var mulighed for at prøve et slag pool.

Kronprinsesse Mary var med til den officielle åbning af broen, der er navngivet efter hende. Hun var på besøg i
udstillingsteltet og i børneteltet, hun var med under talerne og hun var oppe på broen og klippe den røde snor over samt
skyde broløbet i gang. Der var stor interesse for at se kronprinsessen, også fra den fremmødte presse.

Rigtig mange mennesker ville op og gå på Kronprinsesse Marys Bro efter indvielsen.

Mens kronprinsessen gik rundt på pladsen var hun sammen med blandt andre borgmester John Schmidt Andersen,
formand for Teknisk Udvalgt Tina Tving Stauning og transportminister Benny Engelbrecht. Med i følget, men ikke med på
billedet, var også projektchef Henrik Vincentsen og bestyrelsesformand Leif Tullberg.

Frederikssund Volleyballklub lagde op til spil og leg og ikke mindst et indblik i volley og den glæde, der er forbundet med
spillet.

Skibby Ride- og Voltigeklub viste, hvor dygtige de er til akrobatik på en hesteryg - i dagens anledning på en træhest, og
gæster var velkommen til at gøre et forsøg.

På Østersvej kunne man få et kig på en lang række flotte veteranbiler, busser og motorcykler. Otte forskellige
veteranbilforeninger var til stede på dagen.

Madboderne var et velbesøgt område hele dagen.

Sidst på dagen var der sæbekassebilløb på broen. Løbet var arrangeret af Frederikssund Rotary, og var et
velgørenhedsløb.

Der var også mulighed for at cykle en tur på broen. En af de mere bemærkelsesværdige cykler var denne væltepeter.
Foto: Frederikssund Kommune

