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Rock og fantasy på biblioteket
Mandag den 7. oktober er der rock for de voksne på Frederikssund Bibliotek, fantasy for børnene på Jægerspris Bibliotek,
og mulighed for at møde to lokale forfattere Slangerup.
Kender du rockens rødder og historie?
1950'ernes ungdom generobrede kroppen med et livsbekræftende beat der stjal med arme og ben fra afroamerikansk
musik.
I 60´erne satte Beatles og Stones en ny musikalsk dagsorden, og med Bob Dylans sangkunst opstod idéen om rock som
et (fin)kulturelt udtryk. 1970´erne havde glam, punk og new wave, hvor 80´ernes stjerner som Michael Jackson, Madonna,
Prince m.fl. forventedes at beherske såvel det visuelle som det auditive.
I 90´erne fragmenteredes scenen. Hiphop detroniserede rocken som oprørske unges talerør,
mens dance- og klubkulturen satte kroppen i centrum, og den elektroniske udvikling gjorde det
muligt at forvandle teenageværelset til et pladestudie.
I det 21. århundrede har Internettet radikalt ændret måden hvorpå musik konsumeres og
distribueres på.
Klaus Lynggaard guider
Forfatteren, foredragsholderen, sangeren , DJ´en og musikanmelderen Klaus Lynggaard er en
dreven, meget vidende og underholdende musikanmelder, og han vil denne aften tage os med
på en rejse gennem rockens historie.
Rejsen bliver naturligvis krydret med masser af go' rock!
Billetter á 30 kr. kan købes via bibliotekernes hjemmeside eller på det lokale bibliotek.
Atonia - fantasy, venskab, krig og hekse
Samme aften - dog allerede fra kl. 19.00 - kommer den lokale forfatter Lars Ole Lundgaard Pedersen og fortæller om sin
første bog "Atonia". Lars Ole bor i Jægerspris, og arbejder i Frederikssund.
Bogen Atonia er en fantastisk fortælling om vennerne Arteo og Jokva der er meget forskellige,
og på hver sin måde forsøger at redde landet Atonia fra undergang. Her er masser af fantasy,
venskab, krig og hekse i den spændende fortælling.
Bogen henvender sig til børn mellem 12 og 15 år, men mange voksne vil også føle sig godt
underholdt. Da bogen henvender sig til børn fra 12 år er det også børn fra 12 år og opefter,
samt voksne med et eventyrhjerte som denne forfatteraftenen er henvendt til.
Arrangementet er gratis, men på grund af begrænset plads, er det nødvendigt på forhånd at
sikre sig en billet.
Tilmelding kan foregå via bibliotekernes hjemmeside eller ved henvendelse på det lokale
bibliotek.
Frygt, flugt og dæmoner i Slangerup
Også Slangerup indbyder den 7. oktober til foredrag. Det sker med start lige imellem de to andre arrangementer - nemlig
kl. 19.15. Her kan du møde Eva Ingeborg Jensen og Stig Colbjørn Nielsen.
Eva Ingeborg Jensen
Eva Ingeborg Jensen er pensioneret speciallæge i psykiatri. Hun udgav i foråret 2013 sin debutroman "Frygt, flugt og
dæmoner".
I romanen søger hovedpersonen Lise en overlægestilling i psykiatrien, hvilket fremkalder traumatiske erfaringer fra hendes
barndom. For siden en mystisk og skæbnesvanger episode i barndommen har flugten altid været en udvej, og da fortidens
spøgelser kommer for tæt på vælger hun også denne gang at flygte.
Lise flygter i en stjålet autocamper, og bliver blandt andet forfulgt af en narkobande, narkopolitiet og ikke mindst sine egne
dæmoner.
Der er visse lighedstegn mellem Lise og oplevelserne i Eva Ingeborg Jensens liv.
Men forfatteren fortæller at selv om romanen er skrevet ud fra egne livserfaringer og kendskab til den psykiatriske verden,
er hændelserne og personerne i romanen fiktive.
En anmelder skrev om romanen: "Jeg er rigtig godt underholdt af denne debut. Plottet fungerer, den psykologiske indsigt
er i top, og sproget er flydende og levende.
Stig Colbjørn Nielsen
Stig Colbjørn Nielsen har udgivet flere digtsamlinger i bogform perioden fra 2010 til 2013.
Blandt titlerne kan nævnes: "Mellemrum: mellem himmel og jord i digte, billeddigte, kortprosa & bøn" og "Øjeblikkenes
melodi : livets digte i ord og billeder".
Han har desuden udgivet digte i elektroniske medier, og skriver også fagbøger inden for emnerne historie og kirke.
På hjemmesiden www.digtenu.dk er der mulighed for at læse udvalgte meget fine digte af Stig Colbjørn Nielsen - digte der
umiddelbart er til at forstå, også for folk der ellers aldrig læser digte.
Denne aften vil de to forfattere præsentere deres forfatterskab og læse op. Samtidig vil de fortælle om det at være
forfatter, uden at det er ens hovederhverv.
Det er gratis at deltage, men også til dette arrangement skal der bookes billet via bibliotekernes hjemmeside eller
ved henvendelse på det lokale bibliotek.
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Wuxi sætter fokus på miljøforholdene i Kina
En delegation fra den kinesiske by Wuxi besøgte den 6. september 2013 Bycirklen og hørte om vores arbejde med
miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling.
Hvordan har I formået at skabe udvikling og velstand uden at det skader miljøet?
Hvordan kan I tjene penge på affald og grønne løsninger?
Hvordan er I lykkedes med at ændre folks miljøbevidsthed?





1

Spørgelysten var stor hos de kinesiske embedsmænd og forretningsfolk.
Målet var at lære mere om dansk miljøbeskyttelse og konkrete teknologiske løsninger, der bidrager til både bedre miljø og
erhvervssucceser i Danmark.
Læs mere på Bycirklens hjemmeside.
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Ny lokalplan giver mulighed for udvidelse af Jægerspris Ridecenter i Over Dråby
Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for udvidelse af de eksisterende ridefaciliteter med 2.700 m2 bebygget areal,
og at udlægge en ny vejadgang til ridecentret.

Lokalplanen fastsætter desuden særlige bestemmelser for bevaring af bebyggelsen, og friholdelse for yderligere
bebyggelse på arealerne mod gadekæret i Over Dråby landsby.
Lokalplanen fastlægger desuden almindelige bygningsregulerende bestemmelser samt bestemmelser for veje, stier og
parkering.
Frederikssund Kommune er i samarbejde med Dansk Handicapidræt vært for arrangementet Special Olympics i dagene
23. - 25. maj 2014.
Ridedisciplinerne skal foregå på Jægerspris Ridecenter.
Se lokalplan nr. 060
Se den tilhørende Hvidbog
Se kommuneplantillæg nr. 019
Se den digitale annonce
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Slangerup fik sin Super Street
Efter måneders hårdt arbejde kunne det nye Super Street aktivitetsområde endelig tages i brug ved Kingoskolen i
Slangerup mandag eftermiddag. Det skete under overværelse af både forældre, medarbejdere, håndværkere og en del af
Byrådets politikere - og naturligvis mange hundrede børn og unge fra Slangerup og omegn.
Et nyt mødested for børn og unge i kommunen
Alt tegner til, at Super Street i Slangerup virkelig bliver et super udendørs mødested for børn og unge i Slangerup og
omegnsbyerne. Allerede inden de sidste håndværkere, arkitekter og forældre havde slukket for boremaskinerne, var børn
og unge i fuld sving på den nye skaterbane, parkour bjerget og basket stadion.
- Også en flok skatere fra Frederikssund var i søndags taget til Slangerup for at prøve den nye rampe af, fortæller Klub
Toppens stedfortræder Morten Jakobsen som løbende har holdt borgerne informeret via Facebook, og har arbejdet på at
skaffe sponsorer til projekt Super Street.
- Vi oplever i dag afslutningen på Super Street, men det er begyndelsen til en ny måde at arbejde på i forbindelse med
skolereformen, sagde skoleleder Jens Fenger Nielsen fra Kingoskolen i sin indvielsestale.
Også borgmester Ole Find Jensen (A) roste i sin tale den enorme indsats børn og voksne har samarbejdet om i
Slangerup.
Inden "gaden" blev indviet ved det traditionelle snoreklip, så optrådte tra af skolens egne elever med deres rap som var
komponeret til lejligheden. Den hed meget passende "Byg-Det-Op!"
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Elias og Israa sang Byg-Det-Op-sangen under indvielsen, mens Amanda spillede keyboard.

Skoleleder Jens Fenger Nielsen (tv.) og klubsouschef Morten Jakobsen klipper snores, der holdes af arkitekterne Kato
(tv.) og Victoria Diemer Bennetzen.
Efter snoret blev klippet til den officielle indvielse blev stadion, skaterramper og parkourbjerget prøvet af. To amerikanske
professionelle basketballspillere - Troy og Ferrakohn - var inviteret til at dyste med nogle af børnene på det nye
basketstadion, der er udstyret med bænke til tilskuere.
Og til stor begejstring for ikke mindst de unge, så sang rapperen Raske Penge mens DJ Turkman Souljah leverede
musikken.

3

Raske Penge sang, mens DJ Turkman Souljah leverede musikken.
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Skaterbanen og parkour bjerget blev taget i brug med det samme.
Stor lokal opbakning
Altafgørende for succesen, og for at anlægget står klar til tiden, har det imidlertid været at forældre og bedsteforældre har
taget ferie og orlov fra arbejde for at hjælpe til. Og så har den kommunalt ansatte tømrer Steen Kristiansen knoklet hver
dag i tre-fire uger for at nå i mål.
Arkitekterne Victoria Diemer Bennetzen, Kato og deres ansatte har boet i Slangerup den sidste måned for at guide
byggeriet, men de har også selv slidt i det med boremaskiner og malerpensler. Endelig har et canadisk skater-firma
arbejdet i døgndrift den sidste uge for at få skaterramperne bygget færdige. Også skolen og klubben har ydet en kæmpe
indsats for at blive klar til indvielsen i går.
- Vi har i designet prøvet at afspejle det drama man er igennem som teenager. Nu må I tage det i brug og gøre det til jeres.
I må råbe og skrige, blære jer og gøre alt det der skal til for at kunne rumme jer selv i teenageårene. Vi har ikke ønsket at
diktere en bestemt form for opførsel i vores design, sagde arkitekt Victoria Diemer Bennetzen.
Foto: EMAND.
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Mere bevægelse i Dagtilbud
Frederikssund Kommune omdanner seks børnehuse til idrætsinstitutioner, og uddanner alle dagtilbudsmedarbejdere i
pædagogisk idræt.
Frederikssund Kommune har netop indgået aftale med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og
Idrætsforeninger) om start af et fælles projekt, der skal sætte bevægelse i daginstitutioner og dagpleje på dagsordenen.
Samarbejdet betyder at alle dagplejere og børnehuse i kommunen i løbet af det næste år får en markant opkvalificering af
den bevægelsesindsats der allerede foregår i dagligdagen. Konkret betyder det uddannelse af alle medarbejdere i
idrætspædagogik.
- Bevægelse har altid spillet en stor rolle i alle dagtilbud, men på det seneste har flere forskningsrapporter understreget
behovet for at arbejde målrettet med bevægelse og den nyeste viden på området.
Der er ikke længere nogen, der tvivler på at bevægelse er en vigtig forudsætning for læring og almen velbefindende - især
hos vores børn. Vi håber med vores nye samarbejde med DIF og DGI at kunne kvalitetsudvikle og supplere arbejdet med
krop og bevægelse, alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer og sproglig udvikling som vi allerede arbejder med i
forhold til de pædagogiske læreplaner.
Samtidig er jeg sikker på at nye redskaber og øvelser bliver til glæde for både børn og ansatte, siger udvalgsformand for
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Jesper Henriksen.
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Foto: Keje
Konkret betyder det nye samarbejde at der efter 1½ års uddannelse certificeres seks idrætsinstitutioner, som skal
gennemgå et uddannelsesforløb med både teoretisk og praktisk viden.
De resterende 36 dagtilbud gennemgår et lidt mindre omfattende uddannelsesforløb i pædagogisk idræt, som giver
personalet den nødvendige baggrundsviden og faglige redskaber til at planlægge bevægelsesaktiviteter med et kropsligt
og relationelt fokus.
Endelig skal alle dagplejere gennemgå et forløb over det næste år med en blanding af teori og praksis kulminerende i en
endelig certificering i forbindelse med Dagplejens Dag den 14. maj 2014.
Den samlede indsats for idrætspædagogikken får ros af næstformand i Danmarks Idrætsforbund Preben Staun. Han er
glad for det flotte initiativ Frederikssund Kommune viser ved, som den første kommune i landet, at uddanne al personale
på dagtilbudsområdet i pædagogisk idræt og lade seks børnehus omdanne til idrætsinstitutioner i DIF-regi.
Han peger ligeledes på at kommunens ambitiøse satsning på idrætten kan styrke børnene på mange måder.
- Idrætsinstitutioner fylder børns hverdag med idræt, leg og bevægelse. Det er vigtigt, ikke mindst når vi ved at fysisk
inaktivitet kan føre til livsstilssygdomme på sigt, hvis det ikke forebygges med motion og sund kost. De gode, aktive vaner
skal grundlægges så tidligt i livet som muligt, siger Preben Staun.
Uddannelsen i pædagogisk idræt supplerer det fokus, der tidligere på året blev sat på sundhed ved uddannelsen af en
sundhedsambassadør i hvert børnehus. Sundhedsambassadørerne vil således være med til at motivere og understøtte
bevægelsesaktiviteterne i børnehusene.
Det samlede idrætsuddannelsesforløb for børnehuse og dagplejen koster ca. 1 million kr., som finansieres af Opvækst- og
Uddannelsesudvalgets midler til 'Bedre kvalitet i dagtilbud'.
Læs mere om idrætsinstitutioner og pædagogisk idræt.
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Ny med PC og nettet
Bibliotekerne tilbyder en række korte kurser til dig som er helt ny PC-bruger og/eller er ny på nettet.
Ny med computeren
På kurset her lærer du de helt basale ting som at tænde og slukke, bruge en mus og et tastatur, og åbne og lukke
programmer. Kurset er for dig der slet ikke bruger en computer men har besluttet at nu vil du prøve at finde ud af hvad det
er for noget.
Kurset holdes to gange:
Torsdag den 17. oktober kl. 10.00-11.30 i Jægerspris
Fredag den 18. oktober kl. 10.00-11.30 i Skibby.
Ny på nettet
Har du styr på selve computeren, men er aldrig turdet kaste dig ud i Internettets mange muligheder, så er der også hjælp
at hente.
Bibliotekerne holder nemlig også to introduktioner til dig, der er helt ny på nettet, og gerne vil i gang med nettets
muligheder for email, søgninger, nyheder osv. Det sker
Mandag den 14. oktober kl. 10.00-11.30 i Slangerup
Mandag den 21. oktober kl. 10.00-11.30 i Jægerspris.
Husk tilmelding til alle kurserne senest tre dage før på 47 31 25 25. Der er plads til maksimalt 15 deltagere pr. introduktion,
og tilmeldingen vil foregå efter først-til-mølle princippet.
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Er du klar til barn?
Vil du gerne vide mere om spædbarnets forunderlige verden, eller...
vil du lære noget om hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?
er du måske usikker over at skulle være forældre?
vil du lære hvordan du tackler situationer hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Så er Klar til barn et gratis tilbud du ikke skal snyde dig selv for!
Næste lynkursus starter den 6. november 2013 kl. 17.00 - 19.30.
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Kursuslederne er en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, og I mødes i alt tre gange.
Du er velkommen til at kontakte sekretær Tina Lundegaard på 47 35 10 43 eller tlund@frederikssund.dk for mere
information/tilmelding.
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Pædagogisk Markedsplads
Som et nyt initiativ afholdt dagtilbudsområdet den 16. september 2013 Pædagogisk Markedsplads for at synliggøre og
skabe dialog om det pædagogiske arbejde, der hver dag foregår ude i kommunes børnehuse og dagpleje.
Dagplejen og alle kommunens børnehuse var repræsenteret på Pædagogisk Markedsplads og blandt de besøgende var
både politikere, forældrebestyrelser, ansatte på dagtilbudsområdet samt andre relevante aktører på området.
Udover at gøre det pædagogiske arbejde synligt for politikere, forældre og ansatte gav Pædagogisk
Markedsplads samtidig mulighed for, at børnehuse og dagpleje kunne vise hinanden noget af alt det gode de gør og dele
deres erfaringer med konkrete aktiviteter og tiltag.
Pædagogisk Markedsplads vil blive en årlig begivenhed, der kan danne rammen om en ny type dialog om det
pædagogiske arbejde med børn i dagtilbud.
Billeder fra Pædagogisk Markedsplads 2013:
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Prøv gratis vandtræning på Store Vanddag
Start efterårsferien med at gøre noget godt for dig selv, din familie eller dine venner.
Lørdag den 12. oktober åbner Frederikssund Svømmehal dørene til en festlig og aktiv Store Vanddag i tidsrummet kl.
10.00-11.30 og kl. 14.30-15.30.
Grib chancen for at prøve træningsformen AquaPunkt, der styrker, lindrer og forebygger problemer med kroppens led, ryg
og muskler- under kyndig instruktion, og tag del i vandfesten.
Det eneste du skal gøre er, at bestille fribilletter på Gigtforeninges Facebookside, eller forhåndstilmelde dig direkte til
Frederikssund Svømmehal tlf. 47311927.
- AquaPunkt-øvelserne er enestående, fordi de kan bruges af alle. Du vælger bare efter behov. Vandet understøtter dine
bevægelser, så øvelserne ikke belaster ømme punkter samtidig med, at vandmodstanden styrker dine muskler, fortæller
livredder Sus Opprud og Igor Konyk - to af svømmehallens AquaCoaches.
Frederikssund Svømmehal håber at Store Vanddag vil åbne endnu flere menneskers øjne for de gode
træningsmuligheder, der er i svømmehallen.
Der vil også være et godt tilbud fra Gigtforeningen på dagen. Foreningens frivillige kommer forbi og tilbyder et gratis
prøvemedlemskab for dem, som gerne vil vide mere om hvordan de bedst passer på led, ryg og muskler.

Foto: Ulrik Jantzen
Fakta om AquaPunkt og Store Vanddag:

AquaPunkt er udviklet af Gigtforeningen i samarbejde med Dansk Svømmebadsteknisk Forening og er støttet af
TrygFonden. AquaPunkt er et gratis tilbud i 146 svømmehaller landet over.

Redskaber og beskrivelser af øvelserne står på vognen inde i svømmehallen. Spørg en AquaCoach, hvis du har brug
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for hjælp.
Der er øvelser for mange dele af kroppen og også særlige øvelser for børn (AquaPlay) og gravide (AquaMama).
Store Vanddag afholdes i en lang række AquaPunkt-haller som led i markeringen af den Internationale Gigtdag den
12. oktober.
Læs mere om AquaPunkt og se film med øvelserne på Gigtforeningens hjemmeside.
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Enighed om budget 2014 i Frederikssund
Alle partier i Frederikssund Byråd har indgået forlig om budgettet for 2014-2017.
Budgettet har et driftsoverskud på 65 mio. kr., og indeholder alene i 2014 anlæg for 141 mio. kr. Samtidig lettes skatten for
erhvervslivet.
Traditionen med brede budgetforlig i Frederikssund fortsætter. Sidste år enedes alle partier om at reducere personskatten
med 0,5%, og i år er der enighed om at reducere dækningsafgiften, som er en særlig skat på erhvervsejendomme, fra 7,45
til 5,00 promille.
En lettelse, som skal stimulere væksten og skabe flere arbejdspladser i Frederikssund.
Kassebeholdningen i Frederikssund er vokset markant gennem de senere år, og det giver mulighed for også at skabe
vækst gennem store investeringer.
I perioden 2014-2017 planlægges der anlægsarbejder for næsten en halv mia. kr. - heraf 141 mio. kr. i 2014.
Blandt investeringerne er over 100 mio. kr. til modernisering af Ådalens Skole, etablering af kunstgræsbaner i Oppe
Sundby og Slangerup, udvidelse af antallet af plejehjems- og rehabiliteringspladser for ca. 50 mio. kr. og en lang række
andre investeringer i bl.a. stier, trafiksikkerhed og energirenoveringer. Desuden indeholder anlægsbudgettet betydelige
investeringer i Vinge.
Kommunens sunde økonomi betyder at der ikke har været behov for egentlige driftsbesparelser i budgettet. De
reduktioner der foretages går således til udvidelser, og er udtryk for omprioriteringer af indsatsen i de forskellige udvalg.
Blandt de væsentligste ændringer er at der gennemføres en gradvis afskaffelse af lukkeuger i daginstitutioner, og at
sundhedsområdet tilføres 2,3 mio. kr.
Budgettet vedtages af Byrådet den 9. oktober 2013.
Bilag:
Aftale om budget 2014-2017 med supplerende budgetbemærkninger.
Resultatoversigt budget 2014-2017.
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Nu kan du også stemme på biblioteket
Siden den 20. august har det været muligt at stemme til kommunal- og regionsvalget i kommunens
Borgerservice på Rådhuset.
Fra mandag den 7. oktober udvides denne service, så det bliver muligt at stemme på bibliotekerne i
både Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund. Det giver udvidet åbningstid for at stemme, og
samtidig kan det ske lokalt.
I følge bibliotekschef Kirstine Lundsgaard er det vigtigt for Frederikssund Bibliotekerne på denne måde
at være en del af den demokratiske proces, og samtidig åbne for stemmeafgivning for borgere der ikke
kan nå ind på Rådhuset i Frederikssund.
- Helt grundlæggende ser vi det også som en demokratisk opgave at hjælpe med at give folk adgang til
at stemme - især i en kommune som Frederikssund, med forholdsvis store geografiske afstande.
- Og med bibliotekernes åbningstider bliver det også nemmere for pendlerne og folk med lang
arbejdsdag at komme til at stemme før valgdagen. Her er vores lørdagsåbent en klar fordel.
- Og så kan vi måske samtidig hjælpe med at hæve stemmeprocenten lidt med dette initiativ, siger
Kirstine Lundsgaard.
Foto: KEJE.
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Fang en fisk - og spis den
Fjordfiskeren røgter sine garn og ruser inde under Frederikssund, sætter sejl og stævner over mod Færgegården for at
levere friske fisk og ål.
Undervejs tænker fiskeren på alle de gange han har lagt vejen forbi kroen, og at både faderen og bedstefaderen havde
sejlet fisk dertil. Ved anløbsbroen står som sædvanlig den ellers glade dreng fra kroen for at hente fiskene, men denne
dag ser han ikke spor glad ud, for kroen er lukket. Derfor går fiskeren i gang med at løsne fortøjningen men ombestemmer
sig og tager fangsten med op på Færgegården for at se hvad der her sker.
Færgegården går i fisk
Kom derfor og vær med når Frederikssund Museum på Færgegården går i fisk i efterårsferien.
Få en god og hyggelig snak med fiskeren om fjordfiskeriet før og nu, og se, duft og føl på hans medbragte (levende) fisk.
Prøv om du kan fange en fladfisk eller en ål med de bare næver, og lær hvordan man flår dem.
Og så kan du guffe lækre smagsprøver i dig, og opleve hvordan friskfanget fisk smager lige fra stegepanden.
Tid, sted og pris
Aktiviteten er åben fra tirsdag den 15. til fredag den 18. oktober, alle dage kl. 11 til 15 på Frederikssunds Museum,
Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris.
Der er gratis entré inkl. smagsprøver og aktiviteter.
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700 elever - og plads til flere
Nye og gamle elever på Frederikssund Musikskole synger og spiller nu på alle tangenter efter at sæson 2013-2014 er
kommet godt i gang. Musikskolens undervisning og aktiviteter finder sted rundt på de fleste af kommunens folkeskoler, og
har igen i år cirka 700 aktivitetselever.
Iflg. musikskolens leder, Gitte Grarup, er der soloundervisning i mindst 15 forskellige instrumenter, igen i år flest der spiller
klaver, men også mange som spiller akustisk guitar og violin.
- Mangfoldigheden blomster naturligvis på Musikskolen, så der er også mange elever der spiller fx slagtøj eller kontrabas,
trækbasun, elguitar eller tværfløjte.
- Fra skolens side lægger vi stor vægt på at alle disse instrumentalister hurtigst muligt mærker glæden ved at spille
sammen med andre, og derfor har vi et overflødighedshorn af sammenspilstilbud: Tre musikkarruseller, fire kor, to

10

strygerorkestre, to blæserorkestre, fire ensembler, to slagtøjsorkestre, fem rytmiske BANDS og et bigband. Desuden er
der et babyhold, to førskolehold og to Rytmusikhold, fortæller Gitte Grarup.

Bandnights og koncerter
Sæsonen byder som altid på masser af caféer, BANDNIGHTs og koncerter, og i år desuden på to større
samarbejdsprojekter.
I april måned samarbejder Musikskolen og tre af kommunens folkeskoler om den store musikforestilling UNAVIDA som
havde urpremiere i 2012. I maj måned samarbejder Musikskolen med J.F. Willumsens Museum og Teatertasken om
projektet "Giv lyd til et billede" der involverer flere af kommunens 7. og 8. klasser.
Følg med på Musikskolens hjemmeside, hvor tilmelding til Musikskolen også altid er åben.
Foto: KEJE.
2013 10 7

Vandring gennem Gerlevparkens enestående træsamling
Start efterårsferien på en spændende og oplysende måde
Fonden for Træer og Miljø inviterer til trævandring
lørdag den 12. oktober kl. 13.00 i Gerlevparken.
Vi mødes på P-pladsen, Tørslevvej 10B, Gerlev, 3630 Jægerspris.
Der er indkørsel fra Lyngerupvej.
Erik Dahl Kjær og Hans Erik Lund, der begge har træer og buske som speciale, viser rundt.
Arrangementet er for hele familien, det er gratis og der er ingen tilmelding.
Vi glæder os til at se Jer.
Kontakt: Hans Erik Lund på 40 25 08 35 eller helund@helund.com.

2013 10 8

Ansøgning om § 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2014
Tildeling af støtte fra § 18-puljen kan søges af alle frivillige foreninger, sammenslutninger eller lignende til planlagte
aktiviteter/projekter.
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For at komme i betragtning til støtte, er det en forudsætning at aktiviteten er lokalt forankret og vil foregå i eller tage
udgangspunkt i Frederikssund Kommune.
Tilskud til aktiviteter der foregår på regions- eller landsplan, kan kun tildeles støtte hvis dette følger og har afkast til
borgere i Frederikssund Kommune.
Ansøgninger vedrørende § 18-støtte til planlagte aktiviteter i 2014 skal være kommunen i hænde senest fredag den 1.
november 2013.
Skema til ansøgning om tilskud til frivillige aktiviteter 2014
Skema til ansøgning om tilskud til frivillige aktiviteter 2014 (pdf)
Læs mere om frivilligt socialt arbejde.
2013 10 11 Turismestrategi
Frederikssund Kommune vil være destinationen, hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få
aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen og historien om vikingerne.
Sådan lyder visionen i et forslag til en turismestrategi, som Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget netop har sendt i høring.
Flere danske og svenske turister
Målet i turismestrategien er at tiltrække flere af de turister, vi tiltrækker i dag. Det gælder danske og svenske turister, som
primært kommer som endags- og familieturister. Med strategien ønsker vi at skabe vækst til turisterhvervet.
Vi satser på natur, kultur og vikinger
Vi ønsker at dyrke og videreudvikle de styrker vi allerede har indenfor natur, kultur og vikinger til gavn for både borgere og
turister. Måden vi vil udbygge og forbedre vores styrkeposition på, er bl.a. ved at øge antallet af oplevelsespakker samt
intensivere markedsføringen af områderne.
Et stærkt udflugtsmål
Frederikssund er i dag et yndet udflugtsmål for mange endagsturister. Vi vil arbejde for at vi står endnu stærkere som
udflugtsmål - både hvad angår traditionelle turistaktiviteter, og hvad angår erhverv og bosætning. Frederikssund har
spændende muligheder for såvel bosætning som erhverv, midt i naturen og tæt på København.
Frederikssund er endvidere stærk på den bæredygtige dagsorden. Det skal vi bruge til at tiltrække konferencer og
aktiviteter i forhold til bæredygtig byudvikling. Særligt Vinge vil i den sammenhæng kunne få en stærk position.
Rammerne skal være i orden
Vi vil samtidig arbejde for at skabe bedre overnatningsmuligheder, udvikle handelslivet og løbende gøre en indsats for, at
skiltning er på plads, at vejene er vedligeholdte samt at vores byrum og strande er indbydende.
Frederikssund har rigtig meget at byde på, og det skal vi blive endnu bedre til at synliggøre. Strategien lægger derfor også
op til et øget fokus på markedsføring.
Ildsjælene skal hjælpes på vej
Frederikssund er beriget med mange ildsjælene der arbejder aktivt for at udbrede turisterhvervet i Frederikssund. Dem er
vi meget taknemmelige for og afhængige af.
Vi vil gerne hjælpe dem endnu bedre på vej ved bl.a. at holde netværksmøder hvor de kan mødes, udveksle ideer og
skabe kontakter på tværs. Vi vil samtidig hjælpe dem med lovgivning, tilladelser mv.
Inspiration til nye turismeprojekter
Turismestrategien er suppleret med et inspirationskatalog der indeholder en oversigt over ideer, der kan medvirke til at
opfylde turismestrategiens mål. Ideerne er indhentet på et dialogmøde for interessenter på området.
Afgiv dit høringssvar
Se forslag til turismestrategi samt inspirationskatalog.
Høringssvarene sendes til udviklingsafdelingen@frederikssund.dk
Høringsfristen er den 4. november 2013.
I høringsperioden vil vi invitere interessenter på turismeområdet til en præsentation og dialog om forslaget.
Videre proces
Efter høringsperioden sendes høringssvarene til Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget der behandler forslaget til
turismestrategi samt høringssvar, inden det sendes til endelig vedtagelse i Byrådet.
2013 10 11 Valg til Ældrerådet
Der er valg til Ældrerådet tirsdag den 19. november samtidig med valget til Byråd og Regionsråd.
Ældrerådet repræsenterer alle borgere over 60 år i Frederikssund Kommune og fungerer som kontaktorgan mellem
borgere og Byrådet. Medlemmerne vælges af og blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år på valgdagen.
Du får tilsendt et særligt valgkort, hvis du har valgret til Ældrerådet.
Du kan stemme før valgdagen
Frem til den 16. november kan du brevstemme i Borgerservice, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Du skal legitimere dig med sygesikringskort, pas eller lignende. Hvis du ikke har gyldig legitimation, skal du besvare nogle
kontrolspørgsmål, for at din identitet kan blive afklaret.
Åbningstiderne i Borgerservice er:
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 18.00
Fredag kl. 09.00 - 14.00
Der ekstraordinært åbent for afgivning af brevstemmer:
Lørdag den 2. november 2013 kl. 10.00 - 12.00
Lørdag den 9. november 2013 kl. 10.00 - 12.00
Lørdag den 16. november 2013 kl. 10.00 - 14.00
Du kan stemme i dit eget hjem
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op i Borgerservice eller på et valgsted, kan du
kontakte Ældre og Sundhed på 47 35 22 08 eller 47 35 12 08 og bede om at få tilsendt en stemmeseddel.
Du kan tidligst kontakte os den 22. oktober, og sidste frist er den 7. november 2013.
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Du kan aflevere den udfyldte stemmeseddel i en lukket kuvert, når de tilforordnede henter din stemme til Byråd og
Regionsråd tirsdag den 12. november 2013.
Afstemning på institutioner m.v.
Hvis du bor på et af kommunens omsorgscentre eller er indlagt på afdeling C eller Rehabiliteringsafdelingen, kan du
brevstemme på stedet. Yderligere information bliver udsendt til centrene.
Læs mere om Ældrerådet og Ældrerådsvalget på www.frederikssund.dk/aeldre.
2013 10 14 Kreativ hygge i efterårsferien
Efterårsferien er overt os med mulighed for at holde fri og være sammen. Det er oplagt at bruge ferien til at gå på
børnebiblioteket og hygge sig, uanset om vinden rusker uden for eller solen skulle finde på at skinne.
På alle fire børnebiblioteker kan du deltage i oktober måneds flaskepostkonkurrence. Kom og find flaskeposterne som
hænger rundt omkring på børnebiblioteket. Svar på spørgsmålene, og vær med i konkurrencen.
Flet et armbånd
Mandag og torsdag i efterårsferien er der desuden mulighed for alle børn fra syv år at deltage i Kreativt værksted med
genbrug af bibliotekernes kasserede materialer.
Flet et lækkert armbånd, fold en lille æske, lav rosetter til pynt eller lav gavemærker og fine kort.
Vi bruger de gamle kasserede Anders And Blade, gamle tidsskrifter og magasiner, de flotte kasserede billedbøger eller
noget helt andet. Kom og vær med, men husk at tilmelde dig inden arrangementets start enten via Frederikssund
Bibliotekernes hjemmeside eller ved at ringe på 47 31 25 25.

De kreative værksteder foregår mandag den 14. oktober, kl. 9.30 til 12.00 på Skibby Bibliotek, og senere på dagen kl.
13.30 til 16.00 på Jægerspris Bibliotek. Torsdag den 17. oktober er det i Bibliotekssalonen på Frederikssund Bibliotek kl.
9.30 til 12.00 og senere på torsdagen kl. 13.30 til 16.00 på Slangerup Bibliotek.
På alle børnebibliotekerne i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund hygger vi lidt ekstra omkring børnene, deres
forældre og bedsteforældre i efterårsferien.
I den betjente åbningstid er der kaffe/the på kanden, og masser af mulighed for leg, læsning og hygge.
Børnebibliotekerne har et righoldigt tilbud af gode bøger, film, spil og puslespil som man både kan bruge på stedet eller
låne med hjem. Børnebibliotekerne har desuden børnecomputere, legetøj, dukketeater og andre spændende ting som nok
skal række til et par timers god leg og efterårshygge - alt gratis og lige til at bruge. Og dagens avis ligger frit fremme.
Vi glæder os til at se mange børn og deres voksne samt bedsteforældre på børnebibliotekerne i efterårsferien.
2013 10 14 Flotte huse på børnebiblioteket
Alle børn og voksne inviteres til at se en fin lille udstilling på Frederikssund Børnebibliotek med de kønneste huse.
Husene er lavet i genbrugsmaterialer og ting fra naturen, og efterfølgende er værket blevet malet, så de fremstår som de
fineste tre-dimentionelle malerier. Desuden har biblioteket fundet alle de fine bøger frem om huse og arkitektur. Bøger som
selvfølgelig kan lånes med hjem for at blive studeret nøjere.
Den fine udstillingen er lavet af ni elever fra Specialklassen S1 fra Ådalens Skole afd. Nord - og de er så glade for de
mange farvestrålende huse at de lige husker alle på; "nok se men ikke røre".
Det er også et ganske fint syn, som møder en når man runder børnebiblioteket på anden sal i Jernbanegade,
Frederikssund.
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2013 10 14 Fornem pris til Team 2010
Team 2010 står for idræt, sjov og venskab, og har som formål at igangsætte aktiviteter der giver nye muligheder for den
målgruppe foreningen er stiftet for: personer med udviklingshandicap i alle aldre.
Og det var da også derfor borgmester OIe Find Jensen (A) havde valgt at indstille foreningen til at modtager Nordea
Fondens Gode-Liv pris i 2013.
I sin motivation for indstillingen, og tale ved prisoverrækkelsen, sagde Ole Find Jensen blandt andet.:
Foreningen igangsætter egne aktiviteter men er også åben over for samarbejde med andre. Kombinationen af sport,
aktiviteter og det sociale er vægtet højt. Man bygger foreningslivet på samvær, hygge og muligheden for at finde og dyrke
venskaber.
Der er tale om en alsidig forening - boldspil, golf, floorball, yoga for at give nogle eksempler - og den er åben over for nye
initiativer.
Meget sker i et fortræffeligt samarbejde med kommunens idrætskonsulent på handicapområdet. Man bidrager blandt
andet med udbredelsen af foreningens aktiviteter ved månedlige åbne idrætslørdage. Samarbejdet med
idrætskonsulenten og kommunen har blandt andet medført, at Frederikssund i 2014 har værtskabet for Special Olympics
for udviklingshæmmede.
Ved de tilsvarende vinterlege tidligere i år i Sydkorea, var foreningen ligeledes repræsenteret - på flotteste vis med en
guldmedalje vundet i skisport.
Et helt imponerende syn er det, når Team 2010 sammen med kommunen hvert år afholder "Idræts - og kulturfestival for
udviklingshæmmede fra hele Nordsjælland - en berigende og livsbekræftende oplevelse.
Folkene bag Team 2010 - formand, bestyrelse, udøvere - er værdige modtagere af Nordea-fondens Gode-Liv Pris på
10.000 kr.

Repræsentanter fra TEAM2010´s bestyrelse samt øvrige prismodtagere fra ORI, Filialdirektør Jan Mølgaard fra Nordea
Frederikssund, Helle Serup fra Nordea og borgmester Ole Find Jensen.
2013 10 15 Kierkegaard comedy og Camino-café
I 200-året for Søren Kierkegaards fødsel præsenterer scenekunstner Claus Damgaard Kierkegaard Comedy Show. Det
sker onsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Kulturhuset Elværket, Frederikssund.
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Med kvinden kom spasen ind i verden, skrev Kierkegaard, og nu giver Claus Damgaard sit stærkt personlige bud på hvad
det egentlig er der er så forbandet sjovt.
Samtale med Kierkegaard
Kierkegaard Comedy Show er en samtale mellem Kierkegaard og den fiktive Damgaard.
Førstnævnte er benspænderen, spørgsmålstilleren, den indre stemme og sidstnævnte
manden på scenen på teatrets og livets.
Vi møder ham i tilbageblik på forholdet til ekskonen, hører skænderierne om at vide mest og
om at spille spil: Det konkrete som minigolf og alle de øvrige, der udspilles i kærlighedens og
livets rum.
Og så er der prinsessen. Hende møder han til prøvetime i tango. Kærlighed ved første blik hans altså. Her må der handles. Men hvordan bevæge sig fra blik til at byde op til dans når
man står i vejen for sig selv? Og hvordan kan Kierkegaard hjælpe her?
Kierkegaard Comedy Show strækker komikken så langt det lader sig gøre uden at miste men måske tværtimod fremme - essensen af Kierkegaards tanker.
Kierkegaard Comedy Show er en blanding af komik, foredrag og teater. Både til dig der har
studeret Kierkegaard i en årrække og dig, der aldrig har hørt om ham.
Billetter á 30 kroner kan bookes via bibliotekernes hjemmeside og på det lokale bibliotek.
Camino-café
Ved denne Camino-café vil 21-årige Kristian Kaltoft Lolck fortælle om sin vandring ad den berømte Camino fra Saint Jean
Pied-de-Port i Sydfrankrig til Santiago de Compostella i det nordvestlige Spanien.
Det er en tur på 774 km. og Kristian Kaltoft Lolck vil fortælle om oplevelserne med strabadser, skader, sol og regn, naturen
samt mødet med andre pilgrimsvandrere fra hele verden på den 40 dage lange vandring.
Kristian Kaltoft Lolcks beretning vil blive suppleret af Ole Rømer Hansen der vil fortælle om vinen, maden og kulturen i
nogle af de områder Caminoen går i gennem.
Ole Rømer Hansen har tidligere været vinimportør med speciale i vine fra det nordlige Spanien, og kender i øvrigt landet
særdeles godt fra mange rejser landet.

Vigtig kristen pilgrimsrute
Siden middelalderen har Caminoen - eller Jakobsvejen - været en af de vigtigste kristne pilgrimsruter.
Jakobsvejen følger ikke én bestemt rute, men nogle regnes for mere betydningsfulde end andre og tiltrækker derfor et
langt større antal pilgrimme.
I vore dage tager titusindvis af kristne og andre hvert år turen langs Caminoen til Compostela og Jakobsvejen er en
populær vandrerute, som også benyttes af andre end pilgrimme.
Motiverne for en pilgrimsrejse er mange og ikke længere nødvendigvis religiøse. Den moderne pilgrimsvandre kan både
have sociale og sportlige motiver til at gennemføre ruten.
I 1987 udnævnte Europarådet denne vej til kulturel rute, og den er optaget af UNESCO som del af verdens kulturarv i
1993.
Der er gratis adgang til dette arrangement, men billet skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved at henvende sig
på det lokale bibliotek.
2013 10 21 Sort/hvid natur i Rejsestalden
Kunstudvalget i Kulturhuset Rejsestalden udstiller under temaet Sort/Hvid Natur …Tre intense uger hvor naturen bliver
iført sort & hvidt.
I kunstudvalget sidder aktive kunstnere og eventmagere skulder om skulder for at udvælge så mangfoldigt og bredt et
udsnit af kunstnere og kunstarter som muligt, til at dække de 12 årlige udstillinger som Rejsestalden er vært for.
Nu er turen kommet til at kunstudvalget v/Anja Boe Manley, Kirsten Lindholm Andersen, Jørn Ritsmar, Kate Nellemose,
Christina Julsgaard og Anja Wium selv folder de kreative sider ud i de rå og stemningsfulde staldbåse, på gårdspladsen og
andre oplagte steder i og omkring den gamle Rejsestald.
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Hvordan smager sort og hvid ?¿?
Der vil være mulighed for at smage og læske ganen mens du går på opdagelse i en sort/hvid verden "fyldt af farver" akkompagneret af en variation af lydbilleder ...
Vind en kurv fyldt af smagsoplevelser
Bentes Blomsterhjørne har sponsoreret en kurv med lækre delikatesser til en værdi af 500,-. Du kan deltage i
lodtrækningen ved at møde op på ferniseringsdagen hvor du udfylder en blanket og afleverer den i lotteribowlen.
Der er mulighed for at deltage indtil klokken 15.25. Klokken 15.30 udtrækkes vinderen, og du skal være til stede for at
vinde.
Udstillingen kan betragtes, beskues og bedømmes i perioden 26. oktober til 14. november 2013 i Kulturhuset
Rejsestaldens almindelige åbningstid.
2013 10 22 Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget
Frederikssund Byråd vedtog den 25. september 2013 Kommuneplan 2013-2025, og miljøvurdering med sammenfattende
redegørelse.

Kommuneplanen er Byrådets samlede plan for udviklingen i Frederikssund Kommune de næste 12 år.
I kommuneplanen kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. orientere sig om mål og regler for
arealanvendelsen. Planen omfatter hele kommunens geografiske areal. Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet på
baggrund af Plan- og Agenda 21-strategi 2011.
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Udvikling, landskab og bæredygtighed
Kommuneplanen sætter fokus på værdierne: Udvikling, landskab og bæredygtighed.
Planen fastsætter mål for kommunens udvikling, og den indeholder bestemmelser for hvor og hvordan der kan bygges
boliger, erhverv, butikker samt for varetagelse af beskyttelsesinteresser og benyttelse i det åbne land - for eksempel
landskabelige, kulturhistoriske og biologiske interesser.
Kommuneplanen indeholder blandt andet udlæg af nye byområder, reviderede beskyttelsesområder for landskab på
baggrund af en landskabsanalyse, og udpegning af nye vindmølleområder.
Se Kommuneplan 2013-2025 - Skærmversion
Se Hvidbogen med behandling af høringssvar
Se den digitale annonce
Læs mere om kommuneplanen
OBS! Kommuneplan 2013-2025 bliver først tilgængelig i uge 44 på de digitale kort der vises på hjemmesiden.
2013 10 22 "Dit Liv"
Rehabiliteringstilbud til kræftramte
Tilbuddet er gratis og til dig der

bor i Frederikssund - eller Halsnæs Kommune

er i gang med eller for nylig har afsluttet et behandlingsforløb

er over 18 år, er under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet

har brug for støtte til at forholde dig til dit sygdoms- og behandlingsforløb

har lyst til at møde andre med kræft og indgå på et hold med op til 20 deltagere

er motiveret for at deltage aktivt i både undervisning og fysisk aktivitet og træning
Tag hånd om dit liv
Gennem rehabiliteringstilbuddet kan du styrke eller genvinde kontrol og handlekraft.
Det er sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og rådgivere fra de to kommuner
og Kræftens Bekæmpelse, der står for undervisning og træning.
Du får

værktøjer til at forbedre din hverdag gennem god kost, søvn, bevægelse og tænkning

viden om hvordan du kan fastholde dit arbejdsliv eller om nødvendigt søge pension

en fysisk og mentalt styrket krop

psykosocial støtte
Hvad, hvor og hvornår?
Tilbuddet består af en indledende samtale, en kursusdel og en træningsdel. Din nærmeste pårørende må meget gerne
deltage på den sidste kursusdag.
Træningen foregår i Frederikssund to gange om ugen i otte uger fra december 2013 til februar 2014.
Kurset foregår i Frederiksværk:

den 25. november 2013 kl. 09.30 - 15.30

den 9. december 2013 kl. 09.30 - 15.30

den 13. januar 2014 kl. 13.00 - 19.00.
Tilmelding senest den 5. november 2013
Du kan få mere information og tilmelde dig hos Birgitte Geneser på 26 85 62 13 eller bgene@frederikssund.dk
Efter tilmeldingen bliver du ringet op af en sygeplejerske, som vurderer om du kan visiteres til tilbuddet.
Tilbuddet er arrangeret af Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Hillerød, Halsnæs Kommune og Frederikssund
Kommune.

2013 10 22 Spil Dansk-dag i Slangerup
Torsdag den 31. oktober kl. 16 inviterer Slangerup Bibliotek på sang og musik når elever fra
Frederikssund Musikskole giver koncert i anledning af Spil Dansk Dagen.
Musikskolen møder op med tre kor: Spirekoret, Pigekoret og T drops der alle vil synge
danske sange.
Desuden vil et par af klavereleverne give en lille smagsprøve på deres kunnen.
Årlig festdag
Spil Dansk Dagen er dansk musiklivs årlige festdag, og løber af stablen hvert år på den sidste torsdag i oktober. Dagen er
en fast tradition i dansk musikliv siden 2001.
Der er gratis adgang til koncerten, og tilmelding er ikke nødvendig
2013 10 23 Hjemmesygeplejen etablerer akutteam
Syv specialuddannede sygeplejersker skal styrke det akutte område i hjemmesygeplejen og det akutte samarbejde
imellem hjemmesygepleje, hospital og praktiserende læge.
Uhensigtsmæssige indlæggelser skal undgås
Formålet er at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og at forbedre indsatsen i forhold til borgere, der bliver udskrevet fra
hospitalerne.
Øget tryghed for borgerne
Områdets sygeplejersker kan bruge akutteamet som sparringspartnere, men teamets primære opgave er observation,
behandling, pleje og hurtig vurdering af de dårligste borgere i kommunen.
På Rehabiliteringsafdelingen etableres en akutstue, som akutteamet kan visitere til i samarbejde med de praktiserende
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læger.

Akutteamets sygeplejersker, Lone, Anja, Karen, Stefan, Hanne, Betina og Pernille.
Et andet nyt tiltag, der skal skabe større tryghed i udskrivningsforløbet, er den fremskudte visitation, hvor tre af
kommunens visiterende sygeplejersker på skift er til stede på Hillerød Hospital for at planlægge og koordinere udskrivelser
i samarbejde med borgere, pårørende og hospitalets medarbejdere.
2013 10 24 Frederikssunder genvalgt som formand for nationalt netværk
Specialkonsulent på idræts- og fritidsområdet i Frederikssund Kommune, Ole Munch, er
ved Årsmødet i Fritidssamrådet i Danmark på Årsmødets generalforsamling i Silkeborg i
torsdags, blevet genvalgt som formand for en ny to-årig periode.
Fritidssamrådet i Danmark er et idræts- og fritidsfagligt netværk som alle landets
kommuner er medlem af, og som udøver sin virksomhed gennem konferencer,
konsultationer med Kommunernes Landsforening, og med høringsret over for ministerierne
ved lovændringer på fritids- og kulturområdet.
Hovedtemaerne for Årsmødet var Helhedsskolen set med foreningsbriller,
Folkeoplysningens fremtid og kommunernes fremtidige relationer til Kommunernes
Landsforening på folkeoplysningsområdet.
Ole Munch angiver som motivation for at løfte formandshvervet i Fritidssamrådet en
grundliggende interesse for at tage aktivt del i udviklingen af rammerne for idræts- og fritidslivet i kommunerne, og at netop
den tætte kontakt til især KL og kulturministeriet er befordrende herfor.
En lige så væsentlig motivation for at besætte formandsposten i Fritidssamrådet er, ifølge Ole Munch, muligheden for at
sætte Frederikssund Kommune på landkortet i idræts- og fritidsmæssig sammenhæng.
Ved det netop afviklede Årsmøde deltog 126 repræsentanter fra 62 kommuner.
2013 10 25 Skolechef fratræder
Der er den 23. oktober indgået en fratrædelsesaftale med skolechef Anders Ramsing.
Aftalen er indgået efter anmodning fra Anders da han ikke har oplevet, at der er den tilstrækkelige opbakning til hans virke
i stillingen.
Anders har været i Frederikssund Kommune siden kommunesammenlægningen, og har arbejdet utrætteligt på at skabe et
skolevæsen i Frederikssund som vi kan være stolte af.
Fusionen af de fire skolevæsener var en meget omfattende opgave, som lykkedes fantastisk flot.
Der er, mens Anders har været skolechef, sket en meget betydelig renovering og opdatering af skolernes fysiske rammer
og sideløbende med det også gennemført en række skolesammenlægninger.
Jeg vil især fremhæve, at strukturtilpasningerne er blevet gennemført i meget omhyggelige processer, der har fået også
kontroversielle og svære beslutninger til at blive bredt accepteret.
De seneste år har arbejdet med det meget omfattende projekt "Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund" fyldt meget på
området og på det allerseneste naturligvis lærertidsaftaler og folkeskolereformen.
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke Anders for hans store indsats de sidste seks år, og ønsker ham held og lykke
fremover.
Processen med genbesættelse af stillingen er igangsat, og indtil en ny skolechef tiltræder, fungerer direktør for Opvækst,
Uddannelse og Kultur, Jan Milandt, som skolechef.
Kommunaldirektør
Ole Jacobsen
2013 10 29 Kandidater til Byrådet
Der afholdes valg til valg til Regionsrådet og til Byrådet den 19. november 2013.
Valgbestyrelsen offentliggjorde den 28. oktober oversigten over godkendte kandidater til byrådsvalget i Frederikssund
Kommune.
I alt 84 kandidater er opstillet på ti lister.
De er indgået valgforbund mellem listerne: A - B - F - L - Ø og mellem listerne: C - I - O - V
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A. Socialdemokratiet
Tina Tving Stauning
Susanne Bettina Jørgensen
Jesper Wittenburg
Kim Rockhill
Kirsten Weiland
Anne-Lise Kuhre
Kenneth Jensen
Guri Bjerregaard
Mette Bjørn Tange
Lene Boholm
Carsten Cederholm
Nichlas Mogensen
Niels Brockenhuus
Bjørn Termark
Flemming Zuschlag Christiansen
Ulrik Jensen
Lars Jepsen-Sølvhøj
B. Radikale Venstre
Helle Løvgreen Mølvig
Mads Bondo Dydensborg
Andreas Ryge
Susanne Kirketerp-Møller
Kirsten Lykke Nielsen
Aneela Tareen
Verner Bylov Larsen
Søren A. Weimann
C. Det Konservative Folkeparti
Ole Søbæk, Jægerspris
Stig Colbjørn Nielsen, Slangerup
Hanne Christiansen, Jægerspris
Henrik Biehl, Skuldelev
Steen Hejnfelt, Skibby

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

E. Borgernes liste Frederikssund
Tom Lysgaard, Jægerspris
Kai Bloch, Slangerup
Sasa Stojkovic, Frederikssund
Anders Madsen, Frederikssund
Morten Villadsen, Frederikssund
Helle Boisen Andersen, Slangerup
Susanne Bartholin, Jægerspris
Dan Hoffgaard Møller, Ferslev
Lennie Hansen, Jægerspris
Line P. Monin, Jægerspris
Thomas Sørensen, Kulhuse
Jesper Holst, Skibby
Anne-Mette Hansen, Frederikssund
Jesper Rosenørn Pedersen, Jægerspris
F. SF - Socialistisk Folkeparti
Poul Henrik Hedeboe, Hornsherred
Susan Stauersbøl, Frederikssund
Grethe Olsen, Frederikssund
Ole Frimann Hansen, Frederikssund
Ole Goldbech, Hornsherred
Stephan Stauersbøl, Frederikssund
I. Liberal Alliance
L. Michael Herløv
Henrik Godiksen
Gunnar Langemark
L. Fjordlisten
Kasper Bidstrup Thorsen

1.
2.
3.

O. Dansk Folkeparti
Pia Adelsteen
Kasper Andersen
Lars Thelander Bostrøm
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4.
5.
6.
7.

Leif Rasmussen
Jens Erlandsen
Gert Rimkjær
Inge Messerschmidt
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
John Schmidt Andersen
Anne-Mette Risgaard Schmidt
Jørgen Bech
Morten Skovgaard
Jens Ross Andersen
Emilie Tang
Jørgen Olsen
Michael Kock
Kristian Moberg
Erik Sejersten
Henrik Broksø
Allan Kirkestrup
Jette Christensen
Ivan Hansen
Ole Søegaard
Diana Larsen
Hans Andersen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne
Pelle Andersen-Harild
Ole Schultze Henriksen
Holger Madsen
Irene Berri
Tina Vejby
Lasse Gustavsen

Listerne E, O og Ø har valgt at opstille som partiliste, mens listerne A, B, C, F, I, L og V har valgt sideordnet opstilling.
Partilisteopstilling
Et parti der opstiller på partiliste, har på forhånd fastlagt rækkefølgen af alle partiets kandidater på stemmesedlen.
Partistemmerne fordeles ud fra den faste rækkefølge på stemmesedlen.
Sideordnet opstilling
Er kandidaterne sideordnet opstillet, tilfalder kandidatlistens mandater kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres
personlige stemmetal.
2013 10 30 Kom og uhyg på biblioteket
Tag dit mest uhyggelige kostume på, og kom til halloween torsdag den 31. oktober kl. 15-19 på Frederikssund Bibliotek i
Bibliotekssalonen.
Besøg heksens hule hvor du kan lave din egen græskarlygte, blive malet i ansigtet af professionel makeup artist, og vær
med til græskarbowling og knoglekast - hvis du tør?!
Du må meget gerne tilmelde dig arrangementet enten via bibliotekets hjemmeside, ved at ringe 47 31 25 25 eller ved blot
at møde op på et af de fire biblioteker og fortælle at du gerne vil deltage.
Frederikssund Børnebibliotek glæder sig til at se en masse uhyggelige børn og deres voksne.
2013 10 30 Drabelige og gakkede historier på Skibby Bibliotek
Arrangementet "Drabelige, men mest gakkede historier med HansHistorier" kommer nu til Skibby
Bibliotek lørdag den 2. november.
Hans kommer og fortæller for alle børn mellem fem og ti år og deres voksne klokken 11.00 til 12.00.
Billetterne kan bestilles på bibliotekernes hjemmeside, så det er bare med nu at sikre sig muligheden
for en skæg og sjov formiddag på Skibby Bibliotek.
Hans fortæller nemlig sine helt egne pudsige, fantasifulde, sjove og drabelige historier om blandt
andet Rockerkaninen, den frygtelige og berygtede kanin, der terroriserer hele kvarteret, og som alle
prøver at undgå med stor humor og glimt i øjet. Og måske sniger der sig en enkelt fortælling ind af
blandt andre H. C. Andersen.
Man ved aldrig med de gakkede historier, når Hans først begynder.
2013 10 30 Nu sættes der gas på skraldeindsamlingen
Til maj næste år kommer der nye skraldebiler i kommunen. Bilerne kører på biogas og er udstyret med elektrisk lift og
komprimator. Når bilerne står stille slukkes motoren automatisk, og sammen med den elektriske lift vil støjen fra
tømningerne blive hørbart mindre.
Det er resultatet af et EU-udbud hvor Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget forventer at kunne indgå kontrakt med
Renonorden A/S om afhentning af dagrenovation og papir fra husstandene. Som noget nyt vil der blive kørt i to-holdsdrift.
Skraldebilerne vil fremover køre i tidsrummet 6.00 -20.00 på hverdage.
På vej mod CO2 neutral skraldekørsel
Udvalgsformand Morten Skovgaard (V) siger om de klimamæssige perspektiver i beslutningen:
- Med biogas i tanken og vindmøllestrøm i batterierne er skraldebilerne tæt på at være CO2 neutrale. Vi kan endnu ikke
bruge den biogas, der laves af affaldet som indsamles her i kommunen, men det arbejder vi på. Indtil da bruger vi biogas
fra andre af landets anlæg.
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Med en offentlig tilgængelig gastankstation på vej i Pedersholmparken, sammen med flere andre gastankstationer i hele
landet, vil det også blive muligt for både privatbilister og virksomheder at køre på gas.
Først skraldebilerne
HMN Gashandel A/S forventer at kunne åbne en tankstation til gaskøretøjer i Pedersholmparken i løbet af 2014. I første
omgang vil tanken blive benyttet af de skraldebiler der kører for kommunen.
Det planen at også kørsel fra Vestforbrænding i Frederikssund kommer med på gasbølgen. Samtidig arbejder kommunen
på at bybussen i Frederikssund overgår til gas for at samle erfaringer, inden det besluttes om alle busserne i kommunen
skal overgå til gas.

2013 11 6

Vilde tider på bibliotekerne
I uge 45 og 46 har bibliotekerne hele to gange fokus på det vilde.
De vilde 70'ere i Skibby og omegn
Første gang er lørdag den 9. november kl. 13 til 15 i Skibby Fritidscenter på Nyvej 7, hvor Historisk Forening for Skibbyegnen i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Skibby sætter spot på Skibby og omegn i de vilde 1970'ere.
Kan du huske hvad du foretog dig i det årti, hvilket tøj du gik i, hvordan du boede, hvilke møbler du havde, hvad du lavede
i fritiden osv.?
Disse og en stribe andre spørgsmål om tiden kan være spændende at genkalde sig.
Lokalhistorisk arkiv har lavet et udstilling med billeder fra perioden. Der er både motiver fra byfester, optog på Hovedgaden
i Skibby, beboerfester i Skibby-hallen og portrætter af forskellige Skibby-borgere. Kom og kig i mapper med avisudklip, se
på skolebilleder arkivet har fået indleveret, og medbring gerne dit eget.
Historisk Forening har fået forskellige folk til at komme med korte, personlige beretninger om, hvad de husker fra tiden, f.
eks om opstarten af Hornsherreds filmklub, Hellas og meget andet.
Kom og vær med til en sjov og hyggelig eftermiddag. Gratis adgang.
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Børnedyrskue ved Butik J, Skibby. 1979
Vilde piger
Det andet arrangement handler om vilde piger, og det gennemføres af Jægerspris Bibliotek
torsdag den 14. november kl. 19.
Her viser biblioteket filmen Vilde piger fra 2013 som skabte meget debat i foråret.
Filmen handler om hvad der driver unge teenagepiger til at gribe til vold over for andre piger?
Hvilke omstændigheder får dem til at vælge volden, selvom de er klar over, at handlingerne
kan få konsekvenser for resten af deres liv?
Det er nogle af de spørgsmål, der ligger bag, Tine Katinka Jensens og Mette Carla T.
Albrechtsens dokumentarfilm "Vilde Piger - undervurder aldrig en pige vilje".
Vilde Piger fortæller historien om Afaf, Sasja og Hilal. De lever et hårdt liv i Brøndby Strand,
hvor konflikter med loven, veninder og familie er hverdag. Pigerne må hver især se deres
problemer i øjnene og finde deres vej i verdenen, men vold og gruppepres er svært at hamle
op med.
Efter filmen er der oplæg og debat med to af filmens medvirkende, så tag din mor og far under armen, og kom ned på
biblioteket til en god aften i selskab med Vilde piger.
Arrangementet er for alle fra 12 år samt voksne.
Billetter, som er gratis, kan bestilles via Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside, eller direkte på dit lokale bibliotek.
2013 11 6

Nordisk biblioteksuge
Uge 46 er Nordisk biblioteksuge. Det markeres med "skumringstid" i Frederikssund mandag den 11. november kl. 19.00 til
21.30.
De korte mørke efterårs- og vinterdage har vi til fælles i Norden. I tidligere tider - før TV og computere blev en del af vores
hverdag - var højtlæsning i de mørke vinteraftener en udbredt nordisk tradition.
Skumringstime
Mandag i uge 46 giver vi den gamle nordiske fortælletradition nyt liv med arrangementet "Skumringstime".
På mere end 2.000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles tusindvis af tilhørere i
skumringstimen kl. 19.00 for at lytte til en nordiske fortælling. Måske kan vi sætte verdensrekord i højtlæsning når vi på
nøjagtig samme tidspunkt samles og lytter til nordisk litteratur.

I Frederikssund er Foreningen Norden, Park Bio og Frederikssund Bibliotek gået sammen om at skabe en hyggelig aften.
Vi mødes i Park Bio, Jernbanegade 41, Frederikssund til en skøn aften med oplæsning og film.
Formanden for foreningen Norden, Grethe Olsen, læser højt fra Tarjei Vesaas : Is-slottet. Efterfølgende vises filmen
"Frøken Smillas fornemmelse for sne" af Bille August . Filmen bygger på Peter Høegs roman af samme navn som blev en
verdenssucces i 1992.
Filmen handler om en grønlandsk dreng, der findes død efter et fald fra et tag. Halvgrønlænderen Smilla har på
fornemmelsen, at han er blevet myrdet, og går i gang med selv at efterforske hændelsen. Den døde dreng viser sig at
have forbindelse til en mystisk ekspedition efter en mystisk meteorit i Grønland, og snart efterstræbes Smilla på livet.
Filmen havde premiere i 1997, og blev en stor succes der er set af omkring 500.000.
På Frederikssund Bibliotekerne vil der i denne uge være udstillet bøger fra Norden med vinteren som tema.
Der er gratis adgang, og tilmelding er ikke nødvendig.
2013 11 6

Frederikssund Musikskole inviterer til Café og Bandnight
Musikskolen afholder to koncerter i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Tirsdag den 12. november kl. 19.00 - spiller Musikskolens strygerorkestre og solister værker af bl.a. Bach, Beethoven,
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Veracini og Händel på henholdsvis violin og blokfløjte.
Onsdag den 13. november kl. 19.00 - bliver der skruet op for rockmusikken, når Musikskolens bands og FM Big Band
trykker den af til BANDNIGHT.
Begge aftener er der gratis entré og Støtteforeningen sælger forfriskninger til rimelige priser.

2013 11 8





Temaaften om indgange til psykiatrien
Angst, depression, mani, skizofreni, ADHD, Borderline, spiseforstyrrelser m.v. - der er hjælp at hente.
Få overblik over dine muligheder, hvis du eller dine nærmeste har brug for hjælp.
Temaaften i Kulturhuset Elværket torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00 - 21.00
Adresse: Ved Kirken 6, Frederikssund
Gratis adgang - alle er velkomne!
Oplægsholdere fra:
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Frederikssund kommune, Socialpsykiatrien
Halsnæs kommune, Voksenstøtte
Pause med kaffe, the og småkager. Der vil være mulighed for en personlig snak med arrangørerne i pausen.
Arrangører:
Socialpsykiatrien Frederikssund
Voksenstøtte Halsnæs
SIND
LAP Nordsjælland
Bedre Psykiatri
Nordsjællands Misbrugscenter
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Se opslag om temaaften om indgange til psykiatrien

2013 11 14 Gode grunde til at stemme til Ældrerådsvalget
Hvis du bor i kommunen og er fyldt 60 år den 19. november, kan du stemme til Ældrerådsvalget.
Valget bliver holdt samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Det foregår på de samme valgsteder, og der bliver
udsendt valgkort til alle tre valg.
Du kan stemme på enhver af de opstillede kandidater, også selv om kandidaten er fra et andet lokalområde end dit eget.
Du kan brevstemme før valgdagen
Frem til den 16. november kan du brevstemme i Borgerservice i åbningstiden. Borgerservice holder åbent lørdag den 16.
november kl. 10 - 14.
Du kan blive kørt til valgstedet
Kommunen tilbyder gratis kørsel til borgere, der har svært ved at komme til valgstedet ved egen hjælp.
Der er gode grunde til at stemme
Ældrerådet er de ældres talerør og medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik.
Rådet beskæftiger sig med og skal høres om forhold, der vedrører ældre. Det kan fx være om pleje og omsorg,
madordninger, boligforhold og plejehjem, trafikale forhold, kulturelle forhold m.v.
Ældrerådet holder møder med Social,- Ældre og Sundhedsudvalget og styrker politikernes beslutningsgrundlag gennem
dialog og høringer.
Ældrerådet er valgt af og blandt kommunens borgere over 60 år. Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle
organisationer.
Din stemme er med til at lægge vægt bag Ældrerådets udtalelser.
2013 11 14 Valgcafé i Kulturhuset Elværket på valgaftenen den 19. november
Byrådet, de politiske partier, byrådskandidater, presse og interesserede borgere indbydes til valgcafé i Kulturhuset
Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund, fra kl. 20.00 til cirka kl. 02.00.
Ude på valgstederne tælles der op, og resultaterne sendes direkte til Elværket, hvor stemmetallene kan ses på storskærm
i samme øjeblik de foreligger.
Elværket står for caféen og sælger kaffe/te, øl, vand og vin indtil kl. 01.00.
På TV kan man følge valgdækningen.
På storskærm vises løbende de lokale resultater, stemmeprocenter,partiernes stemmetal på valgstederne, valgresultat for
partier,personlige stemmetal, samlet valgresultat og endelig det ny Byråd (Alle valgresultater er de foreløbige optællinger
da fintællingerne foregår dagen efter).
Cafégæsterne sørger selv for den hyggelige stemning med glæde og skuffelse over de foreløbige resultater.
2013 11 14 Obligatorisk selvbetjening og Digital Post
borger.dk kampagne om digitalisering
I uge 48 starter den landsdækkende kampagne om obligatorisk selvbetjening og Digital Post, og den løber til uge 5 i 2014.
Den 1. december 2013 udrulles "Bølge 2", og følgende ni obligatoriske selvbetjeningsløsninger er prioriteret til at skulle
indgå i kampagnen om overgangen til obligatorisk digital kommunikation med det offentlige.
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Ansøgning om støtte til kropsbårne hjælpemidler
Erklæring om faderskab
Anmeldelse af cykeltyveri
Anmeldelse af rotter
Anmeldelse af udrejse
Navngivning og navneændring
Lægeskift
Ret forskudsopgørelsen og årsopgørelsen
Ansøgning om vielse/partnerskab
Herudover vil der være særligt fokus på den Digitale Postkasse, der bliver obligatorisk at anvende pr. 1. november 2014.
Temauge på bibliotekerne
På biblioteket vil vi gerne hjælpe folk med at bruge de offentlige digitale tjenester der findes på borger.dk, og derfor har
Frederikssund Bibliotekerne i uge 48 temauge om borger.dk på alle fire biblioteker.
Mandag den 25. november kl. 10-12 på Frederikssund Bibliotek
Tirsdag den 26. november kl. 10-12 på Jægerspris Bibliotek
Onsdag den 27. november kl. 10-12 på Slangerup Bibliotek
Torsdag den 28. november kl. 10-12 på Skibby Bibliotek
Husk tilmelding senest tre dage før. Der er plads til max. 15 deltagere pr. gang, og tilmeldingen vil foregå efter først til
mølle princippet.
Frederikssund Bibliotekerne, tlf.: 4731 2525 eller mail: bibliotekerne@frederikssund.dk

2013 11 17 Informationsmøde om ny miljøstation
Alle interesserede inviteres til informationsmøde om den kommende miljøstation på Gammel Kulhusvej i Jægerspris.
Torsdag den 28. november 2013 kl. 16.30 til 17.30
parkerer vi en bus på OK-tanken.
Her kan vi i ly for vind og vejr få en kop varm kaffe, mens kommunens affaldskontor fortæller om planerne for den
kommende miljøstation.
Tilmelding er ikke nødvendig, men der er et begrænset antal siddepladser - ca. 45.
Etableringen af miljøstationen er et led i kommunens udvikling af affaldsordningerne, og et redskab til at indsamle flere
genanvendelige materialer.
Byrådet har valgt at placere den første miljøstation ved Skoven af flere grunde. Først og fremmest for at kunne give de
mange tusinde fritidshuse i området en bedre betjening.
Til invitationen vedlægger vi lidt læsestof med beskrivelse af miljøstationens beliggenhed, indretning og drift.
Vel mødt den 28. november.
Se
Miljøstation Gammel Kulhusvej - beskrivelse (pdf)
Miljøstation Gammen Kulhusvej - model (pdf)
2013 11 22 En eftermiddag i julens tegn

Tænk på duften af gran, gløgg og æbleskiver.

Tænk på hygge, varme, lys, mødet med andre.

Tænk på julepynt og andre varer, som du kan købe til en rimelig pris.
Giv dig selv en eftermiddag i julens tegn mandag den 2. december kl. 13 - 16.
Brugere og personale i "Aktiviteten" på Østergården glæder sig til at byde dig velkommen på Frederiksborgvej 8, 3600
Frederikssund.

2013 11 22 Fantastisk fund af dolk i Vinge
Arkæologerne har ved forundersøgelserne i Vinge, fundet en dolk på 29 cm fra bondestenalderen.
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Ved den arkæologiske forundersøgelse ved Vinge, har Roskilde Museum gjort et pragtfund lidt ud over det sædvanlige.
De har fundet levn fra bondestenalderen.
Blandt fundmaterialet er fremkommet denne flotte flintdolk der bredt kan dateres til tiden omkring 2.400 - 1.800 f.Kr.
Læs mere om fundet af dolken
Læs hele Bygherrerapporten om den arkæologiske forundersøgelse.
2013 11 22 Oplever du tegn på angst eller depression?
Deltag i et kursus og i en videnskabelig undersøgelse af kursets effekt.
Vi søger borgere med symptomer på angst eller depression, der vil deltage på kurset "Lær at tackle angst og depression"
eller i en kontrolgruppe. Fordelingen sker ved lodtrækning. Borgere, der deltager i kontrolgruppen, kan tilmelde sig kurset
efter syv måneder.
Kurset "Lær at tackle angst og depression"
På kurset bliver du præsenteret for redskaber, der er specielt udviklet til at håndtere symptomer på angst og depression og
de problemer, som angst og depression typisk medfører i hverdagen.
Man arbejder blandt andet med emner som håndtering af angst og depression, bedre kommunikation,
forebyggelsesstrategier, håndtering af træthed, problemløsning, samarbejde med sundhedsvæsnet og fysisk aktivitets
betydning for humøret.
Kurset varer syv x 2½ time og foregår i Rejsestalden i Jægerspris. Første gang er torsdag den 20. februar 2014 fra kl.
13.00 til 15.30.
Den videnskabelige undersøgelse
Man har positive erfaringer med kurset i udlandet, men der mangler erfaringer fra Danmark. Undersøgelsen skal afdække,
om kurset påvirker evnen til at håndtere dagligdagen og symptomerne på angst eller depression.
Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Komiteen for Sundhedsoplysning, forskere ved Aarhus Universitet
og Frederikssund Kommune.
Yderligere information
Du kan uforpligtende henvende dig og få flere oplysninger hos sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på 21 13 44 75
eller kzmor@frederikssund.dk. Husk at oplyse dit navn, adresse og telefonnummer.
2013 11 22 Stærk stemme til Ældrerådet
Der var trængsel ved Ældrerådsvalget den 19. november hvor 61,6 % af de stemmeberettigede var forbi stemmeurnerne.
Den store valgdeltagelse betyder at stemmeprocenten næsten er fordoblet i forhold til valget i 2009 hvor den var 33,2 %.
Optælling af stemmer den 20. november
Der var dyb koncentration og god stemning da de mange stemmer blev talt op dagen efter valget.
For at sikre lokalområdernes repræsentation skulle der vælges tre kandidater fra Frederikssund og to kandidater fra
henholdsvis Skibby, Jægerspris og Slangerup. Derudover skulle der vælges op til ni suppleanter.

Fra venstre Ole Klenke, Benny Andersen. Hanne Vedersø, Christian Heiberg, John Jensen.
Det nye Ældreråd
Det nye Ældreråd konstituerer sig inden årets udgang, og træder i funktion den 1. januar 2014.
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Medlemmerne af det nye Ældreråd er Vibeke Davids Hansen, Ole Klenke, Christian Heiberg, Hanne Vedersø, Rigmor
Nielsen, Lise Lotte Due, Erik Nielsen, Bent Jakobsen og Jimmy Sarvad.
I kolonnen til højre kan du se fordelingen af stemmer på de enkelte kandidater.
Nuværende formand for Ældrerådet, Lise Lotte Due noterer valgresultatet.
2013 11 25 Affald i julen
Der er ændringer i afhentning af dagrenovation og i åbningstider på genbrugspladserne til jul og nytår på grund af
helligdagene.
Dagrenovation
Julen
Planlagt afhentning
Hentes
Mandag den 23/12
Mandag den 23/12
Tirsdag den 24/12
Mandag den 23/12
og Tirsdag den 24/12
Onsdag den 25/12
Tirsdag den 24/12
Torsdag den 26/12
Torsdag den 26/12
Fredag den 27/12
Fredag den 27/12
Nytår
Planlagt afhentning
Mandag den 30/12
Tirsdag den 31/1
Onsdag den 1/1
Torsdag den 2/1
Fredag den 3/1

Hentes i stedet
Mandag den 30/12
Mandag den 30/12 og Tirsdag
den 31/12
Tirsdag den 31/12
Torsdag den 2/1
Fredag den 3/1

Hvis dit affald ikke bliver hentet kan du på hverdage ringe til Kundeservice på 80 20 80 30
Ekstra plads til dagrenovationen?
Ved højtiderne kan det være svært at få pladsen i affaldsbeholderen eller sækken til at slå til.
Husk at aviser, papir, flasker og rødkålsglas, sildeglas og andre emballageglas skal sorteres fra til genanvendelse. Det er
godt for både miljøet og økonomien, og det hjælper på pladsen i din affaldsbeholder eller sæk.
Julepapiret fra de mange gaver vi pakker ud til jul kan generelt ikke genbruges, og det skal derfor ikke i containerne til
aviser og papir. Det skal i restaffaldsspanden eller i containeren til småt brændbart på genbrugspladsen i en klar plastsæk.
Hvis du har brug for en ekstra sæk til dagrenovation, kan du købe den følgende steder:

Kommunens biblioteker

SuperBest Frederikssund, Superbrugsen i Jægerspris, Superbrugsen i Slangerup og Dagli´Brugsen i Kulhuse,
Tømmergården i Kulhuse, Dagli´Brugsen i Dalby, Superbest i Skibby og Dagli´Brugsen i Skuldelev.
Ekstra sække koster 25,- kr. pr. stk. Ekstra sækken stilles ved siden af affaldsbeholderen på afhentningsdagen.
Genbrugspladserne i Frederikssund Kommune
Åbningstider
Frederikssund

Jægerspris

Lørdag 21. december

10-17

9-15

Søndag 22. december
Mandag 23. december
Tirsdag 24. december
Onsdag 25. december
Torsdag 26. december

10-17
10-17
Lukket
Lukket
Lukket

10-17
Lukket
Lukket
Lukket
Lukket

Fredag 27. december

10-17

Lukket

Lørdag 28. december

10-17

9-15

Søndag 29. december
Mandag 30. december
Tirsdag 31. januar
Onsdag 1. januar

10-17
10-17
Lukket
Lukket

10-17
Lukket
Lukket
Lukket

Skibby(Genbrugsbutikken)
8-13
(8-13)
Lukket
7-9 og 13-17
Lukket
Lukket
Lukket
7-9 og 13-17
(13-17)
8-13
(8-13)
Lukket
7-9 og 13-17
Lukket
Lukket

Frederikssund Genbrugsplads, Strandvangen 17, 3600 Frederikssund
Jægerspris Genbrugsplads, Nørhaven 8, 3630 Jægerspris
Skibby Genbrugsplads, Bronzeager 5, 4050 Skibby
Hvis du har affald med i sække, skal sækkene være af klar plast.
2013 11 27 Film om byen Vinge
Helhedsplanen for Vinge er vedtaget, og i forlængelse heraf er der udarbejdet en film der illustrerer Vinges beliggenhed,
hovedtræk og vision.
Vinge er tæt på København, men byen er langt fra en traditionel forstad. Vinge bliver en by, hvor man kan mærke
landskabet.
Så bor du i Vinge, bor du altid tæt på et attraktivt landskab - men du bevæger dig også i en by, hvor mennesker opholder
sig, mødes og har mulighed for at indgå i dagligdags fællesskaber.
Hvis du ønsker at se filmen i HD, skal du trykke på ikonet for indstillinger (tandhjul i nederste højre hjørne) og sætte
opløsningen til HQ
Filmen er udarbejdet af EFFEKT i samarbejde med Frederikssund Kommune.
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Læs mere om byen Vinge
2013 11 28 Klubber skaber mødesteder for 6.-7. klasses børn
Teenageårene kan være en omtumlet tid for større børn. Især overgangen fra mellemtrin til udskoling i 6.-7. klasse kan
være udfordrende, fordi de trygge rammer skiftes ud med nye lærere, nye krav i skolen, og en del af børnene skifter også
skole og skal dermed indgå i nye hierarkier i vennekredsen.
Det er baggrunden for, at Frederikssund Klubberne nu styrker klubindsatsen for 6. og 7. klasse.
- Vi arbejder på at gøre klubben til et trygt og kendt mødested for de store børn lokalt og på tværs af klubberne i
Frederikssund Kommune. Medarbejderne har jo opbygget relationer til børnene fra de var små, og det er netop i kraft af de
gode relationer, at de kan støtte de større børn med at navigere igennem de første teenageår, fastslår fællesklubleder
Nina Wittendorff Pedersen, Frederikssund Klubberne.
Klubberne har udviklet en ny palet af aktiviteter og tilbud til de store børn, fx skitur, sportsgames og særlige
arrangementer, herunder temaaftener om teenager-problematikker.
Desuden har flertallet af klubber indrettet særlige klublokaler til de store børn for at imødekomme deres behov for at have
det for sig selv.
2013 11 28 Kan pædagoger og lærere få inaktive børn til at motionere?
Klub Toppen og Kingosskolen går nu i samarbejde om at udvikle nogle sjove aktiviteter, der kan få endnu flere
udskolingsbørn på Kingoskolen i Slangerup til at bevæge sig i skole- og klubtid, men forhåbentlig også i fritiden.
Samarbejdet er opstået i kølvandet på projekt Super Street, der har skaffet børnene nye skaterramper, klatretårn og
highschool-miljø ved boldbanerne, som led i DR-arkitekt-konkurrencen Byg-Det-Op.
Lige nu er flertallet af byens 7.-9. klasses børn og unge meget sportsaktive, men seks procent af udskolingseleverne
foretrækker stillesiddende aktiviteter som at se TV, spille computer eller høre musik i fritiden, viser en undersøgelse fra
kommunens sundhedsafdeling.
Powerbreaks skal få børn til at bevæge sig mere
- Vi vil netop have gang i et samarbejde om, hvordan vi kan sætte aktiviteter i gang - en slags powerbreaks - så alle får
rørt sig i løbet af dagen. Hvis vi lægger den slags ind i timerne, er det min erfaring, at flere også vil bevæge sig frivilligt i
fritiden og frikvartererne. Men det er urealistisk at få alle børn til frivilligt at være meget aktive rent fysisk i fritiden, siger
Jens Fenger Nielsen, skoleleder på Kingoskolen.
Som led i de nye lovkrav i skolereformen skal børn fremover bevæge sig 45 minutter i løbet af skoledagen, og det er
præcis den opgave, skolen og klubben nu - i samarbejde med kommunens
sundhedskoordinator - vil sætte gang i.
Samtidig vil de kunne følge, om deres indsats rent faktisk får børn
til at bevæge sig mere i fritiden. For kommunens sundhedsafdeling
følger udskolingsbørnenes motionsvaner i Slangerup.
Tre ud af fire går til sport, ganske få foretrækker tv og computerspil
Inden Super Street-faciliteterne blev etableret undersøgte
kommunens sundhedskoordinator nemlig de store børns
motionsvaner.
Undersøgelsen viste, at hele 3 ud af 4 elever på Kingoskolen går
til sport en eller flere gange om ugen. Hver fjerde går ikke til sport,
selv om de egentlig godt kan lide at bevæge sig. Mens 6 %
foretrækker som nævnt stillesiddende aktiviteter som at se TV,
spille computer eller høre musik. Og jo ældre børnene er, jo mindre sport og bevægelse er
der i deres hverdag.
- Det overrasker mig, at så mange som 75 % af børnene faktisk er fysisk aktive i fritiden, men udfordringen er jo netop
også at få de inaktive til at bevæge sig mere. Det bliver spændende at se, om Super Street- faciliteterne og samarbejdet
mellem skole og klub kan gøre en forskel i forhold til, hvordan og hvor meget de unge bevæger sig i skoletiden og i fritiden,
fastslår Frederikssund Kommunes sundhedskoordinator Louise Barkan Staal, der gentager undersøgelsen senere på
skoleåret for at se effekten af de nye tiltag.
Netværk skal udvikle sjov motion
Netop børns bevægelse har høj prioritet i Frederikssund Klubberne, som har et princip om at tilbyde klubbørn mindst én
bevægelsesaktivitet hver dag.
Klubberne har derfor også sagt ja til at deltage med fem medarbejdere i en ny netværksgruppe under Dansk Skoleidræt.
Målet med netværksgruppen er, at skole, klub og andre aktører i samarbejde udvikler nye ideer og videndeler de
eksisterende, så børn bliver motiveret til at bevæge sig mere i hverdagen.
- Vi prioriterer at deltage med hele fem medarbejdere i netværket, fordi børns bevægelse er vigtig for deres selvværd,
indlæring, energiniveau og daglige velbefindende. Og så forebygger det livsstilssygdomme på sigt. Men børn skal opleve,
at det er sjovt at bevæge sig, ellers bliver det ikke en vedvarende aktivitet i fritiden. Især ikke for dem, der går meget op i
spil, film eller musik, siger klubleder Rasmus Peter Andersen, Klub Toppen i Slangerup.
Foruden ham og stedfortræder Morten Jakobsen fra Klub Toppen, deltager klubleder Carsten Lunn og Jesper Johan
Kamper fra Klub Mix i Frederikssund og Jesper Isaksen fra Klub Højen i Jægerspris.
2013 11 29 Travl juletid for musikskolen
Frederikssund Musikskoles blæserorkester under ledelse af Ian Price får en travl julemåned. Allerede den 30. november
danner orkestret som vanligt den musikalske ramme om borgmesterens juletræstænding på Torvet i Frederikssund.
Orkestret vil også kunne høres den 15.december ved Færgegårdens julearrangement.
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Musikskolen spiller på Torvet i Frederikssund ved juletræets tænding.
Luciaoptog
Allerede onsdag den 11. december kl. 19.00 i Islebjerg Kirke synger Musikskolens kor julen ind.
Spirekor, Pigekor og T drops laver Luciaoptog med levende lys og synger nye og gamle julesange - og selv ved denne
højtidelige lejlighed forpasser performancekoret T drops ikke chancen for at lave små overraskelser.
Ved samme koncert kan man høre nogle af Musikskolens klassiske ensembler, og blokfløjter, tværfløjter og strygekvartet,
og der bliver også spillet Bach på Islebjerg kirkes orgel.
Der er gratis entré og alle er velkommen til denne stemningsfulde julekoncert.
Julekoncert på Ådalens Skole
Lørdag den 14. december kl. 15.00 spiller Blæserorkestret selvfølgelig også ved Musikskolens store julekoncert på
Ådalens skole nord.
Ved denne koncert kan man opleve julemusik og anden glad musik i mange udgaver. Alle Musikskolens orkestre: FM
Strygerorkester, slagtøjsorkestrene All Stars og Percussionation, Musikskolens Juleorkester, Musikskolens Jazzband og
ikke mindst FM Big Band spiller, og man vil også kunne opleve Juniorblæserne samt klavereleven Simon Ammundsen.
Foto: Preben Gøttsche.
2013 11 29 Julecafé på Skibby Bibliotek
Fredag den 6. december klokken 15.00 til 16.30 byder bibliotekarerne Marianne Hansen og Karsten Lolck indenfor til årets
julecafé på Skibby Bibliotek. Her vil de præsentere et udvalg af de bedste romaner, spændende krimier og gode biografier
der er udkommet i år.
Der vil også blive snakket lidt om linjer og tendenser i årets udgivelser, og der vil blive givet et par bud på nogle gode,
læseværdige klassikere til juleferien.
Litteraturcafeen vil stå i julehyggens tegn med kaffe, juleknas og ild i kaminen. Desuden vil cafeen også i år få besøg af
hemmelige gæster.
Tag et par timers fri fra juleræset og få et par gode læse- eller gavetips i hyggeligt selskab.
Det er gratis at deltage men billet skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved henvendelse på dit lokale bibliotek.

2013 11 29 Kender du til steder med oversvømmelser?
Har du ideer til klimatilpasning?
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Frederikssund Kommune skal udarbejde en klimatilpasningsplan, og vil gerne have borgernes hjælp. Alle inviteres derfor
til at komme med forslag og ideer.
Allerede nu ligger der kort på kommunens hjemmeside, der viser nogle af de udfordringer, Frederikssund står over for.
Fremtidens klima byder sandsynligvis på både stigende vandstand i havene og kraftigere regnvejr. Det er noget, der kan
give oversvømmelser af veje og haver og vand i kælderen.
For at være forberedt på det voldsommere vejr laver Frederikssund Kommune nu en klimatilpasningsplan. En del af det
arbejde er at få et overblik over hvor problemerne er i dag, og hvor de kan opstå i fremtiden. Det vil kommunen gerne have
borgernes hjælp og støtte til.
Hvad betyder havstigninger og ekstremregn for dit område?
Udfordringerne i Frederikssund er først og fremmest stigende vandstand i havet, der kan give oversvømmelser langs
kysten, og kraftigere regn, der kan give oversvømmelser i lavninger, langs vandløb og fra kloakken i tæt bebyggede
områder. Udfordringer, som vi skal sikre os mod på den bedst mulige måde.
Kommunen har fået lavet kort der viser hvor der potentielt kan komme problemer med vand pga. stigende hav og kraftig
regn. Ud fra dem arbejdes på et forslag til en klimatilpasningsplan. Planen skal give et overblik over omfanget af
problemer, og prioritere indsatsen i områderne. Kortene er lavet ud fra sandsynligheder, og giver derfor kun en overordnet
ide om udfordringernes omfang.
Forhøring – din viden er vigtig
Allerede nu er det vigtigt at få borgernes viden med. Frederikssund Kommune indbyder derfor alle til at komme med deres
viden – f.eks. om hvor der sker oversvømmelser, eller står vand ved kraftig regn. Har du haft vand i kælderen, eller er
fodboldbanen under vand når det regner, vil kommunen gerne høre om det.
Det vil hjælpe med at få styr på, hvor der skal prioriteres fremover. Ideer til projekter eller forslag til den kommende
klimatilpasningsplans indhold generelt vil kommunen også gerne høre. Denne første høring varer frem til 31. januar 2014.
Alle ideer og kommentarer vil indgå i det videre arbejde med et forslag til en klimatilpasningsplan. Forslaget vil blive
fremlagt i en ny høring i midten af 2014, hvor der vil være en offentlig debat, og hvor alle kan komme med flere
kommentarer og bidrag til planen.
En fælles udfordring
Frederikssund Kommune arbejder allerede nu med projekter, der skal hjælpe med klimatilpasningen. Når
klimatilpasningsplanen er færdig, vil der komme flere projekter.
De udfordringer, Frederikssund står over for, er så omfattende og påvirker så mange, at de ikke kan løses af én part
alene. Når vi skal tilpasse os fremtidens klima på den mest effektive måde, opfordrer kommunen til at vi alle bidrager i
fællesskab.
Læs mere og se kort
Læs mere på kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk/klima. Her er der kort over stigende vandstand og
lavningskort. Der er også mere information om udfordringerne fra fremtidens klima, og om hvad borgerne selv kan gøre for
at forberede sig.
2013 11 29 Bedre belysning i institutionerne giver besparelse på over 400.000 kroner
Frederikssund Kommune og 30 institutioner har i de sidste par måneder arbejdet målrettet med at forbedre belysningen i
institutionerne. Resultatet er både store energibesparelser og en forbedring af arbejdsmiljøet, gennem bedre belysning i
institutionernes mest anvendte rum.
Energimærkning har været et vigtigt værktøj
Frederikssund Kommune har gennemført en systematisk energimærkning af alle kommunale bygninger. I den forbindelse
blev besparelsespotentialet hos institutionerne identificeret.
- Vores beregninger viste at vi kunne spare ca.250.000 kWh el om året på belysningsprojektet. Det svarer til over 400.000
kr. om året eller 115 tons CO2, forklarer Irene Nielsen, der arbejder som energikoordinator i Frederikssund Kommune.
- Der er selvfølgelig en række udgifter forbundet med sådan et projekt, men vi har regnet ud at tilbagebetalingstiden vil
være 5½ år. Forbedringen af vores klimaregnskab vil dog have effekt fra dag 1, konkluderer Irene Nielsen.
Tæt samarbejde mellem kommunen og institutionerne
Det har været vigtigt for projektets succes at medarbejderne i institutionerne blev involveret. Belysningen betyder nemlig
meget for pædagogernes arbejdsmiljø og børnenes trivsel.
- Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med forvaltningen, hvor vi er blevet inddraget fra starten og har fået mulighed for at
komme med ønsker, fortæller Lone Kristiansen, der er pædagogisk leder i børnehuset Ørnesten.
- Der har ligeledes været et godt samarbejde med håndværkerne og en tæt opfølgning fra forvaltningen. Resultatet er at vi
har fået en klart bedre belysning samtidig med en betydelig energibesparelse, forklarer Lone Kristiansen.
Stort fokus på energibesparelser i Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune har længe haft fokus på energibesparelser, som jo går hånd i hånd med besparelser på
bundlinjen og bedre klimaregnskab, forklarer Morten Skovgaard, formand for Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget i
Frederikssund Kommune.
- Vi har også indgået en klimaaftale med Dansk Naturfredningsforening, hvor vi har forpligtet os til at spare to procent af
den samlede CO2 udledning hvert år, gældende fra år 2009, fortæller Morten Skovgaard.
Sidste år blev der anvendt ca. 4,7 millioner kr. til energibesparende foranstaltninger i Frederikssund Kommune.
2013 12 2

Lokalplan for et offentligt område ved Skoven
Byrådet har den 27. november 2013 godkendt et forslag til lokalplan 062 og kommuneplantillæg 001 til kommuneplan
2013 for offentligt område og tankstation ved Skoven til offentlig høring indtil den 27. januar 2014.
Formålet med de to planer er at åbne mulighed for at der kan etableres offentligt område til en lokal miljøstation i den
nordlige del af Hornsherred i forbindelse med den eksisterende OK-tankstation på Gammel Kulhusvej.
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Samtidigt er det lokalplanens formål at reservere areal til "serviceformål" for cyklister med mulighed for påfyldning af luft,
tapning af vand samt rasteplads for de cyklende i forbindelse med en eventuelt kommende cykelsti fra Jægerspris til
Kulhuse.
Endelig sikrer lokalplanen at den eksisterende OK- tankstation kan blive liggende med sin nuværende placering, og at den
eventuelt kan blive suppleret med en vaskehal.
Se Forslag til lokalplan nr. 062
Se Miljøscreeningen for området
Se Kommuneplantillæg nr. 001
Se den digitale annonce
2013 12 2

Gammel Kulhusvej fik besøg af mødebussen
Naboer og andre interesserede var inviteret til informationsmøde den 28. november 2013 om en kommende miljøstation
på Gammel Kulhusvej.

Mødebussen var parkeret på OK-tanken, hvor de fremmødte naboer og interesserede blev orienteret om planerne for
miljøstationen.
Der var stor spørgelyst til detaljerne om stationen og driften af den.
En lynrundspørge blandt deltagerne viste en overvejende positiv holdning til brugen af en mødebus.
Yderligere oplysninger om miljøstationen kan fås ved henvendelsen til Affaldskontoret på telefon 47 35 23 50.
2013 12 2

Tørslevvej mellem Gerlev og Skuldelev
På grund af anlægsarbejder vil Tørslevvej være lukket for gennemkørsel af motorkøretøjer fra 9. til 17. december 2013.
Frederikssund Kommune skal renovere rørunderføringen ved Mademose Å, Tørslevvej mellem Tørslev og Skuldelev.
Tørslevvej vil blive lukket for motorkøretøjer, men cyklister og fodgængere kan fortsat bruge vejen i anlægsperioden.
Arbejdet udføres af Druedalsvejens Entreprenørforretning A/S, Nørhaven 2, 3630 Jægerspris.
Spørgsmål om anlægsarbejdet kan rettes til entrepriseleder Erik Olsen på 21 27 80 42.
For yderligere information om projektet, kontakt Trafik og Affald på 47 35 10 00 eller vejtrafikogaffald@frederikssund.dk
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Nyt byråd, ny borgmester og nye fagudvalg
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Frederikssund Byråd har konstitueret sig for de næste fire år med John Schmidt Andersen som borgmester.
Kommunalvalget
Ved kommunalvalget den 19. november 2013 lykkedes det valgforbundet mellem Venstre, Konservative og Dansk
Folkeparti at besætte 12 at de 23 pladser i Byrådet, og dermed at erobre borgmesterposten.
Allerede den 20. november blev der indgået en bred aftale om konstituering, der ud over disse tre partier omfatter
Socialdemokraterne, SF og Borgernes Liste.
På den baggrund kunne det nuværende Byråd den 27. november godkende en styrelsesvedtægt, som blandt andet
indeholder en oversigt over hvilke stående udvalg Byrådets skal nedsætte, samt hvilke opgaver disse udvalg har.
Konstitueringen
Det nye Frederikssund Byråd konstituerede sig formelt onsdag den 4. december 2013. Mødet blev indkaldt og ledet af Kim
Rockhill, som er det medlem der længst har været medlem af Byrådet.

Det nye byråd samlet til konstituerende møde
John Schmidt Andersen blev enstemmigt valgt som borgmester, og kunne med borgmesterkæden om halsen overtage
ledelsen af mødet.
Pia Adelsteen blev valgt som 1. viceborgmester, og Tina Tving Stauning som 2. viceborgmester.

John Schmidt Andersen lykønskes af Ole Find Jensen
Det nye økonomiudvalg får følgende medlemmer: Formand John Schmidt Andersen (V), næstformand Pia Adelsteen
(O), Hans Andersen (V), Ole Søbæk (C), Poul Henrik Hedebo (F), Tina Tving Stauning (A) og Kim Rockhill (A)
Herudover nedsættes seks stående udvalg, hvor opgavefordelingen ændres en del i forhold til de nuværende udvalg.
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Konstitueringsaftalen underskrives
Fagudvalgene
Uddannelsesudvalget
Som det nuværende Opvækst og Uddannelsesudvalg undtaget tandpleje og sundhedspleje. Medlemmer: Formand AnneMette Risgaard Schmidt (V), næstformand Kim Rockhill (A), Susanne Bettina Jensen (A), Kasper Andersen (O), Jørgen
Bech (V), Emilie Tang (V) og Pelle Andersen-Harild (Ø).
Teknisk Udvalg
Er en sammenlægning af de nuværende Plan- & Udviklingsudvalg og Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalg, dog undtaget
erhverv og turisme. Medlemmer: Formand Tina Tving Stauning( A), næstformand Jens Ross Andersen (V), Jesper
Wittenburg (A), Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V), Jørger Bech (V) og Pelle Andersen-Harild (Ø).
Fritidsudvalget
Samme opgaver som det nuværende Kultur, Fritid- og Idrætsudvalg. Medlemmer: Formand Morten Skovgaard (V),
næstformand Anne-Lise Kuhre (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Kenneth Jensen (A), Tom Lysgaard (E), Lars Thelander
Bostrøm (O) og Kristian Moberg (V).
Velfærdsudvalget
Udskilt fra det nuværende Social-, Ældre- og Sundhedsudvalg med ansvar for det sociale område og ældreområdet.
Medlemmer: Formand Kasper Andersen (O), næstformand Susanne B Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill
(A), Morten Skovgaard (V), Emilie Tang (V) og Jens Ross Andersen (V).
Sundhedsudvalget
Udskilt fra det nuværende Social-, Ældre- og Sundhedsudvalg med ansvar for sundhed, psykiatri og handicappede, samt
områderne tandpleje og sundhedspleje. Medlemmer: Formand Jesper Wittenburg (A), næstformand Jørgen Bech (V),
Anne-Lise Kuhre (A), Kirsten Weiland (A), Lars Thelander Bostrøm (O), Kristian Moberg (V) og Jens Ross Andersen (V).
Vækstudvalget
Nyt udvalg med ansvar for beskæftigelse, erhverv og turisme. Medlemmer: Formand: Ole Søbæk (C), næstformand
Kirsten Weiland (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedebo (F), Hans Andersen (V) og Jørgen
Bech(V).

Borgmesteren omgivet af sine udvalgsformænd
Se uddybende information om udvalgenes ansvarsopgaver i den nye styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune.
2013 12 4

Lysfest hos vikingerne
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Vikingerne holder vintermarked og lysfest lørdag den 14. december 2013 på Vikingepladsen, Kalvøvej i
Frederikssund.
Når året går på hæld, og dagene atter bliver længere, fejrer vikingerne lysets komme. I vikingetiden foregik det i festligt lag
hos høvdingen i langhuset med varm suppe, og med masser af dejlig mjød.
I dag fejrer de moderne vikinger også lysfesten. Måske er der ikke helt så megen mjød men der er varm suppe og
fortællinger for store og små, og vikingespillets vølvekor skaber den helt rette stemning.
Allerede ved frokosttid vågner Vikingepladsen til dåd, og vikingerne inviterer til det traditionelle vintervikingemarked i
hytterne bag scenen.
I skumringen tændes der lys i træerne, og på denne stemningsfulde måde hilses de lysere tider velkommen tilbage.

Selvom det kan være en råkold fornøjelse, så er det netop en fornøjelse, for moderne vikinger er snarrådige. De ved godt
at når bare der er noget at varme sig på, og lidt at guffe i sig, så skal det nok blive et tiltrængt pusterum i den stressede
juletid.
Måske får man klaret de sidste julegaveindkøb, eller man finder årets juletræ eller de røgede ål og den hjemmelavede
sylte til julefrokosten? Men vigtigst af alt, så er det herude i Vikingernes Verden at tiden står stille, og man kan hygge sig
og få en god snak mens børnene hører historier i en af hytterne.

Dagens program
12.30 Markedspladsen åbner
13.30 Historiefortælling for små børn (5-9 år)
14.30 Historiefortælling for store børn (10-14 år)
15.15 Langhuset åbner, servering af suppe
15.45 Vølvekoret synger
16.00 Solhvervstale af Borgmester
16.30 Lysene tændes i træerne
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17.00 Boderne lukker
Arkivfoto: KEJEN.
2013 12 5

1813 bliver hovednummeret til akuthjælp
Fra 1. januar 2014 får du bedre akuthjælp i Region Hovedstaden
Akuthjælpen i hovedstadsregionen ændres på to væsentlige punkter: Fra nytår skal du ringe 1813 for at få hjælp uden for
din egen læges åbningstid.
Og du skal ringe 1813 for at komme på en akutmodtagelse eller akutklinik (tidligere kaldet skadestuer).
Lægevagt-opgaver fortsætter i enklere system
Fra 1. januar 2014 bliver det mere enkelt at få hjælp: 1813 erstatter det gamle lægevagt-nummer, så borgerne kun skal
huske ét nummer.
Hidtil har du skulle henvende sig to steder, da både lægevagten og regionens akutmodtagelser og akutklinikker har
håndteret akutte problemer. Fra nytår bliver det mere enkelt, idet akutmodtagelserne og akutklinikerne overtager
lægevagtens opgaver.
Ring 1813 når din læge har lukket
Fra 1. januar skal du ringe 1813, hvis du har brug for hjælp uden for din egen læges åbningstid. På 1813 guider
sygeplejersker og læger dig til den rette behandling. De kan for eksempel henvise dig til en akutmodtagelse eller akutklinik
- eller sende en læge hjem til dig.
Ring 1813 før du tager på akutmodtagelsen
Som noget nyt skal du ringe 1813 for at komme på en akutmodtagelse eller akutklinik - så får du den rette hjælp, på rette
sted, hurtigst muligt. Når du ringer 1813 før du tager på akutmodtagelsen eller akutklinikken, begynder din ventetid
allerede når du ringer. Samtidig kan 1813 oplyse hvor ventetiden er kortest.
Som en ny service får du også oplyst hvornår du kan forvente at blive behandlet eller undersøgt. Så kan du vente hjemme,
hvis der er ventetid.
Uanmeldte borgere får også hjælp
Møder du uanmeldt op på en akutmodtagelse eller akutklinik, får du naturligvis hjælp efter behov. Men du må typisk vente
lidt længere end hvis du havde ringet først.
Ring 1813 for at få et godt råd
1813 bemandes af specialuddannede sygeplejersker og læger, der kan rådgive om hvad du skal gøre hvis du er kommet
til skade eller er blevet pludselig syg. Haster det, eller kan det vente? Har du brug for lægehjælp, eller kan du selv klare
problemet? Ring 1813, hvis du har brug for et godt sundhedsfagligt råd.
Ring fortsat 112 ved livsfare
Du skal ringe 1813, hvis du er kommet til skade eller blevet pludselig syg. Du skal fortsat ringe 112 ved livstruende akut
sygdom og skade.
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Hospitalerne i Region Hovedstaden begynder at sende digitale indkaldelser fra 2014
- husk at tjekke din digitale postkasse
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Fra 2014 begynder hospitalerne i Region Hovedstaden at sende indkaldelser til undersøgelse og behandling digitalt frem
for som fysiske breve.
Hvis du ikke er tilmeldt en digital postkasse, kan du nemt oprette en via borger.dk eller e-Boks.dk. Du skal bruge NemID
for at oprette og logge dig på Digital Post.
Hvis du allerede er tilmeldt, bør du tjekke om du er tilmeldt at modtage post fra alle offentlige myndigheder, og ikke kun
udvalgte myndigheder.
Du skal huske at tjekke din digitale postkasse dagligt, eller du kan tilmelde dig at få en e-mail, hver gang der er ny post i
din digitale postkasse.
Hvis du ikke tjekker din digitale postkasse, risikerer du at gå glip af en indkaldelse til behandling eller undersøgelse. Det
kan betyde en forsinkelse af dit forløb på hospitalet, da der kan være ventetid før du kan få en ny tid.
Hospitalet er også interesseret i at du kommer til den afsatte tid, da vi ellers har omkostninger til aflyste operationer,
behandlinger eller undersøgelser.
I første omgang er det kun den første indkaldelse til behandling og / eller undersøgelse, som bliver sendt digitalt. Alle
andre indkaldelser vil fortsat blive sendt som fysisk post eller aftalt via mødekort.
I en overgangsperiode vil du derfor fortsat modtage nogle breve fra hospitalet i din fysiske postkasse. Husk at tjek både
postkassen ved din bolig og den digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk for ny post.
Læs mere på borger.dk/digitalpost om:
hvordan du bestiller NemID og opretter en digital postkasse
hvordan du kan blive fritaget for at have en digital postkasse
hvordan du kan få hjælp
Læs mere på regionh.dk/digitalpost om:
hvornår de enkelte hospitaler er klar til at sende indkaldelser digitalt
hvilke breve hospitalerne i en overgangsperiode fortsat vil sende som papir
Diplomer til dygtige cyklister
Frederikssund Kommune har hvert år en række aktiviteter, der skal forbedre trafiksikkerheden for kommunens skolebørn.
Børnehaveklasseeleverne konkurrerede i år i viden om sikker trafik, og vinderne blev 0.A og 0.B fra Lindegårdsskolen.
Pas godt på Albert og Rose
I forbindelse med skolestartskampagnen i august fik alle kommunens børnehaveklasseelever udleveret et opgavehæfte
"Pas på Albert og Rose i Trafikken".
Opgaverne i hæftet blev løst i klassen eller sammen med deres forældre, og handlede om hvordan Albert og Rose kan
komme sikkert til skole på gåben, i bil og på cykel.
To klasser fra Frederikssund Kommune havde mulighed for at vinde 1000 kr. til klasseklassen. De heldige og dygtige
vindere blev 0.A og 0.B på Lindegårdsskolen.
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Morten Skovgaard, formand for Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, overrakte diplom og check til de dygtige elever den 3.
december.
I den forbindelse udtalte Morten Skovgaard: - Det er en fornøjelse at være med til at fejre de dygtige elever fra
Lindegårdsskolen. Trafiksikkerhed er et vigtigt område og Frederikssund Kommune har i samarbejde med Rådet for Sikker
Trafik en række initiativer, der skal skabe opmærksomhed om trafiksikkerhed.

Cyklistprøver for 6. klasserne
- Udover kampagnen for børnehaveklasserne, afholder vi hvert år cyklistprøver for eleverne i kommunens 6. klasser. Her
præmierer vi de tre bedste klasser i kommunen med en pengepræmie til klassekassen, forklarer Morten Skovgaard.
Cyklistprøven for 6.klasserne består af en ca. fem km lang rute, som eleverne bliver sendt ud på enkeltvis. Før eleverne
bliver sendt ud på ruten tjekker politiet at cyklerne levede op til lovens krav om reflekser, bremser, ringeklokke mv. På
ruten bliver elevernes viden om færdselsreglerne testet, og politihjemmeværnet noterer eventuelle fejl.
Derudover gennemfører eleverne en teoriprøve på skolen.
Klasserne bliver målt på den samlede pointhøst i teoriprøve og praktisk prøve, deltagelse og antal godkendte cykler.
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Fællesskabet stod sin prøve
- nu begynder oprydningen
Efter en voldsom aften og nat i Frederikssund, med oversvømmelser og
evakueringer, begynder oprydningen nu. Hjemmepleje, beredskab og den tekniske
sektor er på overarbejde for at hjælpe borgerne.
Fredag eftermiddag stod det klart, at borgere og myndigheder i Frederikssund
kunne se frem til en voldsom aften og nat, når vandet fra Isefjorden og Roskilde
Fjord begyndte at skylle ind over kommunen.
Indsatsen blev koordineret fra kommandocentralen i Frederikssund-Halsnæs
Beredskab på Løgismose i Frederikssund, hvor politi, beredskab og
kommunaldirektør Ole Jacobsen styrede slagets gang. Derudover var både
nuværende borgmester, Ole Find Jensen, og kommende borgmester, John
Schmidt Andersen, forbi kommandocentralen, og Ole Find Jensen tilbragte
desuden en del af aftenen i Frederikssunds gader for ved selvsyn at vurdere
situation, ligesom han besøgte de evakuerede borgere i Græse Bakkeby Skole og
Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
En af nattens store opgaver var at evakuere borgere fra oversvømmede områder
til de tre evakueringscentre, som blev oprettet i kommunen. I Hornsherred blev der
oprettet evakueringscenter i Jægerprislejren, hvor 29 borgere valgte at overnatte, og øst for Roskilde Fjord blev der
oprettet evakueringscenter i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, hvor 10 borgere overnattede, og på Græse Bakkeby
Skole, hvor 3 borgere valgte at tilbringe natten. Evakueringscentret i Græse blev dog lukket kl. ca. 1 om natten, og de
indkvarterede blev overflyttet til Slangerup.
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View ind i Skyllebakke Havn som er helt oversvømmet.
Nattens indsats blev ikke nemmere af, at Kronprins Frederiks Bro over Roskilde Fjord var lukket allerede fra fredag
formiddag. Broen genåbnede lørdag kl. 13.05, efter at Vejdirektoratet havde sikret, at der ikke var skader på broen.

.
Oprydningen var i fuld gang på Kronprins Frederiks Bro lørdag formiddag.
Oversvømmelserne var værst i Frederikssund midtby, men i løbet af natten og morgenen begyndte vandet at trække sig
tilbage med ca. 10 cm. i timen. Det forventes derfor, at vandstanden er normal igen omkring kl. 18 lørdag. Der er dog
områder, hvor vandet ikke af sig selv kan komme væk. Det gælder f.eks. Bløden i Frederikssund, hvor store pumper fra
Beredskabsstyrelsen siden lørdag middag har arbejdet på at fjerne vandet, og Hyllingeriis i Hornsherred, hvor
vandstanden er 1-1,5 meter, og hvortil der er yderligere pumper på vej fra Beredskabsstyrelsen.
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Bil forcerer vandmasserne ved Sillebroen.
Beredskabschef Kim Lintrup betegner nattens indsats som fantastisk.
- I nat blev teori til praksis. Samarbejdet fungerede. Vores kommunikationslinjer fungerede. Totalforsvaret blev sat på
prøve og bestod med glans, siger Kim Lintrup.
Situationen kan følges løbende via beredskabsmeddelelser fra Nordsjællands Politi på
http://www.mynewsdesk.com/dk/nsjpoliti.
Hjemmeplejen har også haft en travl nat, hvor ældre borgere, der ikke kunne blive i deres egen bolig, skulle indkvarteres
på kommunens plejehjem, og hvor indsatsen i de kommende dage skulle planlægges. I alt blev der i løbet af natten
indkvarteret 8 ældre borgere på plejehjem. Ældre- og Sundhedschef, Birte Sonnenborg Grothe, koordinerede nattens
indsats, og er stolt af hendes medarbejderes samarbejde og engagement:
- Mange ansatte har været på arbejde det meste af natten, og er mødt tidligt ind igen lørdag morgen. Vi kører ud til alle
borgere, som skal have hjælp i weekenden, og er de ikke hjemme, kontakter vi dem eller deres pårørende. Hvis vi ikke
kan komme frem, og ikke kan komme i kontakt med dem eller deres pårørende, vil beredskabet sørge for, at
hjemmeplejen kommer frem, fortæller Birte Sonnenborg Grothe.
Ældre borgere, eller pårørende, der har akut behov for at komme i kontakt med hjemmeplejen i forbindelse med
oversvømmelserne, kan kontakte akutsygeplejen på tlf. 40 49 06 37.
Også Frederikssund Forsyning har været på overarbejde. Adskillige pumpestationer, på begge sider af fjorden, er
oversvømmet og ude af drift, hvilket medfører risiko for opstuvning af spildevand i ledninger og toiletter, og
renseanlæggene i Neder Dråby og Hyllingeriis er ude af drift pga. oversvømmelse og strømsvigt. Direktør for
Frederikssund Forsyning, Arne Kirt Hansen, opfordrer borgerne til at søge oplysninger på forsyningens hjemmeside
www.frederikssundforsyning.dk, og advarer mod, at der kan opstå sundhedsfare, når vandet trækker sig tilbage.
- Når vandet trækker sig tilbage er der stor risiko for, at det bliver opblandet med kloakvand. Man bør derfor under ingen
omstændigheder lade børnene lege i vandet, siger Arne Kirt Hansen.
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Havnegade i Frederikssund - kloakkerne har givet op, og butiksejerne har lagt sandsække foran forretningerne fredag
aften.
I løbet af weekenden vil kommunens direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, Claus Steen Madsen, og lederen af
kommunens Vej- og Parkafdeling, Karsten Sunne Haslund, besigtige skaderne på veje og øvrige faciliteter, således at
oprydningsarbejdet kan iværksættes straks mandag morgen.
- Vi har allerede varskoet Hede Danmark, som driver vej- og parkområdet i kommunen, så de kan skaffe det nødvendige
materiel og komme i gang med oprydningen mandag morgen. Vi regner derfor med, at vi hurtigt kan få ryddet op, siger
Claus Steen Madsen.
Det er en træt, men tilfreds kommunaldirektør, der vurderer myndighedernes indsats i forbindelse med oversvømmelserne:
- Samarbejdet mellem politiet, beredskabet, hjemmeplejen og kommunens øvrige afdelinger var forbilledligt. Jeg er især
imponeret over den ansvarlighed og omsorg, som medarbejderne i hjemmeplejen udviste over for kommunens svageste
borgere. Alle veje i Frederikssund Kommune blev gennemgået ned til mindste detalje, for at sikre, at der ikke var svage
borgere, der var uden hjælp, fortæller Ole Jacobsen.
Foto: KEJE.
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Forholdsregler efter oversvømmelse
Hvis du har haft oversvømmelser på din grund eller i din bolig, er det vigtigt at du er omhyggelig med de hygiejniske
forholdsregler.
Sundhedsstyrelsen har lavet Vejledning om forholdsregler efter oversvømmelse med regnvand og kloakvand som du
anbefales at læse.
Vand i kælderen?
Har dit hus været oversvømmet, og har du brug for hjælp, da er det dit eget forsikringsselskab du skal kontakte, ikke
beredskabet.
Problemer med kloakvand?
Har du problemer med dit afløb/kloakvand skal du kontakte Frederikssund Forsyning.
Oversvømmelserne er aftaget
I såvel indre by og hele havneområdet af Frederikssund samt området ved Vænget i Jægerspris og andre lavtliggende
områder i Hornsherred er blevet kraftigt oversvømmet fredag aften og nat. Da vandstanden var på sit højeste omkring
midnat nåede den op på godt 2,04 meter over dagligt vande.
Søndag formiddag var vandstanden faldet til normal vandstand. Du kan følge vandstanden på DMI's hjemmeside.
Området omkring Bløden i Frederikssund er stadig oversvømmet, og det er fortsat ikke muligt for nogle beboere i dette
område at vende tilbage til deres huse, da vandet stadig står højt i området.
Følg status hos Nordsjællands Politi.
Billeder af stormfloden

Kignæshallen er oversvømmet.
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Vandet pisker ind over Kronprins Frederiks Bro og dæmningen.

Oversvømmelse ved Sillebroen.
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Evakuerede borgere på Græse Bakkebyskolen.

Krydset ved Gågaden og Sillebroen står under vand.
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Der bliver pumpet vand ud ad Sillebroen.

Havnegade i Frederikssund - kolakkerne har givet op.
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View ind i Skyllebakke Havn som var helt oversvømmet fredag nat.

Oprydningen er i gang på Kronprins Frederiks Bro lørdag formiddag.
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Oprydning på vejen til Kronprins Frederiks Bro.

Pumperne kører på højtryk ved et oversvømmet hus på Smedeengen i Jægerspris.
Foto: KEJE.
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Oprydning efter oversvømmelsen
Weekenden blev præget at oversvømmelser i store dele af kommunen, og der foregår nu oprydning både inde og ude.
Kommunen har indsat ekstra materiel og bemanding til oprydning på veje og offentlige arealer, og som noget
ekstraordinært vil kommunen også sørge for oprydning på de private fællesveje.
Læs om hvordan du skal forholde dig hvis du har haft oversvømmelse.
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Hyllingeriis oversvømmet og uden drikkevand
Strømmen er gået i området Hyllingeriis, og derfor er der ikke udpumpning af vand fra vandværket.
Frederikssund Beredskab har stillet en tankvogn med rent vand til rådighed for beboerne i Hyllingeriis m.fl. Den er placeret
på hjørnet af Stubbevej og Hyllingeriis.
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De første beboere fra Hyllingeriis henter rent drikkevand mandag over frokost.
Når strømmen kommer tilbage må vandet ikke drikkes (heller ikke efter kogning) før Frederikssund Kommune som
myndighed i samråd med Embedslægen frigiver vandet som drikkevand.
Følg med på vandværkets hjemmeside.
Container med hjælp til nødstedte
Beredskabet stiller mandag eftermiddag en container til rådighed på Brandstationen i Frederikssund, hvor man kan
aflevere og afhente donationer i form af fx tøj og legetøj.
Voldsomme oversvømmelser
Mange beboere i sommerhusområdet kunne mandag stadig ikke komme tilbage til deres huse pga. kraftige
oversvømmelser som Beredskabsstyrelsen kæmper med.
Der er indkaldt mandskab fra hele landet til at betjene de mange pumper som arbejder i døgndrift for at pumpe vandet
tilbage i fjorden, og herefter udestår et enorm oprydnings- og bjærgningsarbejde i hele området.
Billederne herunder er taget mandag formiddag, og viser med al tydelighed hvor voldsomme oversvømmelser der er tale
om.

Et view ud over Hyllingeriis ved Skibby. Bilen her kommer næppe ud at køre igen.
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Mandag formiddag var store dele af sommerhusområdet stadig kraftigt oversvømmet, hvilket billedet herover og under
tydeligt illustrerer.
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Beboere prøver at kæmpe sig igennem vandmasserne for at komme frem til deres huse.

De to mænd her valgte en mere sikker metode - de havde taget båd med, og sejlede ned ad vejen i stedet.
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Inde i det oversvømmede område: Beredskabsstyrelsen arbejder på højtryk med pumperne (herover) for at få vandet
tilbage i fjorden (herunder).

Foto: KEJE.
2013 12 11 Frederikssund Kommune bliver en del af Gate 21
Grøn omstilling skal drive vækst og arbejdspladser frem
Kommunerne er vigtige for Danmarks grønne vækst. Derfor har Frederikssund Kommune nu valgt at indgå i et samarbejde
med i alt 51 partnere fordelt på 16 kommuner, 26 virksomheder, 4 boligselskaber og 5 vidensinstitutioner.
Formålet er i fællesskab at udvikle energi- og ressourceeffektive løsninger, der kan skabe lokal vækst og samtidig gavne
miljøet.
Grøn omstilling med kommunerne som omdrejningspunkt
Frederikssund Kommune bliver partnerkommune i Gate 21, som arbejder med kommunerne som omdrejningspunkt for at
accelerere den grønne omstilling.
Partnerskabet med Gate 21 vækker begejstring hos borgmester Ole Find Jensen (A).
- Gate 21 bringer erhvervslivet tættere på kommunerne. Gennem en kombination af offentlig og privat innovation arbejder
Gate 21 for at skabe mest mulig vækst for kommunale investeringer på klima- og energiområdet. For Frederikssund
Kommune betyder det nye løsninger, netværk og kompetencer – og i sidste ende en øget konkurrenceevne, vækst og nye
arbejdspladser, siger Ole Find Jensen.
Partnerskabet giver en række fordele
Direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, Claus Steen Madsen, er ikke tvivl om fordelene ved at være med i Gate 21.
- Et partnerskab i Gate 21 giver en række fordele. Der er mulighed for at deltage i ambitiøse projekter med ekstern
funding. Frederikssund Kommune får adgang til netværk på tværs af universiteter, kommuner og private virksomheder.
Endelig får vi mulighed for at deltage i udviklingen af konkrete løsninger og produkter, der skaber vækst og gavner miljøet,
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siger Claus Steen Madsen.
Gate 21 er en non-profit forening og aktiviteterne er finansieret af partner- og medlemskontingenter. De faglige projekter i
Gate 21 er finansieret via regionale nationale og internationale puljer.
Siden 2009 har partnerne i Gate 21 skabt projekter for mere end 100 mio. kr. Gate 21 afvikler løbende workshops, hvor
partnerkredsen udvikler nye projekter og initiativer.
2013 12 11 Ældrerådet har konstitueret sig
Den 10. december holdt det nye Ældreråd konstituerende møde.
Lise Lotte Due fortsætter som formand, Hanne Vedersø som næstformand og Rigmor Nielsen som kasserer. Vibeke
Davids Hansen, der er nyt medlem af Ældrerådet, blev valgt som sekretær.

Bagest fra venstre: Bent Jakobsen, Ole Klenke, Vibeke Davids Hansen, Hanne Vedersø, Erik Nielsen, Jimmy Sarvad,
Rigmor Nielsen, Lise Lotte Due, Christian Heiberg.
Funktionsperioden går fra januar 2014 til december 2017.
Du kan følge med i rådets arbejde og aktiviteter her på hjemmesiden eller på Ældrerådets egen hjemmeside.
2013 12 11 Julerier på Færgegården
Kom i den helt rette julestemning når dørene åbnes for en weekend med hyggelige julerier på
Frederikssund Museum, Færgegården. Det sker lørdag den 14. og søndag den 15. december
kl. 11-15.
Her kan du både høre julens historier fortalt af vores julefortæller og besøge vores jule-klippeklister-værksted. Du kan også lave halmdukker, prøve den store nisseskattejagt og forsøge dig
på vores juleskydebane.
I år har museet besøg af Børnemuseet "Muserum", der vil lave sjove juleaktiviteter med
børnene. Lav f.eks. en julet propbåd eller en personlig lanterne som kan sprede lys og hygge i
juletiden.
På de toppede brosten i museets gård sælger spejderne fra Grevinde Danner Gruppe
traditionen tro årets flotteste juletræer samt gløgg og æbleskiver til at varme sig på.
Frederikssund musikskoles hornorkester lægger vejen forbi søndag d. 15. og blæser julen behørigt ind kl. 13.00
Det praktiske
Du finder museet på Færgelundsvej 1 i Jægerspris. Der er gratis entré og aktiviteterne er også gratis. Ændringer i
programmet kan forekomme.
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2013 12 11 Ole Find Jensen takker af
Borgmester Ole Find Jensen har valgt at takke af efter 16 år i borgmesterstolen.
I den anledning afholdes der reception
torsdag den 19. december 2013
kl. 13.00 til 16.00
på
Restaurant Kalvøen
Kalvøvej 20
3600 Frederikssund

2013 12 17 Frivillig hjælp til stormflodsramte (R)
Frederikssund Kommune vil gerne formidle kontakt mellem frivillige og borgere, der i særlig grad er ramt af stormfloden.
Vil du yde en frivillig indsats?
Vi søger kontakt til frivillige, som i større eller mindre omfang vil yde medmenneskelig støtte og en praktisk indsats til
borgere, der i særlig grad er ramt af stormfloden. Vi hører gerne fra både enkeltpersoner, klubber, foreningen m.v.
Nogle organisationer har allerede givet tilsagn om at hjælpe.
Den frivillige indsats koordineres af Carsten Pontoppidan fra Røde Kors.
Ring til Carsten Pontoppidan på 30 50 90 99.
Du kan også ringe Frederikssund Kommune på 47 35 10 00. Oplys navn og telefonnummer og sig, at du vil yde frivillig
hjælp til stormflodsramt., så bliver du kontaktet hurtigst muligt. Uden for rådhusets åbningstid kan du sende en mail til
bsonn@frederikssund.dk
Har du brug for hjælp?
Måske har du brug for hjælp til at få tømt dit hus eller rydde op efter stormfloden. Måske har du brug for hjælp til at
kontakte dit forsikringsselskab. Måske har du bare brug for at tale med et andet menneske.
Hjælpen koordineres af Carsten Pontoppidan fra Røde Kors.
Ring til Carsten Pontoppidan på 30 50 90 99.
Du kan også ringe til Frederikssund Kommune på 47 35 10 00. Oplys navn og telefonnummer og sig, at du er
stormflodsramt og har brug for hjælp, så bliver du kontaktet hurtigst muligt. Uden for rådhusets åbningstid kan du sende en
mail til bsonn@frederikssund.dk
2013 12 17 Hyllingeriis får igen drikkevand
Hele Hyllingeriis Vandværks ledningsnet frigives nu.
På baggrund af analyseværdierne for coliforme bakterier og e.coli, for ledningsnetsprøver udtaget syv forskellige steder på
ledningsnettet mandag den 16. december 2013, frigives hele Hyllingeriis Vandværks ledningsnet, således der kan leveres
vand til samtlige forbrugere.
Vandet kan således igen anvendes frit til drikkevand, badevand, tøjvask mv.
Det har Frederikssund Kommune besluttet efter samråd med Embedslægen .
Beboerne skal huske at de selv er ansvarlige for at gennemskylle egne installationer - som det normalt gøres når vinteren
er ovre, og der igen lukkes op for vandet og husene beboes.
Læs mere på vandværkets hjemmeside
2013 12 18 Mad og drikke i Hyllingeriis
Frederikssund Kommune har aftalt med der Frivillige Beredskab at de opsætter et telt ud for Hyllingeriis nr 80 på
stamvejen, således at borgerne i Hyllingeriis kan få varm mad og varme drikke den 21., 22. og 23. december samt den
27., 28., 29. og 30. december i tidsrummet kl. 7 - 17.
Der vil være varm mad dagligt kl. 12 og sandwich om eftermiddagen.
Der er opsat tør toiletter samme sted. Toiletterne står der til og med den 30. december.
Der opstilles spritstandere, så borgerne kan vaske sig både ved toiletterne og ved teltet.
2013 12 18 Har din bolig fået alvorlige stormskader?
- eller er hele huset blevet oversvømmet i en grad, så det er ubeboeligt?
Så er der mulighed for at du kan blive fritaget for ejendomsværdiskat. (beskatning af din ejerbolig).
Du kan se din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse fra SKAT.
Hvis din bolig har fået så alvorlige skader under fx en storm eller et skybrud, at du i en periode ikke kan bo i den, kan du i
denne periode blive fritaget for at skulle betale ejendomsværdiskat.
Du kan ikke blive fritaget for betaling af ejendomsskat (grundskyld til kommunen).
Ejendomsværdiskatten kan i følge SKAT nedsættes, hvis ejendommen har været ubeboelig i en periode:
Du kan i særlige tilfælde få nedslag, hvis ejendommen har været midlertidigt ubeboelig og du ikke selv
er skyld i dette (dvs. boligens tilstand må ikke skyldes egne forhold).
Det kan være ved reparation efter vandskade eller hærværk, hvor ruder er blevet ødelagt, og hvor
installationer, elektricitets- og vandforsyning har været afbrudt. Du kan ikke få nedslag for ombygning,
tilbygning eller istandsættelse, medmindre det sker for at udbedre en sådan skade.
Du kan kun få nedslag, hvis skaden dækker hele boligen.

Skriv hvor længe boligen har været ubeboelig på din forskudsopgørelse.

Skriv hvor længe boligen har været ubeboelig på din årsopgørelse.
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Du skal ansøge SKAT, hvis du ønsker fritagelse af ejendomsværdiskat

Henvend dig til SKAT for information om ansøgningen.

Dokumentér at du/I er flyttet fra boligen midlertidigt, fordi den er ubeboelig. Dokumentationen kan fx være
forsikringsdokumenter. SKAT skal bruge dokumentationen når du ansøger.
2013 12 20 Frederikssund henter direktør i nabokommunen
Helle Hagemann Olsen flytter fra Halsnæs til Frederikssund, hvor hun den 1. februar
2014 tiltræder som direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed.
Helle Hagemann Olsen er 46 år, uddannet cand. scient. pol., og har siden 2008 haft en
tilsvarende stilling i nabokommunen Halsnæs.
Derudover har Helle Hagemann Olsen erfaring fra en lang række kommunale og
regionale samarbejder på social- og hospitalsområdet.
Om baggrunden for at rykke lidt længere sydpå, siger Helle Hagemann Olsen:
- Frederikssund er kendt som en god arbejdsplads og en veldrevet kommune med et stort
vækstpotentiale.
Jeg vil gerne være med til at skabe gode velfærdstilbud til kommunens borgere, og jeg
glæder mig til at bidrage til udviklingen af bæredygtige og sammenhængende løsninger
på tværs af områderne i samarbejde med politikere, ledere og medarbejdere.
Som direktør i Halsnæs kender jeg allerede Frederikssund ganske godt, og jeg tror at jeg
kan bidrage med en innovativ tilgang, hvor vi finder nye veje til at løse opgaverne inden for de tre store velfærdsområder.
Helle Hagemann Olsen blev valgt blandt et felt på 43 ansøgere, og kommunaldirektør Ole Jacobsen har store
forventninger til resultaterne fra den nye direktør:
- Med Helle Hagemann Olsen får vi en direktør med dyb indsigt og høje ambitioner på velfærds-, arbejdsmarkeds- og
sundhedsområdet. Jeg glæder mig til samarbejdet, og også over at vi har kunnet tiltrække et så stærkt ansøgerfelt. Blandt
ansøgerne var der bl.a. mange nuværende direktører, og det viser, at Frederikssund er en attraktiv kommune, også på
toplederplan, siger Ole Jacobsen.
2013 12 20 Møde for borgere berørt af oversvømmelsen
Røde Kors afholder et møde for alle der er berørt af oversvømmelsen.
På mødet orienterer aut. psykolog Per Hulstrøm om det almindelige kriseforløb og normale psykologiske reaktioner efter
den voldsomme stormflod.
Du bliver præsenteret for redskaber, der kan hjælpe dig til at tage vare på dig og dine nærmeste.
Efterfølgende får du lejlighed til at tale med medarbejdere fra Frederikssund Kommunes socialservice.
Tid og sted
30. december klokken 10.00 til 12.00 i Kulturhuset Elværket, Ved kirken 6 i Frederikssund.
Kontakt Carsten Pontoppidan fra Røde Kors på 30 50 90 99 hvis du har spørgsmål.
2013 12 23 Budget 2014
Byrådet vedtog budget 2014 den 9. oktober.
Der er nu publiceret en række budgetdokumenter som redegør nærmere for indholdet i det vedtagne budget, herunder
budgetbemærkninger, takstbilag m.v.
Se mere på frederikssund.dk/budget2014.
2013 12 23 Kommunen får ny turismestrategi
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget behandlede i sit udvalgsmøde den 2. december 2013 forslaget til en ny turismestrategi
for Frederikssund Kommune.
Turismestrategien har været i høring fra den 11. oktober til den 4. november 2013, efter der har været afholdt flere
inspirations- og dialogmøder om strategien hen over foråret og sommeren. Læs mere om høringen, og afsættet for den.
Høringssvarene indeholdt forslag til nye aktiviteter der kan medvirke til at understøtte strategiens mål. Disse aktiviteter er
alle skrevet ind i inspirationskataloget.
Turismestrategien blev godkendt af Byrådet den 18. december 2013.
Se inspirationskataloget og Turismestrategien.
Implementering
I det nye år tages der fat på arbejdet med at få udarbejdet en implementeringsplan for strategien. Det nye Vækstudvalg vil
på sit møde i februar tage den første drøftelse af implementering af strategien.
Der vil også blive nedsat et netværk for alle interessenter på turismeområdet. Netværket mødes cirka to gange om året, og
vil få en fast kontaktperson i kommunen med ansvaret for det videre arbejde med turismestrategien.
Indtil kontaktpersonen er udpeget kan interesserede kontakte specialkonsulent i Udvikling, Heidi Normann
Jakobsen, på 29 29 31 75 eller hnjak@frederikssund.dk.
2013 12 28 Møde for borgere der er berørt af stormfloden
Aut. psykolog, Per Hulstrøm, orienterer om det almindelige kriseforløb og de normale psykologiske reaktioner der opstår,
når man har oplevet konsekvenserne af den voldsomme orkan.
Du bliver præsenteret for redskaber, du kan bruge til at tage vare på dig selv og dine nærmeste, og bagefter får du
lejlighed til at tale med medarbejdere fra Social Service, Frederikssund Kommune.
Mødet holdes den 30. december kl.10 - 12 i Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Det er Røde Kors, der står for arrangementet, og du er velkommen til at kontakte Carsten Pontoppidan fra Røde Kors
på 30 50 90 99, hvis du har spørgsmål.
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