Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 2. kvartal 2018.
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Nyt vådområde ved Selsø
På et 22 hektar stort område mellem Selsø Slot og Roskilde Fjord har Frederikssund Kommune etableret et nyt
vådområde. Billederne er taget med ca. et halvt års mellemrum i henholdsvis oktober 2017 og marts 2018 og viser
udstrækningen af det nye vådområde i det tidlige forår.
Fjerner kvælstof
Vandet, som nu står på marken, kommer fra vandløb og dræn i området. Formålet med at lade agerjorden oversvømme
er, at mikroorganismerne i jorden vil bidrage til at fjerne i alt 13 tons kvælstof fra vandmiljøet om året. Dermed bliver der
udledt mindre kvælstof til Roskilde Fjord med et bedre vandmiljø til følge.
EU har finansieret projektet
Det nye vådområde er skabt i et projektsamarbejde mellem lodsejere, Frederikssund Kommune, Landbrugsstyrelsen og
EU. Projektet er betalt af EU.
Nedenfor kan du se før- og efterbillederne fra det nye vådområde ved Selsø.
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Kom på tur i Kirkeengen i Slangerup
Rundvisningen i Kirkeengen i Slangerup er et led i det samarbejde som Frederikssund kommunes naturteam har med
Grønt Forum i Frederikssund for at informere om nogle af de værdifulde naturområder, der er i kommunen.
Du kan høre om engens spændende historie fra 1700-tallet, fredningen, naturværdierne, flora og fauna samt om
plejeplanerne for Kirkeengen.
Guider på turen er:
Biolog Karin Larsen, Frederikssund Kommune og
Bent Christiansen, Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund
Rundvisningen finder sted:
Onsdag den 11. april kl. 16.00
Mødestedet er på det grønne område lige overfor Fredensgade 1 og trappen til Nybrovej.
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Trafikbestilling 2019 i høring
Hvert år – inden den 1. maj – skal Frederikssund Kommune bestille det kommende års busbetjening hos Movia. Teknisk
Udvalg har besluttet, at sende den kommende trafikbestilling i offentlig høring frem til den 22. april 2018.
Årets trafikbestilling til Movia bærer præg af, at den nuværende budgetramme ikke matcher den stigning, der har været til
udgifterne i busdriften og Flextur siden 2017. Derfor har Teknisk Udvalg, på deres møde den 4. april 2018 besluttet, at
sende en række besparelsesforslag til busdriften i høring.
Besparelsesforslagene er opsummeret nedenfor. Kriterierne bag de fremsatte forslag har været følgende:
 Har mindst mulig konsekvenser for borgernes mulighed for at komme med bus til arbejde, skole og
uddannelse.
 Påvirker færrest mulige borgere.
 Påvirker sammenhængen så lidt som muligt i den samlede busbetjening, herunder sammenhængen til de
regionale buslinjer og S-tog.
1. Reducering af driftsomfang på linje 317, ved at indstille driften i weekenden og på helligdage.
Forslaget betyder, at borgerne i Dalby Huse og Over Dråby Strand, ikke længere vil have busbetjening i weekenden og
på helligdage. De er henvist til Flextur eller til at benytte buslinjer, hvor der er op til 3 km hen til nærmeste stoppested.
Forslaget berører ca. 45 daglige passagerer.
2. Reducering af driftsomfang på hverdage på linje 317
Teknisk udvalg overvejer endvidere at reducere i antallet af der afgange på hverdage, som ikke er skoleafgange. En
anden overvejelse er, at flytte en formiddagsafgang til en tidlig morgenafgang, så bussen kan bruges af pendlere til
arbejde og uddannelse. Der er i dag 5 afgange med ca. 10 passagerer på hver afgang.
3. Afkortning af linje 311, så turene mellem Frederikssund St. og Haldor Topsøe Park nedlægges
Forslaget betyder, at der ikke længere vil være busbetjening på Marbækvej og Strandvangen. Borgerene vil få mellem
200-800 m til nærmeste stoppested.
4. Linje 315 kører ikke via Kyndby Huse på nogle af de direkte ture til Frederikssund.

Forslaget betyder, at borgerne i Kyndby Huse ikke får direkte forbindelse til Frederikssund på en afgang om morgenen og
2 afgange om eftermiddagen. De skal, som før december 2017, tage bussen fra Kyndby. Passagererne fra de øvrige
byer får forkortet deres rejsetid med 8 min.
Tids- og procesplanen for trafikbestilling 2019
 4.-22. april 2018: offentlig høring
 25. april 2018: Endelig beslutning om trafikbestilling 2019 træffes af Teknisk Udvalg
 9. december 2018: Ændringerne træder i kraft
Ønsker du at vide mere om trafikbestillingen for 2019, kan du læse mødereferatet fra Teknisk Udvalgs møde den 4. april
2018 med tilhørende bilag.
Høringssvarene sendes på e-mail til Vej og Trafik: vejogtrafik@frederikssund.dk.

Bus ved stationen i Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen.
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Nye priser for Flextur
Hvis du bestiller en tur i Frederikssund Kommune med Flextur koster de første 10 kilometer 24 kroner. Fra 1. juni 2018 vil
denne pris i stedet være 36 kroner. Det skyldes at Frederikssund Kommune – i lighed med en række andre
nordsjællandske kommuner – skifter fra kommunetakst til grundtakst. Prisen for kørsel udover de første 10 km er fortsat 6
kr. pr. kilometer.
Steget mere end ventet
Årsagen til ændringen er, at kommunens udgift til ordningen er steget langt mere end forventet, og end der har været
afsat budget til. Derfor besluttede Teknisk Udvalg på sit møde den 4. april 2018 at hæve taksten. Det samme har
Gribskov, Rudersdal, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Halsnæs kommuner også gjort.
- Det er for Teknisk Udvalg vigtigt at fastholde muligheden for at benytte Flextrafik, udtaler Tina Tving Stauning, formand
for Teknisk Udvalg og fortsætter.
- Det er beklageligt, at vi nu skifter fra Kommunetakst til den højere grundtakst, men Flextrafik er stadig en god og flexibel
mulighed for borgerne.
Her kan du læse mere om Flextursordningen og se hvordan du bestiller en tur.
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For høj fart skyld i mange ulykker
Hvert år er der mennesker, der kommer alvorligt til skade i trafikken eller i værste fald slet ikke kommer hjem til deres
familie på grund af en ulykke, der kunne have været undgået.
I omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene er der blevet kørt for hurtigt i forhold til fartgrænsen eller fx vejr- og
vejforholdene, viser tal fra Vejdirektoratet.
Derfor er Frederikssund Kommune gået med i den landsdækkende kampagne ”Sænk farten før det er for sent”. Det sker i
samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.
- Selv de små hastighedsoverskridelser koster liv og giver store personskader. Derfor betyder det meget, at vi alle
overholder fartgrænserne og kører efter forholdene. Hvis man kører for stærkt, så skal man bruge flere meter på at
bremse, hvis der sker noget uventet i trafikken. Det er budskabet med vores kampagne, siger Henriette Andersen fra
Frederikssund Kommune.

Se den aktuelle kampagne ”Sænk Farten før det er for sent” her.
Hvorfor kører vi for stærkt?
En stor del af dødsulykkerne i trafikken sker på landevejene især på grund af for høj fart og uopmærksomhed. Når man
kører for stærkt, kan det betyde, at man ikke når at bremse i tide, hvis der sker noget uventet som fx en modkørende, der
pludselig trækker over i ens vognbane eller krydser vejen uden at have set sig for.
Sidste år spurgte Rådet for Sikker Trafik 1.472 bilister, hvor hurtigt de kører på landevejene. Hver tredje (34 %) svarede,
at de ofte eller nogle gange kører 95 km/t. på strækninger, hvor man maksimalt må køre 80 km/t. En del af bilisterne
forklarer det med, at de følger trafikken eller ikke holdt øje med deres fart.
• Når man kører bare lidt for stærkt, så skal man bruge markant flere meter på at bremse, hvis der sker noget uforudset.
På en landevej kan der fx pludseligt komme en bil, cykel eller et barn ud fra en sidevej eller udkørsel, og der er det vigtigt,
at man kan nå at bremse, før det er for sent, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.
Fartulykker koster dyrt
Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker, så har for høj fart og ulykkerne på vejene også en
økonomisk betydning for samfundet.
De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger per personskade i trafikken er på 4,6 millioner kroner. Det er for
eksempel udgifter til politi- og redningsarbejde, hospitals- og plejeudgifter, manglende skatteindtægter etc.
Fakta
Hvor mange meter skal du bruge på at bremse og hvor sker fartulykkerne. Se mere på Rådet for Sikker Trafiks temaside
om farten på vejene: www.sikkertrafik.dk/fart
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Koncert med Copenhagen Phil og musikskolens elever
For første gang i mere end 20 år får Frederikssund besøg af et professionelt symfoniorkester. Det sker, når Copenhagen
Phil spiller festkoncert på Frederikssund Gymnasium fredag den 13. april klokken 17.
Familiekoncert med både Sibelius og ”Star Wars”
Der er lagt op til en koncert for hele familien – med musik for enhver smag, og udført på bedste vis.
Copenhagen Phil vil præsentere publikum for en familiekoncert bestående af velkendt festmusik. Man kan glæde sig til
filmmusik af John Williams og hans ”Star Wars”, Elgars ”Pomp and Circumstance” fra BBC’s populære
Promenadekoncerter, tangoinspireret musik af Villa-Lobos, klassiske kompositioner af Sibelius og Bach og jazzede
rytmer af Duke Ellington.
Symfoniorkestret har inviteret elever fra Frederikssund Musikskole til at spille med på noget af programmet, side om side
med de professionelle musikere. Også korsangere er inviteret med på et af numrene. Det bliver medlemmer af
Musikskolens korskole, nemlig elever fra Sing-A-Song, Børnekor, Juniorkor og T drops samt elever fra 5a og 5b på
Trekløverskolen afd. Falkenborg, der skal synge akkompagneret af Copenhagen Phil.
Copenhagen Phils solobasunist, Christian Schmiedescamp, er koncertens konferencier og dirigent er Per-Otto
Johansson.
Billetter koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn og kan købes i Thinghøjs Boghandel i Jernbanegade, Frederikssund
og på Musikskolens kontor, Ved Kirken 5 i Frederikssund.
Koncerten arrangeres af Frederikssund Musikskole og varer ca. fem kvarter.

Musikskolens elever får lov at spille sammen med det professionelle orkester Copenhagen Phil. Foto: Sandvær/Price
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Børn plantede ny skov
Der blev savet, tegnet og plantet træer, da omkring 100 børn fra Fjordlandsskolen, Afd. Skibby, tirsdag den 10. april var
med til at plante træer i den nye skov ved Skibby. På et område ved Nordmandsmosen har Frederikssund Kommune
overdraget et areal på 30 hektar til Naturstyrelsen. Området skal tilplantes med primært egetræer, men også bøg,
nåletræer og buske vil være fremtrædende i den kommende skov.
Plantepinde med navn på
- Der skal plantes i alt 65.000 træer i den nye skov, og hvis I skulle plante dem alle sammen, så skulle I have fri fra skole i
meget lang tid – og det har I da ikke lyst til vel?, spurgte borgmester John Schmidt Andersen de mange børn. Efter
reaktionen at dømme var de fleste børn nu helt friske på udfordringen. De plantede træer på livet løs og lavede
plantepinde med navne på, som blev sat i jorden ved siden af træerne. Så kan børnene i årene fremover følge netop
deres eget træs udvikling og vækst. Efterfølgende var der bål og snobrød til de unge skovplantere.
Den nye skov er blevet til i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen. Formålet med skoven er
at sikre grundvandsressourcerne i området omkring Skibby samt at skabe et nyt rekreativt område med blandt andet
stier, mountainbikeruter og hundeskov.
Her kan du læse Naturstyrelsens folder om Nordmandsskoven.

Borgmester John Schmidt Andersen plantede træer sammen med børn fra Fjordlandsskolen Afd. Skibby. Foto:
Frederikssund Kommune.

Der blev savet plantepinde, hvor eleverne kunne skrive deres navn på. Foto Frederikssund Kommune.

Flotte plantepinde med børnenes navn på blev sat i jorden ved siden af træerne. Foto: Frederikssund Kommune.

Naturstyrelsen gik i gang med plantningen med maskinkraft. Her er det blandet rødgran og douglasgran, der sættes.
Foto: Frederikssund Kommune.
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Digital trivsel på skoleskemaet
Unge mennesker færdes i stor stil hjemmevant på de sociale medier. Men den aktuelle sag, hvor mere end 1000 unge
over hele landet er sigtet for at have delt en krænkende sexvideo via facebook-appen Messenger, illustrerer, hvor vigtig
de unges digitale adfærd er.
Skabte drama
Flere af eleverne i 7. I på Ådalens Skole i Frederikssund har prøvet at dele eller få delt oplysninger på de sociale medier,
som siden blev slettet. Et uflatterende ”dobbelthagebillede” blev delt på Instagram.
- Jeg bad flere gange om at få det slettet, inden det endelig blev slettet, fortæller en af pigerne fra 7. I. Hendes veninde
har selv prøvet at dele oplysninger:

- og det skabte noget drama i pigegruppen, men det lå kun på nettet i omkring et minut, før jeg fjernede det igen, forklarer
hun.
Tænk på konsekvenserne
Blandt eleverne i klassen er der kommet stor bevidsthed om den digitale adfærd. Emnet har været til diskussion i klassen
flere gange, for det handler dybest set om elevernes egen trivsel.
- Det kan påvirke meget af ens liv, og folk kan grine af en. Det er ubehageligt at blive husket for noget dårligt, fortæller en
dreng fra 7. I om de mulige konsekvenser ved deling af billeder og oplysninger om en selv.
- Det handler om respekt. Man skal tænke på konsekvenserne, supplerer en klassekammerat.
Skabe bevidsthed og refleksion
Alle elever i Frederikssund Kommune og deres forældre får i løbet af 7. klasse besøg af kommunens SSP-konsulent.
Emnerne spænder vidt fra sex over alkohol og rusmidler til hensigtsmæssig adfærd på sociale medier.
- Målet med indsatsen, særligt når det handler om digital trivsel, er at skabe en bevidsthed og refleksion blandt de unge
og deres forældre omkring, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Ligesom i det virkelige liv er der noget man må, og noget
man ikke må. Det gælder både i forhold til det etiske og det strafferetslige perspektiv, fortæller SSP-konsulent Natasja
Bundgaard Thomsen, og tilføjer:
- Det er i den grad relevant at tage fat på emnet, da vi bl.a. så i Ungeprofilundersøgelsen fra sidste år, at hver 5. elev i
udskolingen har fået grimme beskeder. Derudover har 8% af de unge fået delt et seksuelt billede af dem selv, hvilket er
8% for meget.
Ulovlig deling kan give fængsel
Under SSP-konsulentens to timer lange besøg hos 7. I falder snakken også på de sociale mediers betydning for de
unges opfattelse af deres egen generation. Således er medierne med til at skabe et skævt kropsideal, fordi det kun er
ultratynde modeller og glansbilleder, der vises. Også de strafferetlige aspekter ved livet på nettet og individets rettigheder
bliver vendt. Her får eleverne blandt andet at vide, at man har krav på at blive spurgt om sit samtykke, før andre deler
billeder af en. Og at ulovlig deling af seksuelt materiale af børn og unge under 18 år kan give fængselsstraffe på op til 6
år.
Voldsomt sprog i online-spil
Også sprogbrugen i tekstbeskeder mellem unge kan være særdeles voldsom. Eleverne i 7. I er enige om, at der i visse
online gaming-spil kan være en særlig jargon, og at det må man acceptere som præmissen for spillet. Men flere i klassen
påpeger, at tekstbeskeder nemt kan blive misforstået, fordi noget er skrevet med et glimt i øjet.
Politisk fokus på digital trivsel
Ungeprofilundersøgelsen i 2017 gav anledning til at sætte fokus på, hvordan de unges digitale trivsel sikres. Der var
politisk enighed om, at SSP og skolerne skulle arbejde videre med digital trivsel og hjælpe de unge til at forstå, hvordan
de færdes bedst i den digitale verden. Også i den nye Børne- og Ungepolitik, der blev vedtaget i sommeren 2017, er
digital trivsel blevet skrevet ind.
Derfor har SSP i det sidste års tid holdt kurser og temadage for blandt andre SSP netværket personale på skoler,
familiekonsulenter, socialrådgivere og andre, der er i kontakt med de digitalt indfødte unge. Derudover er der sat gang i et
samarbejde med ungdomsklubberne, hvor forældrene inviteres til informationsaftener for at blive klogere på digital trivsel.

Digital trivsel for de unge er i fokus, når 7. klasserne i Frederikssund Kommune får besøg af kommunens SSP-konsulent.
Foto: Colourbox
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Cyklistprøver for 6. klasserne
Kommunens 6. klasses elever skal til cyklistprøver den 17. og 19. april i Frederikssund, den 24. april i Skibby, den 25.
april i Slangerup og den 26. april i Jægerspris.
Frederikssund Kommune gennemfører i den kommende tid sammen med Nordsjællands Politi og kommunens skoler

cyklistprøver for 6. klasserne. Cyklistprøven er et undervisningsforløb for 6. klasserne, der består af klasseundervisning,
en teoriprøve og en praktisk køreprøve ude i trafikken på en ca. 5 km lang rute.
Cykler godkendes af politiet
Cyklistprøven er vigtig, fordi det er nu, at eleverne for alvor begynder at færdes på egen hånd i trafikken – steder som
både er kendte og ukendte for dem. Cyklistprøven klæder eleverne på, så de kender færdselsreglerne og kan bruge dem
i praksis. Prøven gennemføres efter Rådet for Sikker Trafiks koncept.
Eleverne kører på deres egne cykler, og før de sendes ud på ruten gennemgår politiet cyklerne for at godkende, at de
lever op til lovens krav om reflekser, bremser, ringeklokke mv.
De bedste vinder pengepræmie
Klasserne måles på den samlede pointhøst i teoriprøve og praktisk prøve, deltagelsesprocent og andelen af godkendte
cykler. De 3 bedste klasser i kommunen vinder en pengepræmie til klassekassen.
I Frederikssund afholdes der praktisk køreprøve den 17. og 19. april, hvor ruten har start og mål ved Frederikssund
Private Realskole.
I Skibby afholdes der prøve den 24. april, hvor ruten starter og har mål ved Fjordlandsskolen, Afd. Skibby.
I Slangerup afholdes der prøve den 25. april, hvor ruten starter og har mål ved Slangerup Skole, Afd. Byvang.
I Jægerspris afholdes der prøve den 26. april, hvor ruten starter og har mål ved Jægerspris Skole.

Der er cyklistprøver for alle 6. klasser i Frederikssund Kommune i uge 16.
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Ren By 2018
Danmarks Naturfredningsforening og Frederikssund Kommune er igen i år sammen om Ren By-arrangementet. Det
handler om, at frivillige bruger to timer af deres søndag på at samle affald sammen i naturen.
Dette års affaldsindsamling finder sted:
søndag den 22. april 2018 kl. 10.00 – 12.00.
Vi mødes og starter ved:
• Slangerup Bio
• Frederikssund overfor den gamle biograf
• Jægerspris ved toiletbygningen, rundkørslen Parkvej/Hovedgaden.
• Skibby Bio
Alle er velkomne. Så tag børn, børnebørn, familien og hunden med ud og støt op om dette skønne arrangement et par
timer. Gå en tur, få lidt motion og en mundfuld frisk luft mens du medvirker til at gøre din kommune mere ren og pæn.
Der er ingen tilmelding, du skal bare møde op på dagen.
På de 4 opsamlingssteder sørger kommunen for:
Affaldsposer, arbejdshandsker, snappertænger til alle, så længe lager haves og sikkerhedsveste til dem, der skal gå
langs vejene.
Er din by ikke med på listen?
Så er du velkommen til at lave dit eget arrangement lokalt. Henvend dig hos Knud Eskesen, Danmarks
Naturfredningsforening i Frederikssund på 30 44 03 97.

Ren By er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund og Frederikssund Kommune. Foto:
Frederikssund Kommune.
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Natspærring af Hørup Skovvej
På grund af kranarbejde med en pavillon vil Hørup Skovvej syd for Slangerup være spærret for trafik i nogle timer den 17.
april 2018. Spærringen finder sted mellem kl. 01 om natten og kl. 06 om morgenen.
Hørup Skovvej vil være spærret på strækningen mellem krydsene Hørup Skovvej/Københavnsvej og Hørup
Skovvej/Roskildevej. Der er omkørsel gennem Slangerup via Københavnsvej og Roskildevej.
Klik for større billede.

Natspærring af Hørup Skovvej den 17. april 2018. Klik for større billede.
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Kommunens unge er vilde med erhvervsuddannelser
Frederikssund Kommune er den kommune i Nordsjælland, hvor flest unge søger en erhvervsuddannelse. En ny
undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at hele 26 procent af kommunens unge i 2018 har valgt at søge ind på en
erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.
De 26 procent betyder, at Frederikssund Kommune allerede nu lever op til den nationale målsætning om, at 25 procent af
en årgang skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2020. Kun 26 af landets 98 kommuner har allerede nu nået den
målsætning, og det glæder borgmester John Schmidt Andersen (V), at Frederikssund Kommune er blandt dem.
- Det er utrolig vigtigt, at mange unge vælger en erhvervsuddannelse. Vi ved, at virksomhederne mangler faglært
arbejdskraft. Derfor glæder det mig, at de unge i vores kommune har fået øjnene op for de mange muligheder, en
erhvervsuddannelse giver dem. Det har været et politisk mål for byrådet i Frederikssund Kommune at få flere unge til at
vælge en erhvervsuddannelse, og derfor er det godt at se, at vi nu har nået 2020-målsætningen. Næste skridt er at nå
2025-målsætningen på 30 procent, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Flot stigning
I de seneste tre år har flere og flere unge i Frederikssund Kommune valgt en erhvervsuddannelse. Dansk Byggeris
opgørelse viser, at tallet er steget fra 16 procent i 2016 til 20 procent i 2017 og nu 26 procent i 2018. Årsagen til
stigningen er blandt andet et øget fokus på erhvervsuddannelser, men også at der er kommet flere valgmuligheder til
Campus Frederikssund.

- Der er ingen tvivl om, at Byrådets arbejde for at få flere erhvervsuddannelser til kommunen, nu bærer frugt. Det er helt
sikkert medvirkende til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, når uddannelsen ligger tæt på deres hjem. Jeg vil
også gerne rose erhvervsskolerne for et rigtig godt samarbejde. Uden deres engagement, var vi ikke nået hertil, siger
Morten Skovgaard (V), formand for Uddannelsesudvalget. Han tilføjer, at han håber, at stigningen fortsætter til næste år.
Mange gode indsatser
I Frederikssund Kommune er der gang i forskellige indsatser, der skal få flere unge til at begynde på og gennemføre en
erhvervsuddannelse. Udover udvidelsen af Campus Frederikssund med flere erhvervsskoler, har kommunen ansat en
erhvervskoordinator, der arbejder med Åben Skole med fokus på erhvervslivet. Der skal blandt andet laves flere
samarbejder mellem folkeskolerne og lokale virksomheder, så eleverne får et bedre kendskab til erhvervslivet og kan
træffe et kvalificeret uddannelsesvalg efter grundskolen.
Også projektet FUEL, der er støttet af EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden, arbejder for at få flere unge til at
begynde på og færdiggøre en erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune,
Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: Esnord, Knord, TEC og SOPU. Projektet sætter fokus på samarbejdet
mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder og støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser fra
grundskolen og til endt erhvervsuddannelse.
- Vi har mange gode indsatser på det her område, men et af de vigtigste elementer er det stærke partnerskab og
samarbejde, der er mellem erhvervslivet, erhvervsuddannelserne og Frederikssund Kommune. Det har stor betydning for,
at vi nu ser 26 procent af unge på en årgang søge ind på en erhvervsuddannelse, siger John Schmidt Andersen.
Af andre indsatser kan nævnes partnerskabsaftaler med både Dansk Industri og Dansk Byggeri samt den nye Byggebox,
som elever fra 4.-7. klasse fra næste skoleår kan besøge og blive klogere på byggeriets verden.
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Nye gruppeforløb for pårørende til demensramte
Når ens ægtefælle eller forældre bliver ramt af demens, er der mange ting, som ændrer sig. Det kan være vanskeligt, at
overkomme disse forandringer alene og derfor tilbyder demenskonsulenterne i Frederikssund Kommune vejledning og
støtte til pårørende til demensramte.
I pårørendegrupperne tilbyder demenskonsulenterne undervisning i relevante emner samt mulighed for støtte og sparring
med andre i samme situation.
To nye gruppeforløb starter op i maj for henholdsvis ægtefæller og voksne børn til demensramte.
Læs mere om pårørendegruppe for ægtefæller til demensramte.
Læs mere om pårørendegruppe for voksne børn til demensramte.
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Stadepladser i Frederikssund
Kunne du tænke dig at leje en stadeplads i Frederiksund?
Der er to steder i byen hvor Kommunen har stadepladser.
Det ene område er på Torvet foran Rådhuset, hvor der hver lørdag afholdes loppemarkeder, men du kan også, i
dagtimerne, leje en stadeplads på en af P-pladserne til f.eks en pølsevogn.
Det andet område er pladsen ved Havnen - foran Føtex. Her er der etableret 6 stadepladser ved de tre blomsterbede, og
der er mulighed for tilkøb af strøm.
Hvis dette har din interesse kan du læse mere om stadepladserne her og om hvordan du booker en plads.
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Tilsyn sætter fokus på skrotbiler og møddinger
Landets kommuner skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner i relation til miljøforhold på landbrug og virksomheder.
På mødet i marts besluttede Plan- og Miljøudvalget, at der i år skal sætte fokus på skæmmende oplag som skrotbiler, maskiner mv. samt møddingspladser på hesteejendomme.
Information til erhvervet
Når medarbejderne i Natur- og Miljøteamet skal føre tilsyn vil det blandt andet ske ved at udarbejde informationsmateriale
og vejledninger til virksomhederne om fjernelse af skrotbiler mm. samt forebyggelse af forurening fra møddingspladser.
Kampagnerne løber året ud, og har til formål at beskytte jord og grundvand fra mulig forurening fra gamle biler,
landbrugsmaskiner og utætte møddingspladser.
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Samarbejdsaftale skal få flygtningebørn ud i foreninger
Dansk Flygtningehjælps og Frederikssund Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale, der skal styrke integrationen
af flygtningebørn i foreningslivet.
Mandag eftermiddag var repræsentanter fra foreninger, byrådet, Dansk Flygtningehjælp, Frederikssund Kommune og
flere samlede for at overvære underskrivelsen af en samarbejdsaftale. Aftalen er indgået mellem Frederikssund
Kommune og Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje, og den skal være med til at styrke fokus på værdien af flygtningebørns
deltagelse i det lokale foreningsliv, men også styrke foreningerne til at modtage flygtningebørnene på den bedst mulige
måde.
Det var formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (A), der underskrev aftalen. Og han var glad og stolt
over, at Frederikssund Kommune er udvalgt som en af 10 kommuner til at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp.
- Jeg er glad på vegne af vores flygtningebørn, som nu får endnu bedre muligheder for at deltage i vores lokale
foreningsliv. Det synes jeg, er rigtig godt. For integration handler jo også om inddragelse – det handler om mange ting,
men inddragelse af noget af det vigtigste, sagde Jesper Wittenburg.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, bød alle velkommen til underskrivningen af samarbejdsaftalen
med Dansk Flygtningehjælp.
Dansk Flygtningehjælps chef for frivilligafdelingen, Lone Tinor-Centi takkede for invitationen til underskrivningen af
aftalen.
- Jeg har glædet mig rigtig meget til at besegle det samarbejde, som vi jo allerede har haft længe. Et samarbejde om at
styrke flygtningebørns deltagelse i foreningslivet igennem Fritidspuljen. Siden 2016 har puljen været tilgængelig og
omkring 7000 børn og unge har fået støtte af Fritidspuljen til at dække kontingent, og af de 7000 er de 106 børn og unge
fra Frederikssund Kommune, fortalte Lone Tinor-Centi.

Chef for frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, Lone Tinor-Centi. glædede sig over, at et allerede godt samarbejde
nu blev beseglet.
Nu skal arbejdet med at understøtte foreningernes modtagelse af flygtningebørn intensiveres, ligesom der skal arbejdes
med, hvordan forældrene skal introduceres til foreningslivet. Dansk foreningskultur er nyt for mange flygtninge og for at
børnene skal få den bedste oplevelse skal, forældre have en forståelse for hvad der er deres ansvar, og hvordan
foreningerne fungerer.
Arbejdet kommer til at foregå i samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Frederikssund Kommune, men naturligvis
også med de lokale foreninger, der vil byde flygtningebørnene velkomne. Interesserede foreninger er velkommen til at
kontakte Frederikssund Kommune på kulturogfritid@frederikssund.dk

Lone Tinor-Centi og Jesper Wittenburg underskrev samarbejdsaftalen og gav derefter hinanden hånden.
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Giv input til ny Ældre- og værdighedspolitik
Velfærdsudvalget i Frederikssund Kommune afholder fire cafémøder i maj og juni, hvor borgere med interesse for
ældrepolitik inviteres til at give input til den kommende Ældre- og værdighedspolitik.
Det er et lovkrav, at kommunerne skal formulere en værdighedspolitik, som skal gælde for byrådsperioden, og som skal
godkendes og offentliggøres senest ved udgangen af 2018. Velfærdsudvalget har besluttet, at Værdighedspolitikken skal
være en samlet Ældre- og værdighedspolitik. Politikken vil erstatte kommunens værdighedspolitik.
Politikken skal beskrive de politiske værdier og visioner for ældreområdet i Frederikssund Kommune og skal som
minimum berøre følgene emner:
 Livskvalitet
 Selvbestemmelse
 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen





Mad og ernæring
En værdig død
Pårørende
Møderne begynder med et oplæg fra konstitueret formand for Velfærdsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen.
Cafémøderne finder sted kl. 16:30 -18:00:
Mandag den 14. maj - Omsorgscenter, Nordhøj i Skibby, Nordhøj 4, 4050 Skibby
Tirsdag den 29. maj - Omsorgscenter, Tolleruphøj, Roskildevej 160A, 3600 Frederikssund (til kl. 18.30)
Onsdag den 6. juni - Omsorgscenter, Solgården, M.P. Jensens vej 4, 3550 Slangerup
Mandag den 11. juni - Omsorgscenter, De Tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.
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Få indflydelse på dit barns skolegang
I maj 2018 vælger skolerne i Frederikssund Kommune nye forældrerepræsentanter samt suppleanter til skolebestyrelsen.
Som forældre tænker du måske over, hvad børnene laver i den understøttende undervisning, eller hvordan skolen
informerer forældrene. Eller du er nysgerrig på, hvorfor skoledagen er sammensat, som den er, og hvor meget børnene
bevæger sig. Måske interesserer du dig for skolens økonomi, dens mobbepolitik eller den profil, skolen har.
Som forældrerepræsentant, får du indsigt i skolens drift og mange af de beslutninger, der træffes. Du får også direkte
indflydelse på skolen. Skolebestyrelsen formulerer nemlig retningslinjer for en række områder, der har betydning for
børnenes hverdag. For eksempel skal bestyrelsen fastlægge principper for skolens arbejde med elevernes udvikling, for
undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem.
I Frederikssund Kommune vil vi gerne have et godt samarbejde om skolerne. Derfor opfordrer vi forældre med elever på
vores skoler til at lade sig opstille til skolebestyrelsen og på den måde få indflydelse på skolens arbejde.
I skemaet under kan du se, hvornår din skole holder valgmøde.
Skole

Dato og tid for valgmødet

Sted for valgmødet

Fjordlandsskolen

Mandag den 7. maj kl. 19.00

Afdeling Skibby

Slangerup Skole

Tirsdag den 8. maj kl. 17.00

Afdeling Lindegård

Trekløverskolen

Tirsdag den 8. maj kl. 18.30

Afdeling Falkenborg

Kærholm Specialskole

Tirsdag den 15. maj kl. 17.00

Afdeling Kæret

Ådalens Skole

Tirsdag den 15. maj kl. 19.30

Skolens kantine

Jægerspris Skole

Onsdag den 16. maj kl. 18.00

Nr. 90

Din skole informerer alle forældre om de nærmere detaljer for skolebestyrelsesvalget.
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Frederikssund får FGU-uddannelse
Unge i Frederikssund Kommune kommer til at kunne tage en Forberedende Grunduddannelse (FGU) i Frederikssund og
i Skibby.
Borgmestrene i de nordsjællandske kommuner har besluttet, at de ønsker en FGU-moderinstitution i Halsnæs og en i
Helsingør. VUC i Frederikssund og Produktionsskolen i Skibby kommer til at høre under institutionen i Halsnæs og vil
altså blive til én skole med alle tre linjer inden for FGU-uddannelsen. Produktionsskolen kommer til at have
produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen, mens VUC har almen grunduddannelse. Frederikssund
Kommune bevarer dermed alle de tre spor, som hele tiden har ligget i kommunen.
- Jeg er glad for, at vi beholder produktionsskolen og VUC hvor de er i dag, og ikke mindst at vi bevarer alle tre linjer, så
vi fortsat kan tilbyde forberedende grunduddannelse til unge i Frederikssund Kommune. Og så tror jeg, det bliver godt
med en moderinstitution i Halsnæs, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Det er borgmestrene i Frederikssund, Allerød, Egedal, Furesø, Halsnæs, Hillerød, Rudersdal, Gribskov, Helsingør,
Hørsholm og Fredensborg, der er blevet enige om, hvordan de ønsker placeringen af FGU i Nordsjælland. Nu skal
byrådene i de forskellige kommuner tage stilling til forslaget og i sidste ende skal forslaget fremlægges for
undervisningsministeren, der tager den endelige beslutning.
Om FGU
Som en del af reformen af erhvervsuddannelserne har politikerne besluttet at lave en ny Forberedende
Grunduddannelse. Målgruppen er alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en
ungdomsuddannelse.
Uddannelsen erstatter en række forberedende tilbud – for eksempel produktionsskoleforløb, kombineret
ungdomsuddannelse (KUU), forberedende voksenuddannelse (FVU) og erhvervsgrunduddannelse (egu).
FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Der
oprettes cirka 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel er moderinstitutioner.
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Kom på naturvandring i Græse Ådal
Naturvandringen sker i forbindelse med Frederikssund Kommunes Grøn Plan projekt, der har til formål at inddrage
borgerne i kommunens arbejde med at passe og forbedre kommunens grønne områder.
Kom med input
Formålet med vandringen er at give alle, der har interesse i Græse Ådal, mulighed for at komme med input til hvordan

Græse Ådal kan blive et endnu bedre grønt område, som så kan bruges i den grønne udviklingsplan.
Vandringen finder sted:
Tirsdag den 8. maj kl 15:00 (Varighed 3-4 timer.)
Vi mødes ved Frederikssund svæveflyveplads ved Ellehammervej.
Rute:
1. svæveflyvepladsen
2. ryddet eng/ellesump ved Byvej/Fjordparken
3. retrieverklubben/jagthundeklubben
4. § 3 eng/rørskov
5. hospitalets område.
6. schæferklubben og redningshundeklubben
Husk gummistøvler og passende påklædning. Naturafdelingen medbringer kort og relevant materiale, som vi kan kigge i
undervejs.
Tilmelding
Tilmelding til borgervandring skal ske til sfgan@frederikssund.dk – alle er velkomne.
Hvad er Grøn Plan?
Grøn Plan projektet blev skudt i gang 6. december 2017 hvor der blev afholdt et borgermøde og nedsat en arbejdsgruppe
for Græse Ådal, bestående af lokale borgere. I samarbejde med kommunen er arbejdsgruppen i gang med at lave en
Grøn Udviklingsplan for Ådalen, der kommer til at indeholde:
1. Beskrivelse af området
2. Fremtidsvisioner for området
3. Ønsker til ændringer i den nuværende drift af området.

Græse Ådal.
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Tilfredsstillende årsregnskab trods udfordringer
Byrådet har på sit møde 25. april behandlet kommunens regnskab for 2017. Samlet set kommer kommunen ud med et
underskud i 2017 på 72,9 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. bedre end oprindeligt budgetteret.
Overskuddet på kommunens drift er 95,2 mio. kr., hvilket er 35,7 mio. kr. bedre end forventet. Overskuddet kan dog ikke
finansiere alle anlægsudgifter, renter og afdrag, og dermed kommer kommunen ud med et underskud.
Ses regnskabet i forhold til det korrigerede budget for 2017, hvori der indgår en indtægt vedrørende forventet salg af
byggegrunde i Vinge Centrum, fås imidlertid en forværring på 100,8 mio. kr. Det skyldes, at den endelige aftale med
eksterne parter om udvikling af Vinge Centrum ikke faldt på plads.
Borgmester John Schmidt Andersen (V) siger:
- Frederikssund Kommune har et mindre underskud i 2017, end vi havde forventet i det oprindelige budget. Men året bød
samtidig på en stor udfordring, fordi kommunen ikke fik de forventede indtægter fra grundsalg i Vinge Centrum. I forhold
til det korrigerede budget betød det en forværring på 100 mio. kr. Dermed var der behov for politisk handling i december
for at sikre kommunens kassebeholdning, og Byrådet vedtog en række tiltag, som vil kunne sikre likviditeten – med
mindst mulig påvirkning af den borgernære service. Set i det lys er jeg under omstændighederne tilfreds med regnskabet.
Borgmesteren hæfter sig blandt andet ved, at det lykkedes at overholde den tildelte serviceramme, trods et fortsat
økonomisk pres og udfordringer, ikke mindst i forhold til øgede udgifter på de specialiserede socialområder. Samtidig har
det været muligt at sætte skub i en række konkrete anlægsprojekter, her iblandt den kommende svømmehal i
Frederikssund, nyt børnehus i Skibby samt renovering af Slangerup svømmehal.
Når John Schmidt Andersen ser frem, konstaterer han, at ”hvis vi også fremover skal have råd til løbende at udvikle vores
kommune i de retninger, som vi ønsker, er det nødvendigt med et overskud på driften, som også skal være med til at
sikre en solid likviditet.”
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør ultimo 2017 113,1 mio. kr. og dermed er kommunens økonomiske
politik om en kassebeholdning på minimum 100 kr. overholdt.
Regnskabet sendes til kommunens revision (BDO). Efter revisionsbehandlingen skal Byrådet endeligt godkende
regnskabet inden udgangen af august 2018.
Se årsregnskabet for 2017.
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Erhvervs- og vækstkonference 14. juni
Traditionen tro inviterer Frederikssund Kommune en gang om året virksomhederne i kommunen til en Erhvervs- og
vækstkonference. I år finder den sted den 14. juni kl. 14.30 – 22.00 på Metalskolen i Jørlunde.
På konferencen kan man opleve flere lokale virksomheder, der fortæller deres egen succeshistorie. Anne Skare fra
Future Navigator vil give tips til at ændre den måde, vi tænker om fremtiden, og endelig kan deltagerne vælge mellem fire
forskellige oplæg inden for emnerne innovation, investering, det gode arbejdsliv og partnerskaber på fødevare- og
turismeområdet.
Først til mølle
Tilmelding – som er først-til-mølle – skal ske ved at udfylde tilmeldingsformularen på vores hjemmeside.
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Aktivitetsure skal motivere sårbare unge
De unge i Socialpsykiatriens Ungeteam i Frederikssund Kommune får nye aktivitetsure, der skal motivere dem til at
bevæge sig mere. Urene er doneret af Frederikssund Festivalen.
Som så mange andre unge er de unge i Socialpsykiatriens Ungeteam optaget af den digitale verden, teknologien og de
mange gadgets, der udvikles.
- De unge har ønsket sig aktivitetsure, der kunne motivere dem til at bevæge sig mere og dermed få det psykisk bedre.

Derfor er vi rigtig glade for, at Frederikssund Festivalen har valgt at give os 10 Garmin aktivitetsure, så vi kan sætte fokus
på motion og sundhed, siger Annette Tram, der er leder af Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune.
Over en periode på seks måneder skal gruppen tilsammen tilbagelægge en distance svarende til afstanden mellem
Frederikssund og Paris. Deltagerne mødes ni gange og deler deres resultater og taler om motion og sund mad.
Med aktivitetsurene kan de unge også indgå i et socialt fællesskab via en app, så selvom det kan være svært for den
unge at deltage hver gang, kan de stadig følge med i gruppens forskellige distancer dagligt.
I forbindelse med projektet vil der også blive sat fokus på de sundhedsmæssige aspekter ved ernæring, og de unge vil
blive oplyst om sunde og usunde valg af fødevarer. Det kan gøre dem mere bevidste i deres valg af indkøb.
Socialpsykiatriens Ungeteam har også modtaget et sponsorat fra REMA 1000 i Frederikssund, som giver vand og frugt til
deltagerne.
Socialepsykiatriens Ungeteam er et socialpædagogisk tilbud til unge mellem 18 og 30 år. Teamet arbejder med at
motivere de unge til udvikling, så de efter en periode i tilbuddet kan tage vare på deres eget liv.
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Vi holder lukket 11. maj 2018
Uge 19 er en kort uge. Torsdagden 10. maj er det Kristi Himmelfartsdag, så da er rådhuset og kommunens
adminstrationscentre i Jægerspris og Slangerup lukket.
I lighed med tidligere år holder vi også lukket dagen efter, altså fredag den 11. maj 2018.
Vi er retur mandag den 14. maj 2018 fra kl. 9.00.

Rådhuset i forårssol med hejst flag.
Foto: Kenneth Jensen.
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Ny indsats gør cykelturen sikrere
Hvert forår er der tusindvis af danskere, der igen finder cyklen frem og bruger den, når de skal på arbejde eller motionere.
Det er en aktuel anledning til at minde cyklister om at orientere sig grundigt og samtidig huske bilisterne på, at der
kommer flere cyklende ud i trafikken.
Kryds giver størst risiko
Kryds er det sted i trafikken, hvor cyklister har størst risiko for at komme alvorligt til skade. Faktisk blev hele 81 cyklister
dræbt og 1.744 alvorligt kvæstet i hele Danmark fra 2012 til 2016, men tallet er sandsynligvis meget større, da der er et
stort antal cyklistulykker, som ikke bliver anmeldt til politiet.
Derfor deltager Frederikssund Kommune nu i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik i den nye landsdækkende
kampagne "Brug 2 sek. mere." Det skal sætte fokus på problemet og bidrage til at gøre kryds sikrere for cyklisterne i
kommunen.
- Uheldene sker desværre typisk, hvor cyklister skal over kørebanen, dette foregår ofte i kryds. I årene 2012 til 2017 er
der i kommunen registreret 29 uheld i kryds. Derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på denne type uheld, udtaler
teamleder i Vej og Trafik, Henriette Andersen.
Sådan undgår vi ulykkerne
De fleste alvorlige krydsulykker sker, når en bil skal svinge og overser en cyklist, der skal lige ud.
- Vi opfordrer i kampagnen "Brug 2 sek. mere" både cyklister og bilister til at bruge lidt længere tid på at kigge sig for,
inden de kører igennem et kryds. Det er i alles interesse, og det er et fælles ansvar, at vi kommer sikkert frem i trafikken,
siger Michelle Laviolette, seniorrådgiver i Rådet for Sikker Trafik.
Gode råd til cyklisterne:
 Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
 Vær særligt opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.
Gode råd til bilisterne:
 Brug 2 sekunder mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
 Vær særligt opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.
 Sænk farten.
Læs mere om kampagnen ”Brug 2 sek. mere” her.

Cykelkampagne - brug 2 sekunder mere.
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S-toget kører ikke i Kr. Himmelfartsferien
Banedanmark er i gang med en omfattende sporfornyelse på banen mellem Frederikssund og Valby. Det betyder flere
sporspærringer hen over foråret og sommeren.
Næste sporspærring begynder onsdag den 9. maj kl. 20.30 og varer til og med søndag den 13. maj. DSB indsætter
togbusser i denne periode. Tjek Rejseplanen for at se afgangstider og rejsetider.
Den længste lukning af banen mellem Frederikssund og Valby finder sted hen over sommeren fra den 1. juni til den 26.
august.
Se hele tidsplanen for arbejdet her.
Supercykelstien
For nogle kan supercykelstien måske være et alternativ til togbusserne. Se ruten fra Frederikssund til København på
supercykelstiernes hjemmeside.
Samkørsel
Der er flere muligheder for at finde nogen at køre sammen med i bil. Det kan du gøre på følgende links:
Gomore
Samkørsel
Pendlernet

Følg med på Facebook
Banedanmark har lavet en facebookside, hvor du kan følge projektet.
Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har også lavet en facebookside med information om projektet.
Læs mere om sporfornyelsen her.
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Borgermøde om bevaringsværdige bygninger i Skibby
Byrådet vedtog den 25. april 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og
kulturmiljøer i Skibby i offentlig høring. Du kan se forslaget her.
Materialet er i høring fra den 3. maj til 3. august 2018.
Borgermøde
Samtidig inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde torsdag den 21. juni 2018 kl. 16-17 i gymnastiksalen på
Fritidscenteret i Skibby, Nyvej 7, 4050 Skibby.
Formålet med kommuneplantillægget er at registrere og beskrive hvilke elementer på bygninger og i kulturmiljøer, der er
helt unikke og derved bevaringsværdige. Registreringen er foretaget på baggrund af den såkaldte SAVE-metode.
Med dette forslag vil 35 bevaringsværdige bygninger med en høj bevaringsværdi og 3 kulturmiljøer i Skibby blive optaget
i kommuneplanen og derved udgøre et opmærksomhedspunkt ved konkrete ønsker om ændringer af de registrerede
bevaringsværdier.

Skibby Fritidscenter.
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Jobcenteret går på Facebook
Nu bliver det nemmere for ledige borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune, der har behov for arbejdskraft at
finde hinanden. Det kan nemlig nu ske via den nye Facebookside, som Jobcenter Frederikssund har oprettet.
Formidling af småjobs
Siden er målrettet småjobs som sæsonarbejde, ferieafløsning, administrative opgaver, kaffebrygning, græsslåning,
rengøring, småreparationer mv. Det kan være få timers arbejde om ugen, arbejde i en begrænset periode eller dag til
dag-jobs.
-Ved at bruge Facebook kan vi hjælpe både virksomhederne med at finde de rette hænder til mindre opgaver og de
borgere, der er tilknyttet Jobcenteret ved at gøre det nemt for dem at finde hinanden. Og småjobs er vigtige, for ofte kan
et job på blot få timer om ugen være vejen til at få foden inden for på arbejdsmarkedet, fortæller Job- og
Borgercenterchef, Merete Kølln.
Ordinære vilkår
Alle jobs, som formidles via Facebooksiden, er jobs på ordinære vilkår, hvor medarbejderen aflønnes til
overenskomstmæssig løn.
Hvis du som virksomhed ønsker at annoncere småjobs via den nye Facebookside, kan du kontakte Jobcenteret på mail:
jobcenter@frederikssund.dk.
Hvis du som borger ønsker at se ledige småjobs, finder du Facebooksiden her:
www.facebook.com/jobcenterfrederikssund.
Både virksomheder og borgere er naturligvis stadig velkomne til at kontakte jobcentret på telefon: 4735 1500 eller på
adressen: Torvet 2, 3600 Frederikssund i jobcentrets åbningstid:
Mandag 09.00-15.00
Tirsdag Lukket
Onsdag 09.00-15.00

Torsdag 10.00-17.00
Fredag 09.00-14.00
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Asfaltarbejder på Færgevej
Frederikssund Kommune planlægger asfaltarbejde på cykelstierne på Færgevej i uge 20 fra mandag den 14. maj 2018.
Asfaltslidlag på kørebanen er planlagt til udførelse i uge 25, fra mandag den 18. juni 2018.
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Fejring af talentindsatsen på kulturområdet
Torsdag den 17. maj viser de unge kulturtalenter, hvad de har arbejdet med i det forgangne år, når talentindsatsen
afsluttes med en flot fejring.
Det tidligere Fritidsudvalg besluttede i februar 2017 at starte fire pilotindsatser med henblik på talentudvikling inden for
kunst, kultur og spejder. Projekterne har kørt i skoleåret 2017/2018, og nu er de nået til afslutningen. Det fejres med en
festlig aften, hvor der både vil være teater, musik, kunst og spejderaktiviteter.
Fejringen finder sted torsdag den 17. maj klokken 17 til 20 i og omkring Kulturhuset Elværket i Frederikssund. Alle er
velkomne til at komme og se, hvad de unge talenter har arbejdet med.
Bag de fire pilotprojekter står Frederikssund Musikskole, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd, J.F. Willumsens
Museum, Jægerspris Amatør Scene, Slangerupscenen, Frederikssund Vikingespil og Teatertasken.
Program
17.00-17.10:
17.10-17.20
17.25-17.45:
18.00-20.00:
18.00-20.00:

Velkomsttale v. Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og kulturudvalget.
Musiktalentforløbet præsenterer ”Strygere i 1.”.
Teatertalentforløbet præsenterer improvisationsteater.
Spejdertalentforløbet præsenterer aktiviteter og formidling af natur og friluftsliv.
Kunsttalentforløbet præsenterer maleri, aftryk relief, grafik og skulptur.

De unge teatertalenter lavede improvisationsteater under teaterfestivalen i september 2017.
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Input fra borgere til Grøn Plan
I slutningen af 2017 startede arbejdet med en kommende Grøn Plan i Frederikssund Kommune, der skal indeholde fem
grønne udviklingsplaner for områderne: Haugemølleengen, Græse Ådal, Skoleskoven i Skibby, Kulhuse Havn og Sillebro
Ådal. Siden da har en række borgere deltaget i forskellige arbejdsgrupper med henblik på at komme med forslag til
hvordan Frederikssund Kommune skal drive og udvikle disse grønne områder.
Input i Græse Ådal
Forleden havde Frederikssund Kommunes Naturafdeling så inviteret interesserrede borgere til naturvandring i Græse
Ådal for at få yderligere input til den fremtidige anvendelse og pleje af området. Ca. 30 borgere mødte frem, hvoraf nogle
også havde deltaget i den arbejdsgruppe, der har været nedsat.
- Nogle ville have, at Græse Ådal skal gives tilbage til naturen, mens andre er af den opfattelse, at der fortsat skal være
en række rekreative formål i området, som i dag rummer både svæveflyveklub samt flere hundeklubber. Men trods
uenigheder var de fremmødte villige til at lytte til hinandens holdninger, og da vandringen var slut, var de fremmødte nået
til enighed omkring flere emner, fortæller Sigurd Falck Gansted, der er projektleder for Grøn Plan-projektet.
De forskellige input fra borgerne vil nu blive samlet i en plan, som vil komme i høring på Frederikssund Kommunes
hjemmeside.

Projektleder Sigurd Falck Gansted fortæller under vandringen om de forskellige naturtyper i området.

Ca. 30 borgere tog med på naturvandring i Græse Ådal.
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S-toget kører ikke i Pinsen
Banedanmark er i gang med en omfattende sporfornyelse på banen mellem Frederikssund og Valby. Det betyder flere
sporspærringer hen over foråret og sommeren.
Næste sporspærring begynder fredag den 18. maj kl. 20.30 og varer til og med mandag den 21. maj (2. pinsedag). DSB
indsætter togbusser i denne periode. Tjek Rejseplanen for at se afgangstider og rejsetider.
Den længste lukning af banen mellem Frederikssund og Valby finder sted hen over sommeren fra den 1. juni til den 26.
august.
Se hele tidsplanen for arbejdet her.
Supercykelstien
For nogle kan supercykelstien måske være et alternativ til togbusserne. Se ruten fra Frederikssund til København på
supercykelstiernes hjemmeside.
Samkørsel
Der er flere muligheder for at finde nogen at køre sammen med i bil. Det kan du gøre på følgende links:
Gomore
Samkørsel
Pendlernet
Følg med på Facebook
Banedanmark har lavet en facebookside, hvor du kan følge projektet.
Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har også lavet en facebookside med information om projektet.

Læs mere om sporfornyelsen her.
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Istandsættelse af Færgevej
Frederikssund Kommune planlægger, at der skal lægges ny asfalt på kørebanerne på Færgevej i Frederikssund i uge 25,
fra mandag den 18. juni 2018. Ugen før begynder det forberedende arbejde i form af affræsning af det eksisterende
asfaltlag.
Frederikssund Kommune forsøger at reducere ulemperne for trafikanter på Færgevej i forbindelse med dette arbejde.
Således vil der om morgenen ikke blive arbejdet på det spor af kørebanen som fører mod byen, og om eftermiddagen vil
der ikke blive arbejdet på det spor som fører ud af byen. Dermed skabes mest muligt flow i myldretidstrafikken.

Udlægning af asfalt på cykelstien på Færgevej. Foto: Frederikssund Kommune.
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Kom til kulturfest for alle
Lørdag d. 26. maj klokken 10-22 er der kulturfest i og omkring Kulturhuset Elværket. Der er gratis entré hele dagen
undtagen til banko, middag og dans. Se program og køb billetter via Kulturhuset Elværkets, Frederikssund Bibliotekernes
eller Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
I 2018 har Kulturhuset Elværket, Frederikssund Bibliotekerne og Kulturhuset Rejsestalden indledt et samarbejde, der
allerede har resulteret i en lang række fælles arrangementer. Nu fejrer de tre kulturinstitutioner samarbejdet med en stor
kulturfest, som byder på 12 timers nonstop kultur. Der er både kultur for den smalle og brede smag og kultur for alle
aldre.
Dagen starter klokken 10 med gratis kaffe og brød til de første 100 gæster. Herefter kan du gå på opdagelse blandt de
mange arrangementer og kultur- og madboder. Hvis du har gode idéer til kulturen i din kommune, kan du tale med en
medarbejder fra Kultur og Fritid eller med kulturinstitutionerne. Du kan smage på lokale fødevarer, bytte to af dine gamle
ting ud med to nye fra det bæredygtige bord, lege sjove udendørs lege, være til tegnekoncert med billedbogsforfatter
Rasmus Bregnhøi, synge med når Frederikssund Musikskoles kor og Fjordkoret holder sangtime, tage en bus til
brobyggeriet, opleve et finurligt og atmosfærisk lydlandskab der bliver til mens du er der, synge sammen med Amin
Jensen mens du vinder i banko, spise vidunderlig mad og ikke mindst slå dig løs når Hit it live spiller op til dans.

Hit it Live spiller op til dans fra klokken 20.00.
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Kortvarige spærringer af Kronprins Frederiks Bro
Natten til fredag den 25. maj tester Vejdirektoratet broudstyret på Kronprins Frederiks Bro.
Det foregår mellem kl. 00.15 og 05.00 og betyder, at broklapperne i denne periode åbnes to gange i timen i 5-10 minutter
ad gangen. Resten af tiden er broen farbar som normalt.
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På bustur i Frederikssund Kommune
Der var solskin og højt humør, da cirka 80 nye borgere i Frederiksund Kommune lørdag var på bustur med borgmesteren
rundt til kommunens smukke områder og interessante steder.
Der var god stemning allerede ved rådhuset i Frederikssund, hvor tilflytterne stod på bussen. Her blev de budt
velkommen af borgmester John Schmidt Andersen, der fungerede som turguide på vej rundt i kommunen.

De cirka 80 borgere steg på bussen ved rådhuset i Frederikssund.
Nogle af de nye borgere, der havde takket ja til tilbuddet, var Rikke og Kenneth Mønsted Thomsen. Sammen med deres
tre børn er de flyttet til Frederikssund fra København i februar i år. Parret er enige om, at det er en god idé med en bustur
for nye borgere.
- Det er en inspirerende tur. Vi har allerede snakket om, hvor meget natur her faktisk er. Vi var meget nysgerrige på at
finde de gode skove og det lækre ishus og den slags. Og så er vi overraskede over, hvor stor kommunen egentlig er,
fortæller Rikke Mønsted Thomsen, da bussen holder kaffepause på Kulhuse Havn.

Familien Mønsted Thomsen var glade for at komme rundt og se Frederikssund Kommune.
- Vi kan godt lide, at der er mange nye ting på vej i kommunen. Der er mange tiltag som for eksempel Idrætsbyen. Det er
en progressiv udvikling. Vi har allerede været på cykeltur i Frederikssund og nede og bade. Det er fantastisk, at man kan
bade i sin egen by, tilføjer Kenneth Mønsted Thomsen.
Parret valgte at flytte til Frederikssund for at få mere plads, og det kunne Frederikssund give dem, mens de fortsat var i
en by med hvad dertil hører, men samtidig kom tæt på naturen. Sidstnævnte fik de set meget af på busturen rundt i
kommunen. De er glade for, at borgmesteren undervejs på turen fortæller om de mange steder, som bussen kommer
forbi.
- Det er rigtig fint at komme rundt og se det hele, og så er det godt med så mange oplysninger undervejs, og også det
historiske. Det er meget informativt, siger Rikke Mønsted Thomsen.

Turen gik forbi byggeriet af den nye fjordforbindelse.
På turen kom de 80 borgere blandt andet gennem Slangerup, forbi Vinge, byggeriet af den nye bro, byggeriet af
Svømmehallen, Willumsens Museum, Færgegården, gennem Jægerspris forbi Rejsestalden og slottet og videre til

Kulhuse Havn, hvor der var en pause med kaffe, kage og smuk udsigt.

Også J.F. Willumsens Museum var med på ruten rundt i Frederikssund Kommune.
Derefter gik turen tilbage gennem Jægerspris, videre gennem Lyngerup, Dalby, Svanholm og til Skibby. Derfra forbi
Selsø Slot, Skuldelev Ås, Skuldelev, Gerlev og tilbage til rådhuset i Frederikssund.

Pause på Kulhuse Havn og tid til kaffe og kage.
To gange om året tilbyder Frederikssund Kommune nytilflyttere at komme med på en bustur rundt i kommunen. Lørdag
var det fjerde gang, at nye borgere kunne komme på rundvisning med borgmesteren.

Borgmester John Schmidt Andersen fortalte om alle de steder, bussen kom forbi. Og i pausen var der flere borgere, der
fik en snak med ham.

Hen mod slutningen af turen bød himlen på lidt tungere skyer og regnvejr.
Foto: Frederikssund Kommune
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Sporarbejde lukker frederikssundbanen
Fra 1. juni kl. 20.30 til og med 26. august renoverer Banedanmark skinner og broer på S-togsbanen mellem
Frederikssund og Valby. S-togene på denne strækning transporterer hver dag 30.000 passagerer, der alle skal finde
alternative rejseveje til arbejde i perioden. Det kan enten være med togbus eller almindelig bus, men der må påregnes
længere rejsetider end normalt.
Banedanmark og DSB giver følgende tips til at komme ud og hjem fra 1. juni til 26. august.
Plejer du at bruge S-toget, er det vigtigt, at du overvejer alternative ruter og er opmærksom på de tiltag, som DSB og
DOT – Din Offentlige Transport har lavet, for at hjælpe dig og andre med at komme frem så hurtigt og smertefrit som
muligt:
 Find alternative ruter via rejseplanen.dk: Der er mange muligheder for komme videre med bus, S-tog og
Regionaltog. Movia og DSB indsætter ekstra busser og togbusser, så du kan komme på tværs til regionaltoget i
Roskilde eller S-togslinjerne fra Høje Taastrup, Farum og Hillerød. Din nemmeste rejse finder du på
rejseplanen.dk.
 Tag cyklen noget af vejen: Måske kan du cykle til et andet S-tog eller en anden bus end du plejer. Det kan
være du skal ud på en omvej – men det kan være det hurtigste for dig.
 Tjek om du kan få zoneudvidelse til dit pendlerkort: Hvis du har et aktivt pendlerkort til mindst to zoner langs
Frederikssundsbanen (zone 7, 94, 85, 74, 64, 63, 53, 42, 31) kan du få udvidet pendlerkortet til også at gælde

de zoner, du skal igennem på din alternative rute. Du tilmelder dig zoneudvidelse ved at sende en sms med
teksten ”zone” til ”1919”.
 Lad bilen stå: Det vil skabe store forsinkelser, hvis alle skifter over til bilen og fylder vejene op i myldretiden.
Men måske er din hurtigste vej at tage cyklen noget af vejen til en anden bus eller station, end du plejer.
 Få tiden tilbage: Hvis du rejser med togbus kan du veksle den forlængede rejsetid med togbus til nye rejser
med DSB. Det gør du ved at sende SMS med teksten ”Fåtidentilbage” til ”1919”.
Læs mere om sporarbejdet og zoneudvidelse på www.dinoffentligetransport.dk og tjek altid www.rejseplanen.dk før du
rejser.
Supercykelstien
For nogle kan supercykelstien måske være et alternativ til togbusserne. Se ruten fra Frederikssund til København på
supercykelstiernes hjemmeside.
På Frederikssund Kommunes digitale kort kan du se en oversigt over cykelruter i kommunen ved at vælge temaet "Vej og
Trafik/Veje og Stier/Cykelstier.
I år har Cyklistforbundet besluttet at forlænge sin "Vi cykler til arbejde"-kampagne, så den varer hele sommeren. Derfor
kan du stadig tilmelde dig og dit hold.og være med i lodtrækningen om en præmie.
Samkørsel
Der er flere muligheder for at finde nogen at køre sammen med i bil. Det kan du f.eks. gøre på følgende links:
 Gomore
 Samkørsel
 Pendlernet
Følg med...
Banedanmark har lavet en facebookside, hvor du kan følge projektet.
Pendlersamarbejdet Frederikssundbanen har også lavet en facebookside.
Du kan læse mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside
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Første spadestik er taget til nyt børnehus i Skibby
Der var både kommende børn og personale med til første spadestik på det nye børnehus i Skibby, som blev taget
mandag eftermiddag.
Der var inviteret til fællessang, boller og spadestik i Skibby, hvor der skal bygges et helt nyt og moderne børnehus. Både
børn og voksne fra de tre børnehuse, der skal flytte ind i det nye hus, var til stede. De sang glade med på Goddagsangen, Mariehønen Evigglad og Lille Peter Edderkop akkompagneret af Musikskolen, og efter taler og spadestik var der
boller og juice til både børn og voksne.

Børnene sang med på de sange, som Musikskolen spillede.
Spadestikket blev taget af formand for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen (B), og hun fik hjælp af de mange børn,
hvis pædagoger havde medbragt skovle og spader.
- Det bliver et stort hus, men det vil ikke føles sådan. Huset er indrettet, så børnene vil være sammen i mindre grupper til
hverdag. Der er plads til at tage små grupper til side i et af aktivitetsrummene, hvor der kan arbejdes med motorik eller

maling, eller hvad det dygtige personale nu kan finde på. Rummene lægger i hvert fald op til masser af kreativitet og
udfoldelse, sagde Maria Katarina Nielsen, formand for Opvækstudvalget i sin tale til de fremmødte.

Første spadestik blev taget af formanden for Opvækstudvalget, Maria Katarina Nielsen, og med god hjælp fra alle
børnene.
Det nye børnehus i Skibby kommer til have børn i 0-6 års alderen. Det er institutionerne Skibbyssen, Skolevejen og
Nordstjernen, der flytter ind i huset, når det står færdig i 2019. Huset kommer til at ligge tæt ved Fjordlandsskolen
afdeling Skibby, og får et stort udeareal med god plads til leg og udfoldelse.'

Børnene syntes, det var sjovt at tage spadestik, så de blev ved at grave.
Lokale entreprenører
Det bliver den lokale entreprenørvirksomhed Bang Nielsen A/S, som skal bygge børnehuset. Og det er de glade for,
fortalte teknisk direktør og partner Henrik Jørgensen.
- For et år og 13 dage siden modtog vi udbuddet. Da vi modtog materialet gjorde vi op med os selv, at det her var en

opgave, som vi ikke kunne tillade os skulle gå til nogen andre. Det er vores hjemmebane, vi hører hjemme i kommunen
og vi har lager i Skibby, så selvfølgelig skulle Bang Nielsen lave den her opgave, sagde Henrik Jørgensen.

Henrik Jørgensen, teknisk direktør og partner i Bang Nielsen A/S talte til de fremmødte.
Sammen med arkitekterne i Nordic – Office of Architecture, ingeniør Hundsbæk og Henriksen samt landskabsarkitekt
VEGA har de tegnet det nye børnehus, og om få uger sender de maskinerne ind på marken og går i gang med byggeriet.

Borgmester John Schmidt Andersen var også til spadestik og hilste på de nysgerrige børn.
Foto: Frederikssund Kommune
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5.A på besøg hos statsministeren
Når man er rigtig dygtig og virkelig forbedrer sine resultater, så fortjener man ros. Det mener statsminister Lars Løkke
Rasmussen også, så da han hørte om 5. A fra Fjordlandsskolen afd. Dalby, som sidste år havde en utrolig flot fremgang i

de nationale tests i dansk læsning, inviterede han klassen til frokost på Marienborg.
Det var et væddemål med klassens daværende dansklærer, Mette Døllner, som virkelig satte skub i udviklingen af
klassens læseevner. Det første mål var at blive den bedste 4. klasse til læsning i nationale tests på hele
Fjordlandsskolen.
- Det gik rigtig godt, og man kunne virkelig se, at de rykkede sig. Og på et halvt år nåede de deres mål. Men så gik der
lidt konkurrence i den, og de ville gerne sætte sig et nyt mål. Det gjorde de, og jeg lovede dem, at hvis de nåede det mål,
så ville jeg skrive til statsministeren og spørge, om han gav en tur i BonBon-Land, fortæller Mette Døllner.

Statsministeren gav ikke en tur i BonBon-Land, men inviterede i stedet 5. A til frokost på Marienborg. Her fik eleverne lov
at stille spørgsmål til statsministeren.
Efter endnu et halvt år nåede klassen deres mål i begyndelsen af 5. klasse, men Mette Døllner fik ikke skrevet til
statsministeren. Da hun skulle stoppe i klassen og flytte til Fjordlandsskolen afd. Skuldelev, spurgte eleverne, om hun
havde holdt sit løfte.
- Og det havde jeg jo ikke. Men det blev jeg selvfølgelig nødt til, og så skrev jeg til statsministeren og fortalte om klassens
flotte resultater. Og så svarede han og inviterede på frokost, fortæller Mette Døllner, der var noget overrasket over, at hun
fik et svar og endda en invitation.

Frokosten stod på sandwich, pølsehorn, drømmekage og sodavand.
- Det er lidt eventyragtigt. Mange tænker måske på at skrive til statsministeren, men får ikke gjort det. Og for eleverne er
det stort at skulle til frokost med Lars Løkke, siger hun.
Klassen var derfor på Marienborg mandag den 28. maj, hvor de blev budt på sandwich, pølsehorn, drømmekage og
sodavand. Eleverne talte med statsministeren og stillede forskellige spørgsmål om hans barndom og skolegang, og ikke
mindst om, hvilket fodboldhold han holder med. Efter frokosten var der rundbold i haven, hvor Lars Løkke Rasmussen
gav bolden op.

Der blev også tid til et spil rundbold i haven.
Efter det lidt over en time lange besøg, tog eleverne tilbage til Dalby. Alle var glade og havde haft en god oplevelse.
- Lars Løkke var rigtig god til at få dem til at slappe af. Det var rigtig hyggeligt, og han fik blandt andet talt med dem om,

hvor vigtig læsning er, fortæller Mette Døllner.
Nationale tests er hemmelige og elevernes konkrete resultater kan derfor ikke oplyses.

Naturligvis skulle der også tages et fællesbillede af eleverne, lærerne og statsministeren.
Foto: Frederikssund Kommune
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KOL-café tirsdag den 12. juni
”Hvorfor gavner det at synge, når man KOL?”
Det fortæller musikterapeut Johanne Bøgh Nielsen om. Kom og lyt og bliv guidet til afspænding og opvarmningsøvelser til
sang. KOL-caféen er for alle interesserede, og det kræver ikke forkundskaber at deltage.
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 15.30 – 17.30 i kantinen, Nordsjællands Hospital-Frederikssund, Frederikssundvej 30, 3600
Frederikssund
Flere KOL-kor dukker op rundt omkring. Du undrer dig måske og tænker: ”Gavner det min sygdom at synge? Kan jeg
overhovedet synge, når jeg har KOL?”
Vi har inviteret Johanne Bøgh Nielsen til at føre os i gennem en spændende eftermiddag. Johanne har i flere år undervist
KOL-koret på Nordsjællands Hospital Hillerød, og hun glæder sig til at fortælle, hvorfor det gavner vejrtrækningen at
synge.
Bagefter guider hun deltagerne til afspænding og opvarmningsøvelser til sang. Øvelserne bidrager til et friere åndedræt.
Afhængig af tiden synger vi nogle fællessange, blandt andet en kanon.
Kom til en hyggelig eftermiddag og tag gerne en pårørende med
Du skal ikke skal have erfaring med sang for at deltage. Bare du har lyst til en hyggelig eftermiddag og til at prøve, om
det at synge er noget for dig.
I KOL-caféen kan du også mødes og udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation som dig. Og du kan få
gode råd af ressourcepersoner inden for KOL-området.
Tilmelding
Mødet er åbent for alle interesserede. Så kom, og tag gerne en pårørende med. Af hensyn til traktementet beder vi om
tilmelding. Ring til Henriette Lose på 40 49 06 26.
KOL-caféen er arrangeret i et samarbejde mellem Nordsjællands hospital Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Lungeforeningen.

2018 5

30

Hvilken strand har det varmeste vand?
Frederikssund Kommune har to strande, der kvalificerer til det Blå Flag fra Friluftsrådet. Det er Marbæk Strand og
Kulhuse Strand, og her bliver det Blå Flag igen i år hejst over strandene den 5. juni.
Lunt og rent badevand
Ved den første badevandsmåling den 22. maj var badevandet allerede lunt for årstiden. Temperaturerne svinger fra 18,2
grader ved Skuldelev Strand til 20,5 grader ved både Hjortevej Strand og Vesterstrand. Samtidig med måling af
vandtemperaturen måler kommunen også vandkvaliteten, og her viser årets første målinger en meget fin vandkvalitet.
Se oversigten over målingerne på kommunens hjemmeside.
Der bliver foretaget målinger af temperatur og vandkvalitet frem til og med august måned.

Stranden ved Kalvøen i Frederikssund på en meteorologisk sommerdag i maj.
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Dialog med investorer om Vinge
På Frederikssund Byråds møde onsdag den 30. maj blev det besluttet, at man vil i dialog med både større og mindre
investorer, som er interesserede i at etablere byggeri i Vinge. Derfor inviterer kommunen nu interesserede investorer til
en åben markedsdialog.
Input og ideer
- Det glæder mig, at vi nu kan begynde at afdække, hvilke investorer der vil være med til at skabe Vinge. Med denne
markedsdialog kan vi spørge ind til investorernes ønsker og interesser samt give dem mulighed for at komme med ideer
og input til en ny udviklingsstrategi. Markedsdialogen kan også bidrage til at skabe grundlag for planlægningen af det
kommende grundsalg i Vinge, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Udgangspunktet for dialogen vil være det eksisterende plangrundlag for Vinge Centrum – lokalplan nr. 076, som blev
vedtaget af Byrådet i december 2016.
Dialogmøder
Frederikssund Kommune bliver jævnligt kontaktet af investorer, som er interesserede i Vinge. Mulige investorer, som
kommunen allerede er i kontakt med, vil blive inviteret direkte til et dialogmøde. Andre interesserede investorer kan via
kommunens hjemmeside tilkendegive deres interesse for at komme i dialog med kommunen. Inden et dialogmøde
mellem kommunen og en mulig investor, skal investoren udfylde et spørgeskema på kommunens hjemmeside. Her bliver
der blandt andet spurgt ind til hvilke arealer i Vinge investorerne er særligt interesserede i, hvor stor en grund man har
brug for, hvad man ønsker at bygge samt spørgsmål om rammerne og indholdet i den vedtagne lokalplan.
Spørgeskemaet vil være tilgængeligt på hjemmesiden om kort tid.
Den åbne markedsdialog forventes gennemført hen over sommeren i år. Herefter skal resultatet af dialogen med
investorerne sammenfattes til konkrete anbefalinger, der kan forelægges til politisk beslutning i efteråret 2018.

Luftfoto af Deltakvarteret i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune.
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Nye mål for Udvalget for By og Land
Udvalget for By og Land er fremover navnet på det udvalg, der indtil den 30. maj blev kaldt Ad hoc-udvalget. Sammen
med udvalgets nye navn har Byrådet vedtaget et kommissorium, der rummer en række konkrete målsætninger og

arbejdsopgaver for udvalget.
Skal skabe sammenhæng
- Frederikssund Kommune har et stort udviklingspotentiale, og det skal vi i udvalget være med til at forløse. Derfor er jeg
glad for, at udvalget nu har fået en række målsætninger, der tilsammen har den røde tråd, at vi skal arbejde for at skabe
sammenhæng og balance i kommunen. Sammenhæng mellem by og land, mellem lokalsamfundene og i den kollektive
trafik. Samtidig skal udvalget bidrage til at skabe vækst og øget bosætning i Frederikssund Kommune, og det vil ske i
dialog med både borgere og erhvervslivet, forklarer udvalgets formand Hans Andersen (V).
Han henviser til, at udvalget efter behov har mulighed for at rekruttere medlemmer blandt borgere, ildsjæle eller
virksomhedsledere.
Målsætninger
Af udvalgets kommissorium fremgår det, at udvalget skal skabe konkrete resultater i form af flere indbyggere, bedre
sammenhæng mellem by og land og bedre sammenhæng mellem kommunens lokalsamfund. Dette er konkretiseret i en
række målsætninger og fem temaer, der tilsammen sætter rammen for udvalgets politiske arbejde i indeværende
byrådsperiode.
Udvalgets mål er:
 At skabe sammenhænge i kommunen, både mellem by og land og mellem lokalsamfund.
 At sikre, at borgerne oplever at det er en sammenhængende kommune, med gode forbindelser, som de bor og
lever i.
 At bidrage til attraktive lands- og bymiljøer – det skal være attraktivt at leve og bo overalt i Frederikssund
Kommune.
 At bidrage til øget vækst, erhverv og bosætning i kommunen.
 At understøtte et varieret udbud af boliger og boformer.
 At varetage kommunens opgaver vedr. overordnet infrastruktur – herunder interessevaretagelse i forhold til
statslige infrastrukturinitiativer.
 At bidrage til at den kollektive trafik kan understøtte en kommune i balance.
 At udvikle initiativer, der kan understøtte en sammenhængende kommune.
De fem temaer er:
1. Broen til fremtiden
2. Det gode sted at bo, arbejde og drive erhverv
3. Nærhed til offentlig og privat service
4. Regler med mening
5. Bedre digital infrastruktur
Besøger lokalområder
Udvalget vil - hen over efteråret - komme ud i lokalområderne og tale med folk, som ønsker at drøfte de fem temaer.
Udvalget har en rådgivende funktion hvilket betyder, at udvalget skal komme med forslag, som efterfølgende kan
vedtages i andre udvalg eller i Byrådet.
Læs mere om udvalgets kommissorium i bilaget til punkt 132 på byrådets dagsorden fra den 30. maj 2018.
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Kommunen sætter Thorstedlund til salg
Frederikssund Kommunes ejendom Thorstedlund ved Græse lægger i dag lokaler til kommunens familie- og
ungeområde. På Byrådets møde onsdag den 30. maj 2018 besluttede et flertal at sætte ejendommen til salg.
Attraktiv beliggenhed
Thorstedlund ligger i et meget attraktivt område tæt ved fjorden og med mulighed for at udstykke grunde med en rigtig
god beliggenhed. Ejendommen bliver sat til salg sammen med en nabomatrikel mod syd, så der bliver mulighed for at
bygge flere boliger i området. I dag disponerer Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby over en del af nabomatriklen.
Det er administrationens vurdering, at den bedste salgspris kan realiseres ved at sælge hele området - inklusive
nabomatriklen – samlet og uden byggemodning til en investor, og det var denne indstilling et flertal i Byrådet fulgte.
Aktiviteter fortsætter
Thorstedlunds nuværende aktiviteter vil fortsætte men på andre lokaliteter. Hvor aktiviteterne bliver flyttet hen, bliver først
besluttet efter en proces, hvor medarbejdere og ledere i de berørte funktioner bliver inddraget.
Bedre udnyttelse af kommunens bygninger
Salget af Thorstedlund sker som led i Frederikssund Kommunes bestræbelser på at optimere anvendelsen af den
kommunale bygningsmasse. Salget vil endvidere medvirke til at indfri Byrådets mål om at sælge kommunale ejendomme
og grunde for 43,7 mio. kr. i 2018.
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De nye skolebestyrelser er valgt
I maj afholdte alle kommunens skoler skolebestyrelsesvalg. Fra 1. august træder de nye bestyrelser i arbejdstøjet, hvor
de blandt andet skal lægge principperne for skolens virksomhed.
Inden for de rammer, der er udstukket af kommunalbestyrelsen fastlægger skolebestyrelsen principperne for eksempelvis
undervisningens organisering, for skoledagens længde og for udbud af valgfag. De skal også lægge en linje i forhold til
skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, samarbejdet mellem skole og hjem,
arrangementer i skolen og for skolens SFO.
I alle de nye bestyrelser sidder der forældre, der har erfaring og viden om bestyrelsesarbejdet fra sidste valgperiode.
Samtidig er der også nyvalgte forældrerepræsentanter, der tilføjer nye vinkler og idéer i bestyrelsernes arbejde.
Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen byder alle de nyvalgte forældre velkommen til skolebestyrelserne i

Frederikssund Kommune. Han takker desuden de forældre, der tager endnu en periode i bestyrelsen, idet han
fremhæver vigtigheden af deres arbejde:
- Som skolebestyrelse har man et stort ansvar for skolen. En velfungerende skolebestyrelse er både et vigtigt aktiv og en
nødvendighed for ledelsen, eleverne, forældrene, personalet og skolen som helhed. Jeg kan kun opfordre bestyrelserne
til at gribe indflydelsen. Gennem et godt samarbejde med skoleledelsen er I med til at sikre, at skolens elever trives, lærer
det de skal og har det godt med at lære.
Se oversigt over nye skolebestyrelser fra 1. august 2018.
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Ny asfalt på Færgevej og sideveje
Frederikssund Kommune forbereder nu sidste etape af istandsættelsen af Færgevej i Frederikssund. Arbejdet begynder
mandag den 11. juni med ny asfalt på Slåenbakkealle, Rosenvej, Rosenvænget, Borgervænget (en strækning på ca. 50
m.) og Lille Solbakken (en strækning på ca. 25m.).
Den 12. juni begynder det forberedende arbejde på Færgevej med affræsning af den gamle asfalt samt etablering af
hældning mod vejbrønde mm. Derefter udlægges asfaltslidlag på kørebanen på Færgevej mellem 19-21. juni 2018.
Ensretning af Færgevej
For at genere trafikken mindst muligt vil Færgevej blive ensrettet som følger:
Ensretning af Færgevej ind mod byen om formiddagen fra 6.00- kl. 12.00.
Ensretning af Færgevej ud af byen om eftermiddagen fra kl. 12.- kl. 18.00
Mellem kl. 10 og 13 vil Færgevej være helt lukket (dog er ærinde- og beboerkørsel tilladt).
Ærinde- og beboerkørsel
Beboerne på Færgevej og andre sideveje bl.a. Borgevænget, Egernvej, Slåenbakkealle, Rosenvej mm., må forvente
mindre gener i form af omveje (der bliver opsat skiltning herom) i en begrænset periode eller ventetid i begrænset
omfang, indtil maskinerne flytter sig. Arbejdet med at udlægge asfalt sker i en hastighed på ca. 5-10 meter pr. minut.
Regnvejr har indflydelse på udlægningen af asfalt og kan evt. betyde justering af tidsplanen.
Færdiggørelse
Efter udlægning af asfalt skal der etableres to vejbump samt vejafmærkning.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte:
Asfaltentreprenøren Pankans, entrepriselederen Kenneth Petersen på tlf.: 28 11 98 83 eller e-mail: kep@pankas.dk.
eller:
Frederikssund Kommune, Vej og Trafik, projektleder Nawzad Marouf på tlf.: 47 35 10 00.

Maskiner udlægger asfalt på cykelstierne langs Færgevej.
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Sjove aktiviteter i sommerferien
Sommeren er over os og igen i år er der spændende og sjove aktiviteter for børn og deres familier i sommerferien.
I samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner kan Frederikssund Kommune igen i år tilbyde sjove sommeraktiviteter.
Der er noget for de kreative, de sportsglade og dem der er vilde med livet til søs.
- Det er et rigtig fint udvalg af sjove sommeraktiviteter, som jeg håber, at kommunens børn og deres voksne vil gøre brug
af. Der er mulighed for at prøve nye ting, og flere af aktiviteterne er udendørs, så man kan også kan få glæde af det gode
vejr, der forhåbentlig fortsætter hele sommeren, siger Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget.
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Forbud mod afbrænding
Frederiksborg Brand & Redning har med virkning fra tirsdag den 5. juni 2018 indført forbud mod afbrænding i blandt
andet Frederikssund kommune. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke, og gælder indtil videre. Forbuddet
ophæves igen hurtigst muligt.
Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i
naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller
lignende. Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger
ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v., og overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde.

Efter nogle usædvanligt solrige uger er det meget tørt udenfor. For at mindske risikoen for brande som den
på arkivfotoet her fra 2014, har beredskabet nu indført forbud mod afbrænding.
Foto: Kenneth Jensen.
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Obligatorisk indefrysning af grundskyld
Information til ejendomsskattebilletten om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020
Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018, hvilket betyder at du ikke skal betale beløbet nu.
Istedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din
opkrævning.
Læs mere om midlertidig indefrysningsordning for grundskyld.
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Klar til et pust?
Der er stadig for mange, der sætter sig bag rattet og kører, når de har drukket alkohol. Med kampagnen ”Klar til et pust?”
vil Frederikssund kommune og Rådet for Sikker Trafik nu minde alle om at lade bilen stå, hvis man har drukket alkohol til
en af sommerens sociale sammenkomster.

Frederikssund Kommune og Rådet for Sikker Trafik indleder nu sommerens kampagne mod alkoholkørsel.
Hver sommer stopper politiet alt for mange bilister på vejene, der har en for høj promille. Sommerens hygge med grill,
strandture, og byfester betyder, at der er mange anledninger til at nyde alkohol. Desværre er det stadig et udbredt
problem med folk, der sætter sig bag rattet, selv om de er i tvivl om deres promille.
Det vil kampagnen ”Klar til et pust?” ændre på. Hen over sommeren har politiet ekstra fokus på spritkørsel, og samtidig
har 79 kommuner, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden sat tusindvis af skilte op langs vejene med teksten ”Klar til et
pust?”. Kampagnen, der varer fra den 11. juni til den 1. juli, skal minde folk om, at hvis de ikke er klar til at puste i politiets
alkometer, så bør de lade bilen stå.
Alkohol i hver sjette dødsulykke
Mens vi er blevet bedre til at lade bilnøglerne ligge hjemme, når vi tager til julefrokost i december, så kniber det mere i
sommermånederne. Ulykkestallene viser, at der sker flere ulykker med alkohol på vejene i juni og juli måned end i fx
december. Derfor sætter kommunerne, Rådet for Sikker Trafik og politiet ekstra fokus på spritkørsel hen over sommeren.
Tallene viser også, at i perioden 2012-2016 har 134 mennesker mistet livet og 915 personer er kommet alvorligt til skade
i trafikulykker med et motoriseret køretøj, hvor der har været alkohol involveret.
I en undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik gennemførte blandt 1.400 bilister i 2017, svarer 13 % af dem, at de har
kørt bil, selv om de var i tvivl om deres promille. Derfor opfordres alle nu til at lade køretøjet stå, hvis man er det mindste i
tvivl om sin promille.
- Det er svært at beregne sin promille, så lad være med at tage chancen. Alt for ofte går det galt, og man risikerer at
skade enten sig selv og andre eller at miste kørekortet. Skal du til et sommerarrangement, hvor der er alkohol, så lad
bilen stå hjemme og planlæg på forhånd hvordan du kommer sikkert hjem, siger Maria Bryld Tværmose Hansen,
projektleder i Rådet for Sikker Trafik.
Gode råd
Der skal ikke meget til, før de fleste når grænsen for spirituskørsel på 0,5 promille. Det sikreste er at lade bilen stå
hjemme, hvis du ved, at du vil drikke alkohol eller at drikke max en genstand.
Du kan ikke øge forbrændingen af alkohol. Lige meget om du danser, drikker kaffe, tager bad eller trækker frisk luft.
Fakta
Se Rådet for Sikker Trafiks temaside om spritkørsel: www.sikkertrafik.dk/pust
Personskader i ulykker med mindst én alkoholpåvirket fører af et motoriseret køretøj 2012-2016 (kilde: Vejdirektoratet):
Nordsjællands Politikreds: 7 dræbte, 54 alvorligt tilskadekomne.
De tilsvarende tal på landsplan er: 134 dræbte, 915 alvorligt tilskadekomne.
Pressefoto: Rådet for sikker trafik.
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Sommerfestival i Musikskolen
Lørdag den 9. juni klokken 14-18 er Sommerfestival i Musikskolen ved Kulturhuset Elværket, i telt på Elværkets P-plads
og i Frederikssund Kirke.
Musikskolens rytmikhold, kor, ensembler, karruseller, orkestrer og bands og alle Musikskolens lærere står for en hel
festival af musik- og livsglæde, når der spilles fire timers uafbrudt musik den 9. juni.
Klokken 14 i Elværkets sal er der Rytmusik, Musikkarrusel, celloensemble, 4-strings Strygerensemble, FM
Strygerorkester og klaversolisten David Kølby, foruden velkomsttale, præsentation af alle lærere og fællessang.
Klokken 15 sættes der strøm til i Teltet med Rockkarrusellen og bandsene Kamel, Shuffled Cards, The Furyons, Triple
Confusion og Flåede tomater.
Klokken 15.45 starter koncerten i Frederikssund Kirke med orgelsolister, Børnekoret, Juniorkoret, Sing-A Song og T
drops, Guitarorkestret, Blokfløjteensemblet og Tværfløjtensemblet.
Klokken 16.30 starter anden koncert i Teltet med Karavane-Karrusellen, Slagtøjsorkestrene Percussion Young Stars og
Percussion All Stars og FM Blæserorkester. Og som sædvanligt er det FM Big Band, der afrunder dagen med
bigbandmusik, fest og højt humør.
Dagen igennem er der mulighed for at købe forfriskninger og let mad hos Musikskolens Støtteforening.
Kom forbi i løbet af festivalen og mød nogle af de cirka 150 af Musikskolens elever, der vil spille denne dag – det kommer

til at swinge - og der er gratis adgang!

Rockkarrusellens elever og deres lærer Peter Ravn under BANDNIGHT. Foto: Sandvær/Price
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Infomøde om bredbåndspuljen
Den 18. juni 2018 offentliggør Energistyrelsen på sin hjemmeside www.ens.dk hvilke adresser, der kan søge tilskud fra
bredbåndspuljen i 2018. I løbet af juni måned holder styrelsen samtidig en række informationsmøder, hvor man kan høre
mere om, hvordan man søger tilskud fra bredbåndspuljen. Alle er velkomne.
Infomøde i Hillerød
Bor du i Frederikssund Kommune, så er det nærmeste infomøde i Hillerød:
Dato: Onsdag den 27. juni 2018 kl. 15.30-17.30
Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 21. juni 2018
Send en mail til tele@ens.dk med oplysning om dit navn og din mail-adresse.
Frist for ansøgning til bredbåndspuljen
Ansøgningsfristen til bredbåndspuljen er den 15. oktober 2018. Så det er nu, at man skal i gang med at forberede et
bredbåndsprojekt, hvis man ønsker at søge om tilskud fra bredbåndspuljen i år.
Læs mere og se blandt andet alle datoer for informationsmøder i hele landet her.
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Besøg Vestforbrænding
Onsdag den 6. juni besøgte Teknsik Udvalg Vestforbrænding i Glostrup. Her holdt udvalget sit møde og fik derefter en
rundvisning på anlægget, der er Danmarks største forbrændingsanlæg. Udvalgsmedlemmerne hørte blandt meget andet
om erfaringerne med driften af de tre genbrugsstationer i Frederikssund Kommune i hhv. Skibby, Jægerspris og
Frederikssund.
Besøg Vestforbrændingen
Men det er ikke kun politikere, der kan komme på besøg hos Vestforbrænding i Glostrup. Sidste torsdag i hver måned
holdes der åben besøgsaften, hvor alle interesserede borgere kan møde op og få mere at vide om, hvordan affaldet
håndteres. Besøget inkluderer også en rundvisning, og næste gang er den 28. juni. Tilmelding er nødvendig på
Vestforbrændings hjemmeside.
Fakta
Vestforbrænding står for indsamling og håndtering af affald fra borgere og virksomheder og rummer Danmarks største
forbrændingsanlæg. Vestforbrændingen er Danmarks største affaldsselskab og er ejet af 19 kommuner i
hovedstadsområdet herunder Frederikssund Kommune.

Medlemmerne af Teknisk Udvalg får - iført sikkerhedshjelme og gule veste - en orientering om Vestforbrændings
aktiviteter. Foto: Michael Tøgersen.
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Nyd naturen - book et shelter
Sidste år blev to nye shelters opstillet i Sillebro Ådal. Dermed er der nu i alt 38 overnatningspladser fordelt på fem
shelters – alene i Sillebro Ådal. Det ene af de to nye shelters – Bifrost - har egen bålplads og ligger ca. 100 meter fra den
eksisterende shelterplads, hvor man finder de fire andre shelters: Valhal, Hugin, Munin og Sleipner.
Kommunens shelterpladser
Frederikssund Kommune har seks shelterpladser med i alt 68 overnatningspladser.
 Sillebro Ådal – 5 shelters, 38 sovepladser (6+6+6+10+10)
 Hammer Bakke – 1 shelter, 6 sovepladser
 Kyndby Huse – 1 Shelter, 6 sovepladser
 Skuldelev havn – 1 shelter, 6 sovepladser
 Skuldelev Grusgrav – 1 shelter, 6 sovepladser
 Kulhuse – 1 shelter, 6 sovepladser
Book et shelter
Hvis du vil være sikker på at der er en ledig plads til en overnatning, kan du bruge bookingfunktionen på
www.friluftsguiden.dk. Her kan du se en beskrivelse af hvad de enkelte shelterpladser i Frederikssund Kommune tilbyder,
og du kan booke shelteret. I Sillebro Ådal, hvor der er flere shelters, kan man booke et enkelt shelter eller hele Midgård
shelterpladsen i op til 2 dage.

Et shelter og en bålplads på shelterpladsen i Sillebro Ådal. Foto: Frederikssund Kommune.
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Fokus på erhvervslivet
Af borgmester John Schmidt Andersen (V)
Indlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis 13. juni 2018.
I morgen (14. juni) holder Frederikssund Kommune sin årlige erhvervs- og vækstkonference. Et samfund i hastig
forandring byder på nye muligheder for virksomhederne og nye krav fra omverdenen. Derfor retter vi i år blikket mod
fremtiden sammen med blandt andet en fremtidsforsker, som giver inspiration til at kunne indrette sig på fremtiden og
træffe de vigtige beslutninger som virksomhedsejer.
Det går godt i erhvervslivet – også i vores region. For nogle uger siden var jeg med til at tage spadestik til en udvidelse af

Roth North Europes bygninger i Frederikssund. Virksomheden, som er specialister i gulvvarme og brugsvandssystemer,
udvider med 4300 kvadratmeter. Mountain Top Industries og CO-RO er andre eksempler på lokale virksomheder, der har
udvidet eller er i gang med det. For mig som borgmester er det meget tilfredsstillende at kunne konstatere den store
investeringslyst. Jeg hører om den samme udvikling andre steder fra mange af mine borgmesterkolleger i regionen.
Der er altså gang i hjulene og mod på fremtiden. Men desværre har virksomhederne længe manglet faglært arbejdskraft,
og det er både et problem for den enkelte virksomhed og for at kunne fastholde de gode konjunkturer i Danmark.
Det arbejdes der målrettet med at løse nationalt, regionalt og lokalt. I Frederikssund Byråd har vi sat mange initiativer i
gang for at sikre kvalificeret arbejdskraft på virksomhederne nu og i fremtiden. Herunder et tættere samarbejde mellem
grundskolen og virksomheder samt flere uddannelser på campus.
Det var derfor en rigtig god nyhed, da tal fra Dansk Byggeri i april viste, at hele 26 procent af kommunens unge har søgt
ind på en erhvervsuddannelse i år efter 9. eller 10. klasse. Vi er dermed blandt de kommuner, der allerede nu har nået
den nationale 2020-målsætning, om at 25% af de unge skal søge ind på en erhvervsuddannelse, og vi går nu efter 2025målsætningen på 30%.
Flere og flere unge får således øjnene op for de mange forskellige muligheder for at blive faglært og de gode
jobmuligheder. På den udsolgte erhvervskonference sætter vi fokus på, hvordan virksomhederne kan sikre det gode
arbejdsliv for de unge – og naturligvis for alle andre. Mange erhvervsdrivende kan genkende udfordringen med at styre
tiden og i værste fald mangle tid. Lykkes det at styre tiden, ja, så kan det skabe bedre resultater for både den enkelte og
virksomheden.
Fremtid rimer på innovation. Vi vil derfor også inspirere virksomheder, som overvejer at investere i nye
forretningsområder, nye teknologier og nye markeder. Det tema er meget efterspurgt af virksomhederne.
Det er ikke nogen hemmelighed, at en god og sammenhængende infrastruktur er særdeles vigtig for virksomhederne og
medarbejderne i regionen generelt. Dette er et tilbagevendende tema på vores erhvervskonferencer. I slutningen af 2019
står Kronprinsesse Marys Bro færdig, og den nye fjordforbindelse vil gøre transportvejene hurtigere og mere direkte.
Talen om infrastruktur falder også hurtigt på Frederikssundmotorvejen. Vi venter fortsat meget utålmodigt på, at
Christiansborg får afsat pengene til at få gjort motorvejen færdig til glæde for borgere, pendlere og virksomheder – og for
samfundsøkonomien. Dette bør ske i den allernærmeste fremtid.
I kommunerne og i erhvervsorganisationerne arbejder vi året rundt med erhvervsfremme og en god og effektiv service og
sagsbehandling over for virksomhederne. På konferencen ser vi det hele lidt fra oven – vel at mærke sammen med
virksomhederne. Jeg tror på, at vi kommer længst, hvis vi har et fælles syn på muligheder og udfordringer for at kunne
sikre væksten, nytænkningen og det gode arbejdsliv.
Rundt om hjørnet venter nye virksomheder og virksomhedsudvidelser, som er afhængige af en velforberedt fremtid.
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Fem nye nærgenbrugsstationer klar til brug
Frem til august vil der blive etableret i alt 23 nye nærgenbrugsstationer i Frederikssund Kommune. De første fem er nu
klar til at blive taget i brug. På en nærgenbrugsstation kan du aflevere genanvendelige emballager fra husholdningen som
f.eks. glas, papir, metal og plast – nogle steder også pap og batterier.
Med nærgenbrugsstationerne får du nu kortere afstand til et sted, hvor du kan aflevere disse typer affald, og formålet er
da også, at øge den andel af affaldet, som bliver genanvendt.
Så du er velkommen til at sende dit affald i genbrugskredsløb på en af de nye nærgenbrugsstationer.
De fem nærgenbrugsstationer er:
 Slangerup, Stationsvej, rutebilstation
Her kan du aflevere: Glas, papir, pap, metal, plast og batterier.
 Skibby, Bymidten, v. Meny
Her kan du aflevere: Glas, papir, pap, metal, plast og batterier.
 Jørlunde, Bygaden, Hotel Skjalm Hvide
Her kan du aflevere: Glas, papir, pap, metal og plast.
 Græse, Græse Bygade
Her kan du aflevere: Glas, papir, metal, plast og batterier.
 Havelse Mølle, Havelse Mølle
Her kan du aflevere: Glas, papir, metal og plast.

Nærgenbrugsstationen i Bymidten i Skibby. Her står seks beholdere til glas, papir, pap, plast, metal og batterier. Foto:
Frederikssund Kommune.
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Stor interesse for at bygge nyt
Frederikssund Kommune oplever for tiden stor interesse for at opføre nye boliger mange forskellige steder i kommunen.
Senest har et helt nyt koncept for ældreboliger meldt sin ankomst.
Grunden hvor den tidligere Oppe Sundby Skole lå, er solgt til to forskellige investorer, som hver især vil opføre boliger i
området. Selskabet Land Development har købt den ene del af området, som skal udstykkes til 33 parcelhusgrunde. Den
anden del af arealet er solgt til Bovieran Danmark A/S, der vil etablere 46 rækkehuse samt et helt nyt boligkoncept med
55 ældreboliger, der skal have udgang til en fælles overdækket gårdhave. Dermed er der lagt op til over 130 nye boliger
alene på denne grund i Frederikssund.
Over 400 nye boliger undervejs
I alt er der projekter undervejs, som vil skabe over 400 nye boliger i Frederikssund Kommune. Således ønsker firmaet
Klimahuse at opføre 150-160 nye boliger ved Skibby, en investor ønsker at etablere 30-40 rækkehuse ved Jørlunde,
mens en anden investor vil bygge 120 rækkehuse langs Hillerødvej ved Slangerup. Sammen med de kommende boliger
på den tidligere skolegrund i Frederikssund er der udsigt til over 400 nye boliger i alt. Frederikssund Kommune er i
øjeblikket i gang med at forberede planarbejdet til de mange byggerier.
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
For firmaet Bovieran, der vil etablere et nyt seniorbofællesskab, skyldes interessen for Frederikssund blandt andet
kommunens gode beliggenhed.
- Frederikssund kommune er en kommune som på en række områder er attraktiv. Naturskønt beliggende til Roskilde
fjord. Let adgang til hovedstaden via direkte forbindelse med S-tog og et aktivt handelsliv. Vi tror, at der er et stort
udækket behov for de mange seniorer, der i dag sidder i store villaer i parcelhuskvartererne, men ikke har et reelt
alternativ, hvis de gerne til flytte til noget nyt og moderne og samtidig forblive i kommunen, fortæller
projektudviklingsdirektør i Bovieran, Johan Stoustrup og tilføjer:
- I vores søgen efter egnede grunde til etablering af Bovierankonceptet mødte vi i Frederikssund en kommunal
forvaltning, som var hurtig og effektiv med henblik på at tilvejebringe det rette plangrundlag for, at vores planer kunne
udmøntes i noget konkret.
Overdækket vinterhave
Bovieran bofællesskab findes i forvejen flere steder i Sverige, men Frederikssund er den første danske kommune, hvor
konceptet skal etableres. Alle de 55 seniorboliger får udgang til en 1400 kvm. stor overdækket vinterhave med masser af
beplantning, hvor temperaturen aldrig bliver under 10 graders varme. Vinterhaven og øvrige fællesarealer bliver
vedligeholdt via ejendomsdriften – et koncept, som Bovieran har gode erfaringer med fra Sverige. Ud over
seniorboligerne vil Bovieran også opføre 46 rækkehuse i nær tilknytning hertil.

De kommende seniorboliger skal ligge i den sydlige del af Frederikssund, hvor den tidligere Oppe Sundby Skole lå.
Mellem bygningerne ses glaskonstruktionen, der rummer den overdækkede vinterhave. Visualisering: Bovieran Danmark
A/S.

Borgmester John Schmidt Andersen (tv.) og direktør for Bovieran Danmarks A/S, Lars Jacobsen i samtale på den grund i
Frederikssund, hvor Bovieran skal bygge deres nye seniorboligkoncept.
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Skal heksene overvintre i år?
Det er knas tørt udenfor, og der er afbrændingsforbud i Frederikssund Kommune. Det er derfor med en vis usikkerhed at
vi her bringer en oversigt over de planlagte sankthansbål i kommunen i 2018 som vi kender til. I skrivende stund, så er er
nemlig stor sandsynlighed for at der ikke må afbrændes bål i år.
Uanset om heksene skal overvintre, eller det lykkes at få sendt dem til Bloksbjerg, så skal folk dog nok stimle sammen,
taler blive holdt og midsommervisen sunget i hele kommunen. Helt som traditionen byder, har en række foreninger og
institutioner da også lagt sig i selen, for at planlægge arrangementer sankthansaften.
Slangerup
Også i år er det Erik Ejegod-spejderne som arrangerer sankthans under overskriften "sankthans i børnehøjde". Derfor er
det tanken at bålet tændes cirka kl. 18.45, efter årets båltale. Hvis bålet ikke må tændes, så nøjes man med at synge ved
bålet uden det bliver tændt.
Det koster kr. 100,- pr. person at deltage. Børn under seks år er gratis. Tilmelding sker via spejdergruppens hjemmeside,
og indbefatter lækker mad, underholdning og en plads med hygge og plads til alle.
Programmet i Slangerup
Kl. 17.00

Åbning af Sankt Hans med musik

Kl. 17.30

Grillmad: Bøffer, pølser, grønne salater samt kartoffelsalat

Kl. 18.30

Båltale

Kl. 18.45

Båltænding v/spejdernes fakkeltog

Kl. 19.15

Kaffe og kage, softice og hygge

Kl. 21.30

Tak for i aften

Sankthansbål hos spejderne i Slangerup i 2015. Dengang var det mindre tørt end der er udsigt til i år.
Skibby
I Skibby er det også i år Spejdergruppen Ræven Skibby Trop og flok der brænder sankthansbål ved spejderhytten i
Nordmandsmosen. Man kan medbringe sin egen grillmad, og tilberede den for derefter at nyde den ved de opsatte borde
og stole. Der blive solgt drikkevare samt kaffe og kage, og der vil på pladsen være forskellige aktiviteter for børn og
barnlige sjæle.
Programmet i Skibby
Kl. 17.00

Grillen tændes

Kl. 20.00

Bålet tændes. Båltale v/ Rasmus Stoklund Holm-Nielsen

Jægerspris
Der er traditionelt flere bål i Jægerspris og omegn. Et af dem som plejet at trække mange folk af huse er bålet ved
Frederikssund Museum. Her er alt hvad der skal til for at det kan blive en rigtig stemningsfuld sankthansaften: bål, musik,
hekseværksted, naturskønne omgivelser og masser af plads til hygge med madkurv.
Man kan også prøve kræfter med at bygge sin helt egen heks i museets hekseværksted. Børn kan trygt gå på opdagelse
i museets store have, danse i danselabyrinten, eller få et kig ind i stendyssen. Medbring gerne madkurv og et tæppe til at
sidde på. Færgegårdens havelaug sælger kaffe, te, øl og vand til rimelige priser.
Programmet i Jægerspris
Arrangementet starter kl 18.00 og slutter kl. 22.00. Bålet tændes om muligt ved 21-tiden.
Hekseværkstedet for børn er åbent fra kl. kl. 18.00 til 20.00, og deltagelse er gratis.
Frederikssund
I Frederikssund by bliver det store tilløbstykke nok også i år sankthansaften på Kalvøen, arrangeret af Roklubben og
Vikingerne.
Her er der i løbet af aftenen planlagt børnebål ved selve Roklubben, hvor der kan bages snobrød over bål. Er man mere
til at se det hele lidt fra søsiden, kan du at stå til søs med Dampskibet S/S Skjelskør, hvor man fejrer sankthansaften fra
fjordsiden. Der er afgang fra Molen foran Føtex og Toldboden kl. 20.00, og turen rundes normalt af ved netop bålet på
Kalvøen cirka kl. 22.10.
Programmet i Frederikssund
Kl. 19.00

Arrangementet starter. Der kan købes øl, vand, kage og popkorn ved Frederikssund Roklub

Kl. 20.00

Vikingespillet "Heids Hævn" starter på friluftscenen

Kl. 20.00

Dampskibet SS Skjelskør sejler fra Frederikssund Havn

Kl. 22.20

Bålet tændes af vikingerne.

Kl. 22.30

Båltale v/ borgmester John Schmidt Andersen

Foto: Kenneth Jensen.
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Tilskud til bedre bredbånd
Energistyrelsen præsenterer på sin hjemmeside de godt 200.000 adresser i Danmark, der får mulighed for at søge tilskud

fra bredbåndspuljen i 2018. For at kunne søge tilskud fra puljen kræves det, at man på sin adresse maksimalt kan få 10
Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload.
Informationsmøde den 27. juni
Energistyrelsen holder en række informationsmøder rundt omkring i landet i juni måned. Hvis du bor i Frederikssund
kommune er det nærmeste infomøde:
Dato: Onsdag den 27. juni 2018 kl. 15.30-17.30.
Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød.
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 21. juni 2018.
For tilmelding: Send en mail til tele@ens.dk med oplysning om dit navn og din mail-adresse.
Hvis du ikke kan komme til infomødet i Hillerød, kan du her se en liste over alle informationsmøder.
Læs mere om vigtige datoer i forbindelse med bredbåndspuljen her.
Åben for ansøgning fra den 25. juni
Ønsker man at søge tilskud fra bredbåndspuljen, kan det gøres fra den 25. juni. Inden du går i gang kan det være en god
ide, at læse Energistyrelsen ”Spørgsmål og svar om bredbåndspuljen”.

Kort over (en del af) Frederikssund Kommune med gule og røde prikker, der indikerer de adresser, der har mulighed for
at søge tilskud fra bredbåndspuljen 2018.
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Topplacering i landsdækkende trafiktest
Med i alt 83 point ud af 100 mulige har Frederikssund Kommune opnået en placering i guld-kategorien, i undersøgelsen
”Kommunernes Trafiktest” og en samlet 7. plads på landsplan. Undersøgelsen gennemføres hvert år af Rådet for Sikker
Trafik og måler på kommunernes arbejde med at skabe trafiksikre børn og unge.
Skolerne gør stort arbejde
Mange af spørgsmålene i undersøgelsen omhandler skolernes indsats med færdselsundervisningen. Det gælder gåprøven for de mindste elever, cyklistprøven for 6. klasserne og besøg af Sikker Trafik Live i udskolingen (foredrag med
trafikofre). Der spørges også ind til, om skolerne har en trafikpolitik, og om der i trafikpolitikken er fastsat på hvilke
klassetrin, der undervises i færdsel.
Det er dermed i høj grad lærernes og særligt færdselskontaktlærernes fortjeneste, at Frederikssund Kommune opnår så
flot en placering i undersøgelsen. Skolerne gør et stort stykke arbejde, og kommunens Vej og Trafik team samt politiet
bakker dette arbejde op så meget som muligt.
- Det glæder mig, at vi bliver belønnet for vores arbejde med trafiksikkerhed i Frederikssund Kommune. I 99 procent af
alle trafikuheld er det trafikanternes adfærd, der er skyld i uheldet, og derfor er trafikundervisning for børn og unge meget
vigtigt, så god adfærd skabes tidligt. Skolerne er i gang med at udarbejde trafikpolitikker, og jeg håber, at alle skoler når i
mål med en sådan politik, som er et stærkt værktøj til at danne rammen for færdselsundervisningen, trafikforholdene og
adfærden ved skolerne. Det er en flot indsats fra alle involverede, og det er god inspiration til fortsat at udvikle og
forbedre os, udtaler Tina Tving Stauning (A), som er formand for Teknisk Udvalg.
Udvikling gennem årene i Frederikssund Kommune
Siden 2013, hvor Frederikssund Kommune deltog i testen første gang og fik 49 point, er resulatet forbedret stort set hvert
år. I 2015 opnåede kommunen 57 point, i 2016 var det 66 point og i 2017 62 point og i 2018 blev det altså til 83 point.
Testen gennemføres hvert år i foråret, så det er egentlig indsatsen året før, som måles på.
Det samlede resultatet, pointfordeling for alle kommuner og spørgsmålene i undersøgelsen kan ses på Rådet for Sikker
Trafiks hjemmeside.
Organisering af trafiksikkerhedsarbejdet
I Frederikssund Kommune samarbejder Vej og Trafik, skolerne/Skoleafdelingen og politiet – i daglig tale kaldet VSPsamarbejdet. Der findes et netværk for skolernes færdselskontaktlærere, som Vej og Trafik er tovholder for, og der
afholdes netværksmøder 3-4 gange årligt.
I VSP-samarbejdet foregår pt følgende indsatser:

• Skolestartskampagne,
• gå-prøve for de mindste elever,
• den lille cyklistprøve for 4. klasserne,
• trafikpraktik for 5. klasserne,
• cyklistprøve for 6. klasserne,
• kampagnerne Alle Børn Cykler og Lys på med Ludvig,
• oprettelse af nye og eftersyn af eksisterende skolepatruljer,
• udarbejdelse af og opfølgning på trafikpolitikker for skolerne som et stærkt værktøj til ude på skolerne at få sat
rammerne for trafikundervisningen, for afvikling af trafikken omkring skolen og for en dialog om transportvaner og adfærd.

Tre 4. klasses elever cykler i forbindelse med den lille cyklistprøve i 2017.
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Frederikssund er landets mest erhvervsvenlige kommune
I år indtager Frederikssund Kommune førstepladsen i Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed
og stryger dermed til tops efter en tredjeplads i 2017.
Dansk Byggeri har undersøgt, hvordan det står til med kommunernes erhvervsvenlighed baseret på 30 parametre, der
viser, hvordan det er at drive virksomhed lokalt. Frederikssund Kommunes placering i den årlige undersøgelse
er løbende forbedret siden 2012, og det er netop offentliggjort, at kommunen i 2018 er placeret som nummer et.

Borgmester John Schmidt Andersen og Jørgen Simonsen fra Dansk Byggeri Nordsjælland under dagens markering af
Frederikssund Kommunes førsteplads i undersøgelsen af kommunernes erhvervsvenlighed.
Det er en glad borgmester John Schmidt Andersen (V), som kommenterer nyheden. Han fremhæver vigtigheden af, at
kommunen kontinuerligt har arbejdet med at være en attraktiv erhvervskommune:
- Jeg glæder mig meget over, at Frederikssund Kommune er den mest erhvervsvenlige kommune ifølge Dansk Byggeri.
Vi ønsker at være en attraktiv erhvervskommune, og det gavner alle, når der skabes vækst og arbejdspladser. Vi gør det
godt på flere parametre og skaber gode rammer og har et godt samarbejde med virksomhederne. Kommunens
målrettede erhvervsarbejde de seneste år har betydet, at vi har fået stadigt bedre placeringer i undersøgelsen, og at vi

ligefrem bliver nr. 1 i år ser jeg som en flot anerkendelse af kommunens prioriterede erhvervsarbejde.”
Der er flere årsager til, at Frederikssund Kommune igen i år ligger i top i undersøgelsen:
- Det har båret frugt at have politisk fokus på erhvervsområdet, og vi har fjernet dækningsafgiften og byggesagsgebyret.
Vi har i Byrådet vedtaget politikker på vigtige fokusområder, som gavner erhvervslivet, og der arbejdes til daglig med en
helhedsorienteret administrativ indsats. Vi har en tæt dialog med virksomhederne om deres behov, er gode til udlicitering
af driftsopgaver på blandt andet det grønne område, prioriterer samarbejde med virksomheder i skoleregi, ligesom vi har
indgået partnerskabsaftaler med erhvervsorganisationer, som skal hjælpe med at dække behovet for praktikpladser og
faglært arbejdskraft, siger borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen.
Det er første gang, at en kommune øst for Storebælt bliver nummer et i Dansk Byggeris årlige undersøgelse. Formand
for Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen siger:
- Frederikssund skal have et stort tillykke fra Dansk Byggeri. Placeringen er velfortjent, ikke mindst fordi Frederikssund
over de seneste år har kandideret til den absolutte topplacering, fordi kommunen på alle områder fører en erhvervsvenlig
politik.
Årets top 3 i Dansk Byggeris undersøgelse:
1 Frederikssund
2 Holstebro
3 Billund
Se undersøgelsen af kommunernes erhvervsvenlighed.
Frederikssund Kommunes placering i Dansk Byggeris undersøgelse siden 2012:
2018: 1
2017: 3
2016: 10
2015: 13
2014: 47
2013: 48
2012: 82

Repræsentanter fra byrådet, administrationen og Frederikssund Erhverv sammen med repræsentanter fra Dansk
Byggeri.

Saven som det synlige bevis på den fine anerkendelse til Frederikssund Kommune.

En sav kan bruges til mange ting.

Saven skulle straks op at hænge i byrådssalen.
Fotos: Ricky John Molloy
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Aflysning af sankthansbål
For en uges tid siden skrev vi en nyhed om sankthansbål i Frederikssund Kommune på lørdag. Allerede da var det med
en vis usikkerhed vi bragte oversigten, og det tørre vejr betyder nu også, at det ikke er sandsynligt med en ophævelse af
forbuddet mod afbrænding inden lørdag. Derfor er flere sankthansbål aflyst.
Det drejer sig blandt andet om arrangementet ved Frederikssund Museum på Færgegaarden i Jægerspris. Her var der
planer om stemningsfuld sankthansaften med bål, musik og hekseværksted.
Også det store arrangement på Kalvøen, som Roklubben og vikingespillet plejer at gennemføre i fællesskab, er nu aflyst.
Her var det planen at der ville være børnebål, snobrød og musik fra kl. 19, og stort bål og borgmestertale kl. 22.30.

Spejdere bager snobrød over åben ild. Det bliver der ikke noget af ved årets sankthansarrangementer, de steder hvor de
ikke er helt aflyst.
De planlagte sankthans arrangementer i Slangerup og Skibby gennemføres, men formodentlig uden bål, og dampskibet
SS Skjelskør sejler sin sankthanstur på Roskilde Fjord som planlagt.
Stadig vikingespil - med lidt ild
Også vikingespillet gennemføres helt som planlagt fra kl. 20.00, og selvom der ikke er sankthansbål, og generelt er
forbud mod brug af ild, så har vikingespillet fået godkendt brug af fakler m.v. til forestillingen. Så vil man være sikker på at
se lidt ild sankthansaften, så er bedste bud nok at gå til vikingespil.

Arkivfoto fra afslutningsscenen med fakler ved vikingespillet i 2017. Ved sankthans i år er netop vikingespillet nok bedste
bud på at opleve en smule levende ild.
Foto: Kenneth Jensen.
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Kulturstier giver børn gode oplevelser
Et møde med gamle dage, med musikinstrumenter eller med små dyr i skovbunden er blot nogle af de ting, børn i
Frederikssund Kommunes børnehuse har kunnet opleve i projektet Kulturstier i de sidste tre år.
Kulturstier kan give børn i børnehavealderen en spændende oplevelse, hvor både nysgerrighed og sanser bliver vækket
til live, når de møder en af de fem kulturinstitutioner, der er med i projektet.
- For børnene er et projekt som Kulturstier spændende. Vi har til dagligt ikke de store muligheder for at komme rundt i
kommunen og selv besøge de forskellige kulturinstitutioner på grund af den begrænsede kollektive trafik i vores område.
Så vi ville sjældent bruge J.F. Willumsens Museum eller musikskolen, men med Kulturstier er det muligt, fortæller Maria
Slott Olsen, pædagogisk leder i Børnehuset Solstrålen i Skuldelev.
Hvert børnehus møder kulturen på flere måder. De fireårige møder biblioteket, Fasangården og Musikskolen og de
femårige møder Willumsens Museum og Frederikssund Museum Færgegården. Nogle gange besøger børnene
kulturinstitutionen og andre gange får de besøg.

På en temadag om Kulturstier var cirka 70 medarbejdere og ledere fra daginstitutionsområdet og kulturinstitutionerne
samlet for at udveksle erfaringer og ideer til det kommende års Kulturstier. Her er det Færgegårdens forløb, der bliver
præsenteret.
Klassisk musik og børnesange
Det gælder eksempelvis, når de møder Musikpatruljen fra Musikskolen. Her kommer tre musikere ud til børnene i et
forløb med tre besøg. De har deres instrumenter med og introducerer børnene til både musik, rytmer, sang og dans.
- Når vi arbejder med rytmer og musik gennem lege og øvelser giver det børnene en bevidsthed om eksempelvis at
klappe eller hoppe samtidig på et bestemt tidspunkt i en remse. Vi forsøger at gøre musikken tilgængelig for børnene og
forklarer hvad eksempelvis et strygeinstrument er og hvor mange forskellige instrumenter, der er, fortæller Claus
Kaarsgaard, kontrabassist og musiklærer på Musikskolen. Han er en del af Musikpatruljen sammen med Xenia Savery på
violin og Isabelle Hübener på fløjte.
Men det er ikke kun børnesange, remser og instrumenter, der er på programmet, når Musikpatruljen er på besøg. De
spiller også en lille koncert, typisk med klassisk musik eller folkemusik, som børnene ikke kender i forvejen.
- Det tager de godt i mod. For det meste fortæller vi en historie om musikken eller beder dem lukke øjnene og lade deres
tanker flyve. Så taler vi bagefter om de billeder, de får og om, at selvom de har hørt samme stykke musik, så oplever de
det på forskellige måder, siger Claus Kaarsgaard.
Den pædagogiske leder i Solstrålen er glad for, at børnene kan få en anderledes oplevelse både med musik og med de
andre tilbud i Kulturstier. Det giver børnene nogle erfaringer, som ikke alle pædagoger har mulighed for at give dem i
hverdagen, da en pædagog ikke nødvendigvis har et speciale i natur, musik, kunst og lignende.
- Det er de færreste pædagoger, der kan hive en kontrabas frem, og det har været et hit hos børnene og giver dem en
helt anden oplevelse. Musik er en del af vores hverdag med børnesange, men det her giver et større indblik i musikkens
verden, siger Maria Slott Olsen.

Musikpatruljen var med til temadagen om Kulturstier og spillede noget af den musik, de spiller for børnene.
Godt for både børnene og kulturen
Siden Kulturstier startede som et udviklingsprojekt i 2014, er det blevet et fast tilbud til alle Frederikssund Kommunes
børnehuse. Og det har været en succes gennem alle årene, både for børnene og for kulturlivet. Det glæder formændene
for henholdsvis Opvækstudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.
- Kulturstier er et unikt tilbud til de fire- og femårige i kommunen. De får nogle rigtig gode møder med kulturlivet og lærer
både om kunst, kultur og natur. Det udfordrer deres sanser og ikke mindst deres nysgerrighed, og det er med til at udvikle
dem, siger Maria Katarina Nielsen (B), formand for Opvækstudvalget.
- Det er rigtig godt, at vi får introduceret børnene til kultur så tidligt. Kultur er mange forskellige ting, og derfor er jeg glad
for, at Kulturstier kommer rundt om både natur, kunst, musik, historie og litteratur. Og så kan man jo håbe, at det tidlige
møde med kulturen kan så et lille frø hos børnene, så de får lyst til at være en del af kulturen, om det så er på en af
Kulturstiers institutioner eller noget helt andet, siger Jesper Wittenburg (A), formand for Fritids- og Kulturudvalget.

Det pædagogiske personale fik på temadagen mulighed for at tale om kunst og hvordan den kan bruges i et
Kulturstiforløb.
Kulturstiers fem oplevelser
Frederikssund Bibliotekerne
De fireårige besøger deres lokale bibliotek, hvor de skal hjælpe med at finde alfabetets bogstaver, fordi en bogstavtyv har
været på spil. Med små kikkerter for øjnene bevæger de sig rundt mellem bøgerne og finder bogstaverne. Derudover
kommer børnene med rundt på biblioteket og ind på kontorerne for at se biblioteket ”backstage”.
Naturbussen
På naturværkstedet lærer børnene om dyr. De bevæger sig som dyr, leger dyr og finder dyr i skoven. Når børnene går ud
i skoven sammen med naturvejlederne, kommer motorikken mere på prøve og alle sanser tages i brug – her skal de
finde, røre og lytte til krible-krable-dyr.
Musikpatruljen fra Musikskolen
Musikskolens musikpatrulje, der består af en violinist, en tværfløjtenist og en kontrabassist, kommer på besøg og spiller
for og med børnene, synger og engagerer børn og pædagoger med hjerte, hjerne og krop.
ROMU / Frederikssund Museum Færgegården
De femårige rejser her tilbage i tiden og prøver, hvordan det var at bo, spise og arbejde i oldtiden. Forløbet foregår
primært udenfor, hvor børnene ”tænder bål”, skyder med bue og pil, laver mad, synger og danser – på den måde, man
gjorde dengang.
J.F. Willumsen Museum
På museet kommer børnene på kunstsafari og besøger fire-fem værker. Børnene går på opdagelse i de fantasifulde
værker med en kunstkikkert, og den magiske billedramme sender dem ind i kunstens eventyrlige verden. De tegner
fantasivæsener, bevæger sig til musik, mærker ting på billedet og eksperimenterer med farver.
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Erhverv på skoleskemaet
Når Frederikssund Kommunes mange skoleelever vender tilbage efter sommerferien, vil de i højere grad end tidligere
opleve, at en del af deres skolehverdag flyttes ud af klasseværelset og ind på kommunens mange virksomheder.
Frederikssund Kommune har valgt at sætte fokus på at styrke skolevirksomhedssamarbejdet i kommunen. Fra skoleåret
2018/2019 vil de første af en række nye erhvervstiltag blive iværksat på hver af kommunens fem grundskoler. De første
indsatser er især rettet mod udskolingseleverne.
Erhverv på skoleskemaet er en af vejene til at nå målet om, at alle kommunens skoleelever skal blive så dygtige, som de
kan - og trives. Derudover understøtter mødet med erhvervslivet de unges uddannelses og karrierevalg.
- Det her er et spændende projekt, som jeg håber, at eleverne vil få rigtig meget ud af. Vi ved, hvor vigtigt det er, at de
unge tidligt får kendskab til nogle af de mange forskellige erhverv og typer af job, så de kan træffe et kvalificeret valg, når
de skal vælge deres ungdomsuddannelse. Det tror jeg, at erhverv på skoleskemaet kan hjælpe dem med, siger Morten
Skovgaard (V), formand for Uddannelsesudvalget.
Et andet mål med indsatsen er at sikre vækst og kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder – også i fremtiden.

- Vi har allerede nu masser af virksomheder, som mangler arbejdskraft, og som har svært ved at få elever eller lærlinge.
Og som det ser ud nu, så bliver det ikke nemmere fremover. Derfor er det så vigtigt, at erhvervslivet bliver en del af
grundskolen, så vi får sået et frø hos de unge og forhåbentlig kan få flere af dem til at vælge en erhvervsuddannelse,
siger Ole Søbæk (C), formand for Vækstudvalget.
Indsatserne er forskellige fra skole til skole. På nogle skoler kommer der nye valgfag udviklet i samarbejde med
erhvervslivet og en skole sætter en uge af til fokus på karrierelæring.
Også i erhvervslivet er der glæde over de nye indsatser, som kan få stor betydning for virksomhederne.
- Vi tager gerne medansvar for at forberede de lokale unge på arbejdsmarkedet og give dem en bredere forståelse af
erhvervslivet. Samtidig styrker vi jo vores rekruttering og lokale branding, når vi samarbejder med lokale skoler om
erhvervspraktik og undervisningsforløb, siger Casper Larsen, formand for Slangerup City & Erhvervsforening og ejer af KInstallation.
Som del af folkeskolereformen og indsatsen ”åben skole” er skolerne forpligtet til at indgå i samarbejder med eksterne
lokale aktører, som erhvervslivet.
Fakta om erhverv på skoleskemaet
Der er forskellige indsatser på de fem grundskoler. Her er et kort overblik over indsatserne.
Ådalens Skole
En række virksomheder adopterer hver sin udskolingslinje. Begynder med 6. klasse i skoleåret 2018/2019, derefter
udvides det, så der er minimum én aktivitet på virksomheder på hvert klassetrin i 6.-9. klasse.
Jægerspris Skole
Nye valgfag i samarbejde med erhvervslivet:
 Business
 Erhvervspraktik som valgfag
 Håndværk
 Madkundskab
 Mig & omverden
Fjordlandsskolen, afd. Skibby
Nye valgfag i samarbejde med erhvervslivet:
 Business
 Erhvervspraktik som valgfag
 Håndværk
 Madkundskab
 Mig & omverden
Slangerup Skole, afd. Kingo
Nye valgfag i samarbejde med erhvervslivet:
 Business
 Erhvervspraktik som valgfag
 Innovation & Entreprenørskab
Trekløverskolen, afd. Marienlyst
Karrierelæringsuge for alle 9. klasser.
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Lær at tackle hverdagen som pårørende
Er du pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller nedsat funktionsevne? Så er kurset ”Lær at tackle
hverdagen som pårørende” måske noget for dig.
Du får redskaber, som kan hjælpe dig til at håndtere de problemer og udfordringer, man ofte oplever som pårørende.
Instruktørerne er selv pårørende og har personligt kendskab til de udfordringer, det fører med sig.
Tilmelding
Der er begrænset antal pladser. Du kan tilmelde dig efter først-til-mølle-princippet frem til den 16. august. Det er gratis at
deltage.
Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen på 24 44 60 73.
Kurset starter den 17. august 2018
Det foregår på De Tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris og strækker sig over syv fredage i tidsrummet kl. 10.00 – 12.30.
Læs mere her på hjemmesiden.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
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Familieafdelingen flytter til Lunden
Thorstedlund er sat til salg og derfor skal der findes et nyt sted at placere den del af Familieafdelingen, som indtil nu har
haft til huse på Thorstedlund.
På Byrådets møde onsdag den 27. juni blev det besluttet, at Familieafdelingens aktiviteter fra Thorstedlund skal flytte til
det tidligere bosted Lunden på Lundebjergvej 78 i Frederikssund. Beslutningen tages efter en proces, hvor en
arbejdsgruppe har kigget på flere forskellige lokaliteter, og der har været afholdt møder i blandt andet Familieafdelinges
forskellige teams. Det er generelt holdningen, at lokalerne på Lunden egner sig bedst til Familieafdelingens aktiviteter.
Samtidig med beslutningen om flytningen gav Byrådet en bevilling på 3 mio. kr., som skal finansiere flytningen og den
nødvendige ombygning af Lunden, inden Familieafdelingen sidst på året kan flytte til den nye adresse.

Thorstedlund. Foto: Kenneth Jensen.
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3600 Street Fun gør eftermiddagen sjovere
Brandøvelser, fodbold, rundbold og vandkamp er bare nogle af de aktiviteter, som børn og unge på Heimdalsvej i
Frederikssund kan deltage i hver tirsdag og torsdag eftermiddag.
3600 Street Fun byder på mange forskellige og sjove aktiviteter, som de unge kan deltage i gratis og uden tilmelding. Det
er Frederiksborg Brand og Redning, der sammen med SSP, Gadetemaet, Fritids- og Ungdomsklubberne og
Boligselskabet Rosenvænget, arrangerer 3600 Street Fun.
Aktiviteterne skifter fra gang til gang, men hver gang er der en brandbil til stede, og det lægger selvfølgelig op til
vandkamp i sommervarmen. Torsdag den 28. juni blev der holdt event, hvor bokseklubben AK Falken og Frederikssund
Oaks kom forbi Heimdalsvej og viste, hvad de laver.

Frederiksborg Brand og Redning har en brandbil med hver gang, der er 3600 Street Fun - og det er populært blandt børn
og unge.
- Det er et godt socialpædagogisk arbejde, hvor vi får fat i nogle af de unge og hjælper dem ind i et fællesskab. Om det
så er ind i en af klubberne, juniorbrandkorpset eller en forening, når bare de kommer ind i et fællesskab, fortæller Carsten
Lunn, distriktsklubleder i Frederikssund. Han er glad for samarbejdet og håber, at der kan komme mere af den slags.
- Vi mødes i september til evaluering og for at tænke nye tanker. Vi vil gerne have mere samarbejde med Frederiksborg
Brand og Redning, og jeg håber, at vi kan lave lignende aktiviteter i andre ferier også, men det er der ikke lagt planer om
endnu, siger Carsten Lunn.

Denne torsdag var der mulighed for at prøve at bokse med trænerne fra bokseklubben AK Falken. Det var der flere der
benyttede sig af.
Et sted at møde nye mennesker
De unge er glade for tilbuddet og selvom det varierer fra gang til gang, hvor mange der kommer, så er der altid nogen til
stede.
- Jeg har været med næsten fra start. Det er rigtig sjovt, og der er altid noget at lave og alle er søde. Det er rart at komme
ud i stedet for bare at sidde derhjemme, fortæller 15-årige Marius Walløe og tilføjer, at han har mødt nye mennesker, han
ikke kendte i forvejen og som han er blevet venner med på Facebook.

Frederikssund Oaks havde flyttet torsdagens træning til Heimdalsvej.
Torsdag eftermiddag var der både mulighed for at prøve at bokse lidt med drengene fra bokseklubben AK Falken, og
Frederikssund Oaks havde flyttet deres torsdagstræning til Heimdalsvej. Det gav de unge mulighed for at kaste med en
amerikansk fodbold og prøve, hvordan det er. Og så blev der selvfølgelig også rullet den lange vandslange ud fra
Frederiksborgs Brand og Rednings brandbil, så de unge kunne blive kølet ned i varmen med rigelige mængder vand.

På en varm sommerdag og med en brandbil til rådighed er det oplagt at rulle vandslangen ud, så der kan blive
vandkamp.
- Det er fedt at møde brandvæsenet. Jeg har meldt mig til juniorbrandkorpset, fordi jeg kender en, der allerede er med,
men også fordi jeg har mødt dem her og de er rigtig søde, fortæller Marius Walløe.
3600 Street Fun har kørt siden midten af april og fortsætter hen over sommeren indtil midten af august.

Det skabte liv på græsset, da først vandslangen blev hevet frem. Det gjorde Oaks-drengenes træning til en lidt
anderledes én af slagsen.

Det var ikke kun drengene, der tog kampen op med trænerne fra bokseklubben AK Falken. En enkel pige turde godt tage
handskerne på og prøve boksningen.
Foto: Frederikssund Kommune
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272 studenter indtog byen
Så mange unge har fredag den 29. og lørdag den 30. juni fået studenterhue på efter veloverstået STX, HHX, EUX eller
HF-eksamen i Frederikssund; og det er ganske vist, i en tid hvor Fake News ellers præger både verdenen og talerne til
studenterne.
De smukke unge mennesker
Både på Frederikssund Gymnasium og på KNord / Frederikssund Handelsgymnasium, var det nogle synligt lettede, og
meget glade, studenter der hhv. fredag og lørdag blev sendt godt på vej videre ud i verden, med taler af rektorer, lærere
og kommunens borgmester, efter blandt andet at have sunget med på Kim Larsen ”De smukke unge mennesker”. Tre års
slid på STX eller HHX og to års strabadser på HF og EUX er fortid, og helt sikkert glemt af de fleste af de 272 studenter
efter nogle timers kørsel rundt på kommunens veje, og besøg hos deres stolte forældre – måske som én af de sidste
fælles oplevelser, inden nye eventyr venter med nye venner og fællesskaber.
Om det sagde rektor på Frederikssund Gymnasium, Peter Bech Sørensen, blandt andet:
- Kig godt på hinanden. Det er sidste gang at I alle er samlet, men I vil altid have det til fælles at I er årgang 2018 fra
Frederikssund Gymnasium. Deri har I et fælles referencepunkt som I kan bruge til at finde jer tilrette på de nye steder.
Det første sted I lander er på ladet af en lastbil med båthorn og højt humør. Det er en plads i sommeren og i friheden der
venter her i mellemrummet mellem skoleforpligtelserne og så de forpligtelser livet står og venter med derude i fremtiden.
Det er en tid som jeg ved at I har glædet jer til, og jeg håber at I får nydt den i fulde drag.

Rektor foran en fyldt festsal på Gymnasiet.
En kompleks verden

Efter sommeren og festerne venter så en ny fremtid. Peter Bech Sørensen berørte også dette:
- På den anden side af studenterfesterne og sommeren venter nye steder. Steder hvor I vil have god gavn af jeres tid på
Frederikssund Gymnasium. Og der er brug for jer! Verden har brug for jer. I kender hele smøren om alt det der skal fixes.
Fake News, Klimakrise, #metoo, Præstationskultur, Misbrug af personlige informationer, Et fodboldlandshold der spiller
som en pose nødder… ja problemer er der nok af. Og vi vil i al ydmyghed bede jer til at løse dem!
- Man bliver helt forpustet når man tænker på de forventninger der er til jer. Der er en diskussion der kører lige for tiden
om, hvordan vi som samfund forholder os til at flere og flere unge føler sig pressede og stressede, og at mange har svært
ved at overskue kravene til det gode liv.

Rektor Peter Bech Sørensen, Frederikssund Gymnasium, holder tale til de 139 STX-studenter og 40 HF'ere.
Vi er alle idioter
Rektor på KNord / Frederikssund Handelsgymnasium, Heidi Post Dam, tog tyren ved hornene, når det kommer til
forventningspresset og verden der venter udenfor:
- I ved at verden bliver mere og mere kompleks; det er der ikke noget nyt i. Men det nye er at kompleksiteten nu er ved
at overhale den menneskelige intelligens. I har sikkert oplevet at I indenfor bare den seneste uge har tænkt: Dét fatter jeg
simpelthen ikke… Nej, hvor er jeg dum… Og det ikke bare fordi I har læst til eksamen. Mor, far, venner, jeg… ja, os alle
skulle også gerne have haft den ”jeg fatter det ikke”-tanke. Ellers er det fordi vi kommer for lidt ud.
- Tanken om ikke at fatte, altså at være en stor idiot, skulle vi gerne være fælles om. Ja, vi er faktisk en flok idioter. For
idiot er jf. grækerne et gammelt ord for privatperson. De gamle grækere elskede politik, og ønskede at alle skulle være en
del af det politiske fællesskab, men hvis man unddrog sig det, så var man så afgjort en idiot. En idiot fordi man havde så
rigeligt i sit eget liv for at få det til at hænge sammen, at alle andre tænkte at man var en idiot, fordi man ikke var med i
fællesskabet.
Netop derfor er budskabet altså at værne om fællesskaberne, og indsamle viden fra dem:
- Livet igennem skal I indsamle informationer, således at I kan løse de problemstillinger, som I møder på vores vej. Hvis I
tror, at I skal opfinde den dybe tallerken selv, så er budskabet fra fremtiden, at så bliver maden kold!, sagde Heidi Post
Dam.

Rektor Heidi Post Dam, KNord, i gang med sin tale til studenter - og deres pårørende. I alt dimitterede 44 HHX-studenter
og 49 EUX-studenter fra KNord / Frederikssund Handelsgymnasium.

Også på Handelsgymnasiet var der fyldt godt op af glade studenter og deres familier.

Tænk jer om
Måske var det med rådende fra de to rektorer in mente, at borgmester John Schmidt Andersen (V) i sin tale til de mange
nye studenter opfordrede dem til at tænke sig godt om, før de vælger deres videre vej i tilværelsen:
- Jeg vil opfordre jer til at tænke jer godt om, når I beslutter jer for en uddannelse. Der er næsten uendeligt mange
muligheder derude, og lige nu står alle døre åbne for jer. Derfor er det vigtigt, at I tager jer den tid, der er nødvendig for at
træffe den rigtige beslutning. I skal vælge med hjertet, men også med hjernen.
- Men når det er sagt, så skal I selvfølgelig stadig vælge noget, som I brænder for. Og så skal I huske, at hvad I end
vælger nu, er det ikke nødvendigvis det, I laver om 20 år. I er ikke låst af jeres uddannelsesvalg. I har blot valgt en vej, og
senere i livet vil vejen dele sig, og I vil igen stå over for et valg, der kan lede jer ud på helt nye veje i livet.

Studenterne, her fra Handelsgymnasiet, lytter koncentreret til talerne.
Efter de mange gode råd og formaninger, var det først tid til det traditionelle kast med huerne, og derefter den mindst lige
så traditionelle tur til Torvet i Frederikssund, for her at synge og danse omkring springvandet, inden turen gik videre på
besøg i de mange hjem.
På Handelsgymnsiet i Frederikssund er der også tradition for lærernes herrekor synger for studenterne, og i år var ingen
undtagelse - til stor morskab for alle de tilstedeværende.

Lærernes Herrekor på KNord synger for studenterne.

Studenterne kaster deres huer op i luften.

Traditioner bliver holdt i hævd - herunder også dukkerten i springvandet.

Studenterne synger og danser om springvandet på Torvet i Frederikssund.
Foto: Kenneth Jensen.

