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Det nye byråd
Her ved årsskiftet fra 2009 til 2010 træder det nye byråd på 23 medlemmer i arbejdstøjet. Byrådet blev valgt ved
kommunalvalget den 17. november 2009.
Første åbne møde i Byrådet bliver allerede tirsdag den 5. januar 2010 kl. 17.00.
Fra i dag er det også muligt at se en oversigt over det nye byråd her på hjemmesiden, ligesom der er oprettet en profil af
hvert af medlemmerne.
Samtidig er oversigten over Byrådets fagudvalg og Økonomiudvalget også opdateret.

2010 1

5

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Kyndby Huse

Den bevarende lokalplan for Kyndby Huse blev endeligt vedtaget af Frederikssund Byråd den 16. december 2009 med
enkelte ændringer, herunder ændringer vedr. materialevalg samt skorstene.
Formålet med den bevarende lokalplan for Kyndby Huse er at sikre gode og brugbare udbygningsmuligheder for beboerne
i Kyndby Huse og samtidig sikre bebyggelsens helt særlige kulturmiljø.
Kulturmiljøet i Kyndby Huse fremstår som et enestående eksempel på en bygningskultur fra industrialiseringen i Danmark,
hvor hele byer enkelte steder groede frem i tilknytning til industri.
Kyndbyværket blev opført i år 1940 som aflastningsværk for H.C. Ørstedsværket, som man på det tidspunkt mente ikke
kunne udbygges mere. Beliggenheden ved Kyndby strand, langt fra Alfarvej, blev valgt pga. muligheden for at etablere en
relativt dyb havn til indskibning af brændsel til værket - primært kul.
Den afsides beliggenhed betød til gengæld, at det var svært at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere fra
lokalområdet. Bebyggelsen Kyndby Huse blev derfor opført i perioden 1939- 1953 som boliger og servicefunktioner for
værkets medarbejdere.
Kulturmiljøet i Kyndby Huse er unikt, da hele
byen er opført til Kyndbyværkets
medarbejdere, og husenes udformning og
placering tydeligt afspejler den periode, de er
opført i samt lejernes stilling på værket. Der
findes så vidt vides ingen tilsvarende
industribyer i Danmark, der som Kyndby Huse
er etableret som et selvstændigt miljø i
tilknytning til et kraftværk.
Den bevarende lokalplan for Kyndby Huse
sikre at boligerne lever op til nutidens krav om
lys og luft. Det er i planen blandt andet sikret
ved, at give mulighed for etablering af kviste
og tagvinduer, som vil resultere i mere lyse
boliger. Derudover giver lokalplanen mulighed
for opførelse af en tilbygning til boligerne, som
vil betyde, at det for hver enkelt andelshaver
vil være muligt at udvide boligarealet
betydeligt.
Lokalplan nr. 025 for Kyndby Huse giver
således mulighed for, at Kyndby Huse også i
fremtiden er et rart sted at bo, samtidig med at den sikrer den helt særlige historie i området.
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Se lokalplanen
Se bekendtgørelsen
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Offentlig fremlæggelse af den bevarende lokalplan for Onsved

Den bevarende lokalplan for Onsved blev vedtaget til 8 ugers offentlig fremlæggelse den 16. december 2009 af
Frederikssund Byråd.
Den bevarende lokalplan for Onsved blev igangsat, idet der var et ønske om at bygge nye boliger i landsbyen. Onsved er i
Regionplan 2005 udpeget som særlig landsby. Det betyder at opførelse af nye boliger i Onsved skal ske på baggrund af
en bevarende lokalplan.
Lokalplanen skal sikre at de kulturhistoriske og landskabelige træk i landsbyen bevares. Formålet med den bevarende
lokalplan for Onsved er derfor at sikre og styrke de bevaringsværdige træk i landsbyen. Lokalplanen skal samtidig
undersøge mulighed for nye boliger indenfor
landsbyafgrænsningen, uden at sløre landsbyens karakteristika
og struktur.
De særlige bevaringsværdige træk i Onsved er byens møde med
landskabet skabt af udskiftningen i 1808 og opbygningen af byen
med et stort centralt placeret fællesareal.
De bevaringsværdige træk i Onsved sikres ved at fastlægge
bestemmelser omkring nye boligers placering, udformning af
eksisterende vejforløb, samt ved at friholde fællesarealet med
gadekæret for fremtidig bebyggelse, parkering og oplag.
Lokalplanen giver mulighed for at genskabe fællesarealet som
fælles samlingspunkt for indbyggerne i Onsved, med mulighed
for at etablere et legeområde med tilhørende grillplads.
Lokalplanen sikrer endvidere at fremtidig boligbebyggelse
understøtter Onsved karakter som landsby ved at fastlægge
bestemmelser om, at ny boligbebyggelse skal opføres som
enfamilie længehuse i 1½ etage.
Lokalplan nr. 029 for Onsved giver således mulighed for, at der
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kan skabes et fælles samlingspunkt for indbyggerne, og at der ud fra retningslinjer angående placering gives god mulighed
for udbygning af bebyggelsen, samtidig med at Onsveds helt særlige kulturhistorie bevares.
Se lokalplanen
Se bekendtgørelsen

Idræt for voksne udviklingshæmmede
Målsætningen i kommunens handicapplan er at der skal arbejdes for at kost og motion er en legitim mulighed også for
borgere med udviklingshæmning.
Derfor planlægger vi i 2010 at iværksætte forskellige initiativer der sikrer at dette bliver en realitet.
For at vi kan sætte de rigtige ting i gang, er din mening vigtig!
Hvad enten du er borger, pårørende, personale eller på anden måde interesseret, vil vi meget gerne høre din mening om
Idræt for voksne udviklingshæmmede.
Vil du have indflydelse på udformningen af fremtidige idrætstilbud, så meld dig til inspirationsmødet der finder sted på
Kulturhuset Elværket, tirsdag den 9. februar 2010 fra kl. 17.00 til ca. 21.00
Se invitationen til inspirationsmødet.
Tilmelding senest den 25. januar.
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13 Har du lyst til at vide mere om Internettet?
Så er et kursus for nybegyndere måske lige noget for dig.
Tirsdag den 26. januar kl. 17-18.30
- holder Skibby Bibliotek kursus, hvor du kan få en grundlæggende introduktion til internettet, så du kan komme i gang
med selv at søge informationer og finde hjemmesider på nettet.
Du har måske altid haft mange andre interesser og ikke rigtig tid til at ofre Internettet megen opmærksomhed, da det kom
frem. Og siden har det måske virket lidt for besværligt at give sig i kast med.
Men nu har du så erkendt at Internettet ikke er til at slippe udenom.
Under temaet "Lær mere om IT" tilbyder Skibby Bibliotek nu et kort kursus for nybegyndere.
Kom og få hjælp til det allermest nødvendige. Hvis du er internet- og computerbegynder, så hjælper vi dig på vej.
Tilmelding nødvendig - senest tre dage før til Skibby Bibliotek på telefon 4735 1255 eller til et af de andre Frederikssund
Biblioteker.

2010 1

15 Førstehjælp til babyer i Babycaféen
Babycafé på Jægerspris Bibliotek tirsdag den 19. januar 2010 kl. 10.00 til 12.00
Januars babycafé på Jægerspris Bibliotek bliver med deltagelse af beredskabsmester Jimmy Andersen, der vil fortælle om
og demonstrere førstehjælp til babyer og små børn.
Jimmy kommer ind på emner som feberkramper, spærring af luftveje og manglende vejrtrækning, men også de mindre
alvorlige ting som små sår og rifter - og alt det man kan gøre for at forhindre at uheld opstår.
Der bliver selvfølgelig også tid til spørgsmål.
Som vanligt deltager sundhedsplejersken fra kl. 11.00.
Undtagelsesvis beder vi deltagere melde sig til Babycaféen, da vi så bedre kan beregne den nødvendige plads til Jimmy
og hans udstyr, samt til voksne og babyer.
Tilmelding kan ske på tlf. 47 35 17 22.
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19 Debataften
Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg inviterer alle foreninger til at tage aktivt del i debataften om
Unge i fokus - gider de foreningerne?
Foreningernes muligheder og udfordringer?
Tirsdag den 26. januar 2010 kl. 19.00 - 22.00Åbjergskolens multisal, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund
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Kan og skal vi fastholde de unge?
Hvad gør foreningerne godt/skidt for de unge?
Gider de unge overhovedet foreningerne?
Har foreningerne overlevet sig selv i forhold til de unge?
Skal vi organisere de unges fritid? Hvad vil de unge i foreningerne?
Oplægsholdere:
Søren Østergaard
Leder af Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) samt ungdomsformand, bestyrelsesmedlem og træner
i Herfølge Boldklub. Søren har arbejdet med bl.a. aktuelle trends i ungdomskulturerne, frafald og fastholdelse, rekruttering
og fastholdelse af frivillige, nytænkning af foreningskulturen.
Anne Kofod
Udviklingskonsulent i Det Danske Spejderkorps og arbejder med vækststrategi. Hun har en baggrund som forsker på
Center for Ungdomsforskning, hvor hun især har fokuseret på unges fritidsliv.
Martin Rosenkilde og Jeanette Bjerg Hansen
Begge er unge aktive i Danmarks Idræts-Forbund's Ungenetværk.
Her kan du tilmelde dig debataftenen eller du kan sende en e-mail til kulturogfritid@frederikssund.dk inden den 25. januar
2010.
22 Rejsegilde på nyt omsorgscenter
Torsdag den 21. januar kunne der afholdes rejsegilde på første
etape af det nye omsorgscenter, der er under opførelse i Oppe
Sundby i Frederikssund bys sydøstlige del. Byggeriet har været i
gang i mere end et år nu, og er et resultat af byrådets beslutning i
2008 om at opføre et nyt omsorgscenter for at imødekomme behovet
for flere plejeboliger.
Det nye omsorgscenter kommer i første etape til at rumme 60 boliger
fordelt på 2½ boenheder samt et servicecenter og fælleshus.
Fuldt udbygget rummer omsorgscentret fire boenheder med i alt 100
plejeboliger med tilhørende servicecenter, centerkøkken mv.
Boligerne er placeret, så der fra opholdsstuen er udsigt ud over
landskabet. Fællesrum og gange er placeret ind mod det beskyttede
gårdrum med adgang til fællesterrasser.
Når byggeriet er færdigt vil de beskyttede gårdrum tage sig således
ud, set i arkitektens streg:

Og sådan ser gårdrummene ud ved rejsegildet:
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Du kan læse meget mere om detaljerne i projektet her.
Det var formand for Social-, ældre og sundhedsudvalget,
Tina Tving Stauning, der holdt talen ved rejsegildet. Her
roste hun bl.a. alle håndværkerne, der ses et udsnit af i
baggrunden på billedet her.
Se også FjordTV's indslag fra rejsegildet.
Det nye omsorgscenter forventes at være klar til at
kommunen kan overtage byggeriet fre entreprenøren i
sidste del oktober i år, formodentlig den 29. oktober.
Ganske kort tid herefter kan centret indvies, og 60 beboere
kan flytte ind i deres nye hjem der er indrettet som 2-rums
boliger, hvor opdelingen mellem stue og soveværelse er
gjort fleksibel med en mobil væg. Soveværelsets størrelse
er dimensioneret så der kan ske forflytning til badestol på
arealet mod badeværelset. Der er forberedt for loftlift i
soveværelset. Badeværelset opfylder kravene til at en
hjælper kan komme til på begge sider af toilet, håndvask og
bruser og indrettes iht. Vejledning om indretning af boliger
for plejekrævende ældre.
Stuen kan møbleres med en spiseplads og sofagruppe efter ønske. En karnap med havedør giver adgang ud til en mindre
privat terrasse. I soveværelset er der et højt vindue med en lav brystning. Tilsammen giver det et godt lys i boligen samt
udsigt ud over landskabet - også selv om man er sengeliggende.
Der mangler dog noget arbejde fra håndværkernes side endnu, hvilket billederne herunder vidner om.
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28 Kendis med kultur og fritid på hjerte
Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev, er hovedtaler fredag den 5. februar, når
Frederikssund Kommune er vært på Metalskolen i Jørlunde, hvor Fritidssamrådet for Region Hovedstaden afvikler sin
årlige konference.
Pia Allerslev, der er kendt som en markant kulturpolitiker, har på konferencens sidste dag fået meget frie hænder til at give
sit bidrag til og visioner for udvikling af kultur- og fritidsområdet i regionen.
At det er lykkedes at få Hovedstadsregionens førende, kulturpolitiske personlighed på programmet til konferencen i
Frederikssund, løfter ifølge Fritidssamrådets formand Ole Munch, Frederikssund Kommune, fritidskonferencen optimalt.
Fritidssamrådet for Region Hovedstaden er et netværk for medarbejdere og chefer på fritids,- idræts,- og kulturområdet.
Fritidskonferencens hovedtemaer er Idræt for alle og Aftenskolernes fremtid.
Der er 31 deltagende kommuner i fritidskonferencen, hvoraf de fleste er fra Region Hovedstaden.
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29 Hvordan har du det? - 2010
En stor landsomfattende sundhedsprofilundersøgelse starter i februar. I Frederikssund Kommune får 2500
borgere tilsendt et spørgeskema.
’Hvordan har du det? – 2010’er den til dato mest omfattende nationale sundhedsundersøgelse om trivsel, sundhed og
sygdom blandt landets borgere fra 16 år og opefter.
Her i Region Hovedstaden deltager samtlige 29 kommuner i undersøgelsen. I alt vil cirka 95.000 af regionens borgere
modtage et spørgeskema med posten i starten af februar 2010. Borgernes besvarelser skal medvirke til at danne et
oversigtsbillede af danskernes sundhedstilstand ud fra en række aktuelle forhold i borgernes hverdagsliv.
Spørgeskemaet indeholder derfor spørgsmål om den enkeltes sundhed og trivsel, om dagligdagen og sundhedsvaner.
’Hvordan har du det? – 2010’ kan bruges til at skabe overblik for politikere, og dermed danne grundlag for en målrettet
tilrettelæggelse af forebyggelse, behandling og genoptræning i kommunerne og på regionens hospitaler.
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Alt for mange mennesker bliver i dag ramt af sygdomme, som kan forebygges og dermed undgås. Det er vigtigt, at
kommunerne sammen med regionen sætter langt mere målrettet ind på det forebyggende område. Denne
sundhedsundersøgelse vil give Region Hovedstaden og de enkelte kommuner indsigt i hvilke befolkningsgrupper der
bliver mere syge end andre – og hvorfor de bliver syge.
Det er afgørende for undersøgelsen, at flest muligt borgere svarer på spørgeskemaet. Hvis du er en af de tilfældigt
udvalgte, der modtager spørgeskemaet, opfordres du derfor til at udfylde det, da det har betydning for det samlede
sundhedsbillede i Region Hovedstaden.
Læs mere om undersøgelsens datagrundlag og svarprocent i 2008 undersøgelsen
2010 1
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29 Samarbejde om børnemotion
Alle taler om nødvendigheden af det, og nu gør Frederikssund Kommune
og Aerobicgården noget ved det i et nyt samarbejde.
Nordea Fonden har nemlig doneret 135.000,- kroner til et
samarbejdsprojekt, hvor kommunen og Aerobicgården i
fællesskab uddanner personalet i skolefritidsordningerne (SFO) til
"børne-fitness-instruktører".
Torsdag, den 28. januar fik Frederikssund Kommune og Aerobicgården
overrakt de 135.000 kroner af Nordea. Se indslag i FjordTV fra
overrækkelsen her.
Målet for projektet er at fremme børnenes lyst til at dyrke motion.
Konceptet er målrettet aldersgruppen for de 6 - 9 årige børn, og er
bygget op omkring leg og bevægelse.
Konceptet indeholder seks grundelementer:

Grundmotoriske bevægelsesmønstre.

Bevægelighed.

Koordination.

Balance/stabilitet.

Kondition.

Udholdenhed.
Der bliver 18 forskellige øvelser, hvor flere blandt andet kræver samarbejde. Konceptet skal betragtes som et supplement
til idrætsundervisningen i skolen - der videreføres til idrætslege i skolernes skolefritidsordninger.
Inden opstart bliver personalet først undervist af Aerobicgårdens uddannede instruktører. Efter vinterferien forventes man
dermed at være klar til at begynde med træning og øvelser i den enkelte SFO.
Det er frivilligt for skolerne om de vil deltage, men allerede nu har 9 af kommunens SFO'er sagt ja til at medvirke, og det
betyder at pengene fra Nordea kommer knapt 1.600 af kommunens SFO-børn til gavn.
2

Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet
Natur- og miljøadministrationen i Frederikssund Kommune har modtaget certifikat for implementering af et
kvalitetsstyringssystem for kommunens sagsbehandling på natur- og miljøområdet.
Certifikatet blev overrakt til Morten Skovgaard, Formand for Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget, af Preben Lind Hansen,
afdelingsleder i DS Certificering. Overrækkelsen skete i forbindelse med udvalgsmødet den 1. februar 2010.
Ved overrækkelsen deltog medlemmerne af Teknik, Miljø og Erhvervsudvalget, og fra administrationen Pia Holm Nielsen,
chef for Natur, Teknik og Miljø, og Ejvind Mortensen, direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik.

På billedet ses i forgrunden Vibeke Ann Villadsen (sagsbehandler), Camilla Blankholm (sagsbehandler), Morten
Skovgaard (udvalgsformand), Preben Lind Hansen (DS Certificering).
Baggrund
I maj 2006 vedtog Folketinget en lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og
miljøområdet. Indføringen af kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet skete således samtidig med strukturreformen, dvs.
pr. 1. januar 2007.
Formål og krav
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Kvalitetsstyringssystemets formål er at synliggøre at der løbende foretages overvågning og opfølgning på at kravene i
relevante love og bekendtgørelser på natur- og miljøområdet følges.
Et af kravene til systemet er at der årligt skal gennemføres en vurdering af systemet. Endvidere er et af kravene, at
ledelsen årligt evaluerer systemet og offentliggør resultatet af indsatsen på kvalitetsstyringsområdet det pågældende år.
Målene med arbejdet med kvalitetsstyring er dels at sikre høj faglig kvalitet, effektivitet og tilfredshed i sagsbehandlingen
og dels at sikre borgernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.
Implementering og opbygning af et kvalitetsstyringssystem
Siden loven blev vedtaget er der blevet arbejdet på opbygning af og implementering af et kvalitetsstyringssystem for naturog miljøområdet.
I 2009 var arbejdet med kvalitetsstyring fokuseret på dels at opbygge systemet med de relevante faglige og tværgående
procedurer, dels at gøre medarbejderne bekendt med systemet, dvs. implementere systemet.
2010 2
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Løsning på magasinproblem inden for rækkevidde
Byrådet besluttede den 27. januar 2010 at frigive 5,5 mio. kr. til et nyt magasin til Museet Færgegården.
Da Museet Færgegården åbnede i 1984, var det med nyistandsatte bygninger i den gamle Færgegård, dog uden egnede
magasiner. Dette problem blev i lang tid løst ved at museet lejede sig ind i forskellige lader, lofter, kældre og nedlagte
landbrugsbygninger, men forholdene for museets samlinger var langt fra optimale under disse forhold.
Under en kvalitetsvurdering af museet i 2005, foretaget af Kulturarvsstyrelsen, blev dette problem påtalt og museet blev
pålagt at løse problemet så hurtigt som muligt.
I mellemtiden er museet gået fra at være en selvejende
institution til at være kommunalt, og i et godt og
konstruktivt samarbejde med politikere og forvaltningen i
Frederikssund Kommune, har museet nu en løsning på
magasinproblemet inden for rækkevidde. Løsningen har
kommunen fundet sammen med Stiftelsen i Jægerspris,
og den går ud på at renovere og indrette det gamle
Skovens Savværk til magasinformål.
Holder tidsplanen vil magasinet være klar til indflytning til
maj i år, og herefter venter en stor flytteopgave.
Når man flytter magasiner fra så dårlige forhold som
museet har haft tidligere, er en flytning ikke blot et
spørgsmål om at flytte genstandene fra A til B. For at
undgå at man flytter skadelige borebiller og andre
uønskede husdyr med til det nye magasin, skal alle
trægenstande igennem en frysebehandling, som dræber
alle uønskede skadedyr. Hertil kommer en varsom
afrensning af alle genstande, før den endelige placering i
det ny magasin kan gennemføres.
Når udflytningen er gennemført har Færgegården så til gengæld fået nogle fremtidssikrede opbevaringsforhold for de dele
af museets samling, der ikke er udstillet.
Dette er vigtigt for at man også i fremtiden kan lave nye udstillinger, eller hvis man ønsker at forske i egnens historie.
Magasinet rummer således det man kan kalde museernes "valutareserve", der skal sikre vores fælles kulturhistoriske arv
langt ud i fremtiden.
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Kultur- og fritidsborgmester i storform på Metalskolen
Det var en særdeles veloplagt Pia Allerslev, der fredag den 5. februar på Metalskolen i Jørlunde afsluttede en
indholdsmættet konference i Fritidssamrådet for Region Hovedstaden.
Pia Allerslev, der er Kultur- og Fritidsborgmester i Københavns kommune, gav
de 78 konferencedeltgere fordelt på 32 kommuner i Region Hovedstaden og
Region Sjælland, en lang række bud på, hvorfor Kultur- og fritidsområdet er
fundamentet for byens puls!
- Vi skal have modet til at tænke stort, eksempelvis ved opførelse af en ny
kæmpehal for nutidskunst af internationalt format, ved etablering af en
superarena og af et egentlig superligastadion - udover Parken som er
nationalstadion, betonede Pia Allerslev.
- Alle projekter kræver samarbejde i hele regionen, ikke mindst omkring
finansieringen, og gerne med deltagelse af Region Sjælland.
Men også en lang række mindre omkostningskrævende projekter har Pia
Allerslevs bevågenhed: - En by eller bydel skal være kendetegnet af de kulturog fritidstilbud, den rummer, var et andet af Kultur- og Fritidsborgmesterens
mantraer.
Afslutningsvis efterspurgte Pia Allerslev resultaterne af fritidskonferencens
hovedtema, Idræt for Alle, og lagde dermed op til et eventuelt tættere
samarbejde om breddeidrætten i regionen.
Det var således en meget tilfreds konferenceleder og formand for
Fritidssamrådet i Region Hovedstaden, Ole Munch, Frederikssund Kommune,
der kunne runde den to dage lange konference af, og hvor især Pia Allerslevs inspirererende og indholdsmættede indlæg
gav deltagerne bud på, hvad der skal til for at løfte kommunerne på det kulturelle og idrætslige felt.
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11 Spisehus på Højagergård indviet
Den 5. maj 2009 blev det første spadetik taget, og her kun knapt et år efter
står huset nu færdigt. Onsdag den 10. februar kunne den røde snor klippes over,
og huset tages i brug.
Indtil 31. december 2009 blev Højagergård drevet af Region Hovedstaden, men
fra 1. januar i år har Frederikssund Kommune overtaget institutionen.
Højagergårds bygninger har da også været kommunale siden 2006, hvor
Sammenlægningsudvalget i Ny Frederikssund Kommune besluttede at købe
dem.
Denne handel gav et overskud på cirka 13 millioner kroner. Overskuddet er i dag
placeret i den selvejende institution Højagergård, og formuen skal efter
vedtægterne bruges til handicapformål på Højagergaard.
Det er penge fra dette overskud, der har betalt byggeriet af det nye spisehus på
425 kvadratmeter. Huset har kostet 5,5 millioner kroner at bygge, og kan have
cirka 100 spisende gæster ad gangen, hvis borde og stole stilles rigtigt. I
hverdagen er der dog kun plads til cirka 60 spisende på én gang.
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Sådan ser det nye hus ud i flot vintersol.
Rum for mad og kultur
I sin åbningstale udtrykte forstander Erik Schlichting håb om, at det
nye spisehus vil udvikle sig til meget mere end en ny kantine for de
godt 100 mennesker der har deres daglige gang på Højagergård. Det
må meget gerne udvikle sig til at rum for Kunst og kultur, der også
indtages af andre foreninger og institutioner. En af idéerne i den
henseende kunne være at arrangere fælles pædagogiske og
kulturelle arrangementer med andre af kommunens væresteder.
Kombinationen af det pædagogiske og kulturelle arbejde er ifølge Erik
Schlichting netop en af grundidéerne med Højagergård, hvorfor det
også indgår i institutionens navn, der i sin fulde længe er AKU-center
Højagergård. AKU er en
forkortelse for Arbejde,
Kultur og Udvikling.
Ud over Erik Schlichting holdt næstformanden for Højagergårds bestyrelse,
Astrid Schøbel og Peter, der er bruger på Højagergård, også taler. Begge
udtrykte de glæde over de nye, flotte rammer. Især Peter glædede sig også til
at tage det nye hus i brug, og så frem til alle de nye muligheder det bringer
med sig for brugerne.
Herunder lidt indtryk fra indvielsen af spisehuset.
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Kim Rockhill, daglig leder på Højagergård, byder velkommen.

Et kig igennem det store nye køkken, der er en del af spisehuset.

Herover ses plantegningen over Højagergård. Det nye spisehus er bygningen længst til venstre. Tegningen han hentes i
bedre opløsningher.
Foto: Kenneth Jensen
2010 2

11 Forflytningspolitikken skal sætte arbejdsmiljø på dagsordenen
Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen ønsker at forebygge nedslidningsskader og arbejdsulykker. Derfor er der
udarbejdet en såkaldt forflytningspolitik for arbejdspladser inden for ældreområdet.
Med baggrund i kommunens værdier skal politikken medvirke til at skabe en fælles kultur på området, således at borgerne
bliver behandlet på en værdig og aktiverende måde.
Retningslinjerne skal bl.a. tydeliggøre, hvem der tager sig af hvilke opgaver, og hvem der har ansvaret.
Retningslinjerne kan også bruges i forhold til uoverensstemmelser med borgere og pårørende.
Se hele forflytningspolitikken.
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22 Åben Anonym Rådgivning
Frederikssund Kommune kan nu tilbyde Åben Anonym Rådgivning.
Tilbuddet henvender sig til familier, børn og unge bosiddende i Frederikssund Kommune.
I rådgivningen sidder uddannet personale, som yder rådgivning i forhold til forskellige problematikker. Det kan f.eks. dreje
sig om skilsmisse, problemer med forældre, børneopdragelse, misbrug, skole, kammerater mv.
Rådgivningen er åben:
Tirsdag kl. 14.00 – 16.00 (fortrinsvis unge)
Torsdag kl. 16.00 – 18.00 (fortrinsvis forældre)
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Åben Anonym Rådgivning kan desuden kontaktes hver torsdag kl. 14.00 – 16.00 på telefon 80 30 10 10 (gratis nummer).
Rådgivningen er beliggende på Kong Dansvej 7, 3600 Frederikssund.
Forældre, børn og unge er velkomne til at møde op, og der skal ikke bestilles tid.
Rådgivningen er gratis og anonym.
2010 2

22 Mangel på vejsalt
Frederikssund Kommunes saltleverandør har meddelt, at den lange (næsten) uafbrudte vinter har betydet et meget stort
forbrug af vejsalt i hele landet.
De har indtil nu, sammen med de øvrige udbydere på markedet, været i stand til at levere de nødvendige mængder af
vejsalt.
Leverandøren har dog fortsat vejsalt på lager og der er skibstransporter på vej med mere vejsalt.
Men Leverandørerne er, på grund af deres lagerbeholdning, tvunget til, at rationere på leverancerne i forhold til
Vejdirektoratet og Kommunerne.
Situationen med mangel på vejsalt gælder alle de leverandører som Driftsafdelingen har kendskab til.
På baggrund af ovennævnte ser Vej og Park, Driftsafdelingen, sig nødsaget til at rationere sit forbrug af vejsalt ved at
prioritere indsatsen på vejnettet, indtil de nye forsyninger når til landet.
Det betyder, at det overordnede vejnet, i Kommunen, vil blive saltet så længe det er muligt.
Der er her tale om veje med gennemgående trafik og kollektiv trafik samt cykelstier.
Derimod vil villaveje, boligveje og blinde ender ikke blive saltet før end saltleverancen er normal igen.
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22 Udsendelse af årsopgørelse på forbrugsafgifterne
I disse dage udsendes årsgørelsen på forbrugsafgifterne enten via Postvæsnet eller via din E-boks.
Vær derfor opmærksom på, om du modtager opgørelsen via Postvæsnet i løbet at de næste par dage, ellers tjek din Eboks.
Mange borgere har tilmeldt sig E-boks, men glemmer desværre at kigge i boksen. D.v.s. først når de modtager en "rykker"
fra Kommunen på manglende betaling, går det op for dem at årsopgørelsen rent faktisk ligger i E-boks.
Vær endvidere opmærksom på at opkrævningen forfalder til betaling 1. marts 2010 med sidste rettidig indbetalingsdag den
10. marts 2010.
Kommunen udsender ca. 14 dage efter sidste rettidig indbetalingsdag første "rykkerskrivelse".
Ved for sen indbetaling beregnes 1 % i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.
Det kan derfor anbefales, at du tilmelder dig PBS, hvis du ikke allerede har tilmeldt dig denne ordning.
HUSK: At du skal betale regningen som du plejer, indtil den konkrete betaling med beløb står på PBS-oversigten.
Ved tilmelding til PBS, skal du anvende følgende nr.:
PBS NR: 01237446
DEBITOR GRUPPE: 00676
KUNDENUMMER: 021 + debitornummer + 00.
På årsopgørelsen opkræves for følgende afgifter:

Vand (hvis ejendommen er tilsluttet Frederikssund Forsyning Vand A/S)

Vandafledningsafgift (hvis ejendommen er tilsluttet Frederikssund Forsyning Kloak A/S)

Afgift til tømningsordning for bundfældningstanke/septictanke

Statsafgifter (hvis ejendommen har egen brønd eller boring og ikke er kloakeret)

Renovationsafgifter for de dagrenovationsordninger ejendommen er tilmeldt.
På grund af harmonisering af affaldssystemerne og taksterne i løbet af 2009 ser årsopgørelsen lidt anderledes ud end den
plejer.
Skæringsdatoen for harmoniseringen var sat til 1. juli 2009 og på baggrund af denne dato er affaldsafgiften opkrævet for 2
perioder - 1. periode for tidsrummet 1. januar til 30. juni og 2. periode for tidsrummet 1. juli til 31. december. Men når hvis
du lægger disse 2 beløb sammen, svarer det til hvad ordningen koster på årsbasis.
Har du spørgsmål til ovenstående eller øvrige spørgsmål om selve opkrævningerne kan der rettes henvendelse til
Ejendomsskat og forbrug på tlf. 47 35 10 00.
Du er også meget velkommen til at kontakte os via mail på Ejendomsskat@Frederikssund.dk. I mailen bedes oplyst,
hvilken ejendom det drejer sig om, samt et navn og et telefonnr. vi evt. kan ringe tilbage på.
Vi vil snarest efter modtagelsen af mailen vende tilbage.
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23 Forslag til lokalplan for Amsterdamhusene
Byrådet vedtog den 18. februar 2010 at fremlægge
forslag til lokalplan nr. 035 for Amsterdamhusene 1 i
offentlig høring.
Forslag til lokalplan nr. 035 har til formål at muliggøre
bolig, butik, liberalt erhverv, servicefunktioner og
restauration som ikke har bage, stege eller
fritureaktivitet, der kan give anledning til lugtgener, i
Amsterdamhusene 1.
Lokalplan nr. 035 er udformet som en temalokalplan,
hvis bestemmelser erstatter anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan nr. 80,
dvs. at de bygningsregulerende bestemmelser fortsat
vil være reguleret af lokalplan nr. 80.
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen
gennemført en miljøscreening af lokalplanområdet. På
baggrund af denne screening, vurderes det, at der
ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen,
idet der ikke er forhold i lokalplanområdet, der ikke
kan varetages via lokalplanens bestemmelser.
Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra
lokalplanforslagets offentliggørelse, dvs. inden den
23. marts 2010. Eventuel klage skal sendes til
Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kbh. NV
eller på e-mail til nkn@nkn.dk. Det er en betingelse for
Naturklagenævnets behandling af din klage, at du
indbetaler et gebyr på 500 kr.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra
den 23. februar 2010 til den 20. april 2010 og kan ses på kommunens biblioteker, samt på Kommunens hjemmeside
www.frederikssund.dk.
Ved offentliggørelsen får planforslaget midlertidig retsvirkning, som betyder at området der er omfattet af forslagene, ikke
må udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan eller kommuneplantillæg, inden disse er
endeligt vedtaget. Retsvirkningerne fremgår af planforslagene.
Har du bemærkninger til planforslaget, skal de sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600
Frederikssund inden den 20. april 2010.
Du kan også fremsende Deres høringssvar pr. email til: epost@frederikssund.dk. Skriv venligst "att. By og Land" i
emnefeltet.
Se lokalplanforslaget
Se bekendtgørelsen
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23 Valg til Folkeoplysningsudvalget
Hvis man gerne vil have indflydelse på Kultur-, fritids- og idrætspolitikken i Frederikssund Kommune, så er chancen der
nu, når der er valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2010 - 2013.
Valget holdes torsdag den 25. februar 2010 kl. 19.00 på Rådhuset i Frederikssund
Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver omkring det frivillige foreningsliv primært inden for spejder- og idrætsområdet
samt den folkeoplysende voksenundervisning.
I Frederikssund Kommune betyder det at udvalget pt. tager vare på tilskud, lokaler mm. til 146 foreninger og 25
aftenskoler.
Byrådet har udpeget følgende Byrådsmedlemmer: Hanne Kyvsgaard (C), Kristian Moberg (V), Poul Henrik Hedeboe (F) og
Kenneth Jensen (A). Foreningerne skal på valgmødet den 25. februar vælge deres repræsentanter til udvalget.
Frederikssund Kommunes Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalg foretager derefter den endelige godkendelse af udvalgets
sammensætning.
Følgende skal vælges på mødet den 25. februar:
3 medlemmer og 6 suppleanter fra idrætten
2 medlemmer og 4 suppleanter fra aftenskolerne
2 medlemmer og 4 suppleanter fra de kulturelle foreninger
1 medlem og 2 suppleanter fra spejderne
1 medlem og 2 suppleanter fra handicapforeningerne
Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der har modtaget tilskud eller fået anvist faciliteter til folkeoplysning i
Frederikssund Kommune i 2009, kan opstille kandidater og stemme på valgmødet.
Hver forening kan deltage med 1 stemmeberettiget repræsentant.
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24 Ny leder af Frederikssund Musikskole

Den 1. marts tiltræder Gitte Grarup stillingen som leder ved Frederikssund Musikskole.
Gitte er uddannet cand.mag. i musik og engelsk, og har musiklærereksamen og diplomeksamen i klassisk sang. Gitte har
været konstitueret i lederstillingen siden 1. januar i år.
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Gitte blev ansat som sang- og korlærer i musikskolen i 2002, og har desuden været ansat i ledelsen som pædagogisk
administrator fra 2005. Gitte vil fortsat undervise i sang og kor efter sin tiltrædelse som leder af musikskolen.
Alle musikskolens ansatte udtrykker glæde over at valget er faldet på Gitte som deres nye leder, og ser med optimisme på
det fremtidige arbejde med at udvikle musikskolen til glæde for borgerne i Frederikssund Kommune.
2010 2

26 Jobcenter Frederikssund indgår aftale med Team-Aktiv
Som en del af indsatsen over for sygemeldte borgere, har Jobcenter i Frederikssund kommune netop indgået en aftale
med Team-Aktiv.
Aftalen betyder at Team-Aktiv skal levere aktive tilbud til sygemeldte, hvor der er behov for vejledning kombineret med
fysisk træning. Vejledningen vil foregå på Kilde Alle 22, Frederikssund, og den fysiske træning foregår i træningslokaler på
Elsenbakken 11, Frederikssund. Tilbuddet er på mindst 10 timer om ugen.
Med samarbejdet har Jobcentret fået et tilbud, som kan tilrettelægges ud fra borgerens konkrete helbredstilstand og
ressourcer.
Tilbuddet indgår i en vifte af tilbud, som skal medvirke til at sygemeldte borgere hurtigst muligt vender tilbage til
arbejdsmarkedet, og dermed undgår en mulig udstødelse fra arbejdsmarkedet.
Det aktive tilbud skal ses i sammenhæng med de lovændringer og muligheder der er blevet indført, hvorefter der lægges
større vægt på at sygemeldte borgere er aktive i sygemeldingsperioden så de lettere kan vende tilbage til arbejdet.
Det indgår således i naturlig forlængelse af at alle arbejdsgivere fra 1. januar 2010 har haft pligt til at tage en samtale med
den sygemeldte senest 4 uger efter første sygedag om hvordan og hvornår den ansatte kan vende tilbage til arbejdet.
Samarbejdet med Team-Aktiv giver som nævnt en udvidelse af viften af tilbud, men vil kun blive anvendt der hvor det
skønnes mest relevant. I de fleste tilfælde vil det ofte være at foretrække, hvis den sygemeldte kan være aktiv på egen
arbejdsplads ved delvis raskmelding eller evt. ved midlertidig placering til en anden funktion på arbejdet.
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Hvordan behandler du dit affald?

I uge 9 lancerer Frederikssund Kommune en kampagne, som skal give inspiration til bedre
sortering i hjemmet.

Kampagnen "Din sortering.dk" handler om at få dig til at tage billeder fra dit køkken, bryggers, garage elller et andet sted,
hvor du har indretter dig praktisk eller smukt til sortering af affald.
Billederne skal uploades på www.dinsortering.dk
Sorteringen starter i hjemmet - Vis os dine løsninger, og deltag i konkurrencen.
Du kan deltage i tre forskellinge kategorier.
Flest typer affald på mindst mulig plads
Sjoveste løsning
Smukkeste løsning
Der er præmier til de 3 bedste løsninger i hver kategori.
1. præmien er et gavekort på 700 kr. til Årstiderne
2. præmien er et gavekort på 500 kr. til Restaurent Regnbuen i Frederikssund
3. præmien er et gavekort på 250 kr. til Rejsestalden i Jægerspris
1. præmie vinderne får mulighed for at gå videre i en regional konkurrence og derefter i en landsdækkende konkurrence.
Se mere på www.dinsortering.dk





Klik på ovenstående banner for at springe direkte til konkurrencen. Deltagerfristen
er 21. marts 2010.
Frederikssund Kommunes dommerpanel består af : Leder af kulturhuset Anja Linde, arkitekt Torben Nagel og politiker
Morten Skovgaard.
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Drømmer du om egen virksomhed, eller er du allerede virksomhedsleder?
Virksomhedskursus
Hvordan får du succes som selvstændig?
Fem aftener sammen med rådgivere og andre virksomhedsledere og iværksættere.
På kurset vil du få inspiration og mulighed for at trække på den viden og det netværk som
advokat, bank, revisor, skat, virksomhedsleder og virksomhedsrådgiver m.fl. har om start
og drift af egen virksomhed, og som de stiller til rådighed for kursusdeltagerne.
Du vil endvidere som iværksætter eller virksomhedsleder få mulighed for at udveksle
erfaringer med andre i samme situation. Måske kan I finde ud af at lave forretninger med
hinanden.
På kurset behandles bl.a. følgende emner:
Dine personlige mål og din egen rolle
Forretningsplan
Markedsbeskrivelse og målgruppe
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Markedsføring og salg
Skat, moms og jura
Økonomi, finansiering og forsikring
Praktiske oplysninger
Kursustidspunkt: den 12., 13., 21., 22. og 26. april. Alle dage fra kl. 17.30 til 21.30
Kursussted: Bybjerggaard, Sundbylillevej 42, 3600 Frederikssund
Deltagergebyr: Kr. 900, inkl. moms, kursusmateriale og let fortæring. Kursusgebyr vil blive opkrævet og skal betales
inden kursusstart. Moms på kursusgebyret vil være fradragsberettiget.
Tilmelding: Senest den 6. april til Frederikssund Erhverv, emi@frederikssunderhverv.dk
Yderligere oplysninger: www.frederikssunderhverv.dk, eller hos chefkonsulent Bent Kiemer, Frederikssund Erhverv: 47
31 37 01, bk@frederikssunderhverv.dk
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Frederikssund Forsyning A/S klar med ny formand for bestyrelsen og ny hjemmeside
Frederikssund Forsyning A/S har fået ny bestyrelsesformand. Det er Jens Ross Andersen, som også er medlem Byrådet
og af kommunens udvalg for Erhverv, Teknik og Miljø. Jens Ross Andersen er landmand og bor i Jægerspris.
Den øvrige bestyrelse er uændret. Den består af Torben Petterson (næstformand), Ejvind Mortensen, Bruno M. Nielsen og
Mogens D. Hansen.
De vil sammen arbejde på at opfylde målsætningen for Frederikssund Forsyning A/S, som er at levere rent og
velsmagende vand til kunderne med størst mulig forsyningssikkerhed på en professionel og bæredygtig måde, samt at
håndtere og rense det modtagne regn- og spildevand således at vandet bedst muligt og bæredygtigt returnes til naturen.
- Vi står overfor store udfordringer med hensyn til miljø og klima, og man vil komme til at se flere projekter på dette
område, udtaler den nye bestyrelsesformand.
Det kræver store investeringer, men Frederikssund Forsyning vil optimere sin drift således at brugerne betaler den lavest
mulige pris for vand og spildevand.
Frederikssund Forsyning går samtidig i luften med sin nye hjemmeside, hvor man kan finde information om både vand og
spildevand. Også oplysninger om vagttelefoner findes på adressen: www.frederikssundforsyning.dk
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Få lokal turistinfo på mobilen
Frederikssund Turistbureau er klar til sommersæsonen 2010.
Som et alternativ til den traditionelle trykte turistbrochure, er det nu også muligt at få lokal
turistinfo på mobilen.
Man skal have adgang til internettet via sin mobil, og her indtaster man adressen
www.visitfrederikssund.dk . Herefter kan man vælge forskellige kategorier f.eks.
overnatning eller restaurant, og der vil så poppe en beskrivelse, et foto og en adresse op
på mobilskærmen.
Dette er specielt anvendeligt for turister som kommer hertil udenfor turistbureauets
åbningstid, eller turister som er i sommerhus uden
internetopkobling.
På mobilportalen finder man alt hvad der er værd at vide
om attraktioner, overnatning og spisesteder i
Frederikssund Kommune.
Turistbrochuren for 2010/11 er også kommet fra tryk, og
distribueres ud til hele Danmark og Sydsverige via
Danmarksdistributionen, inden påskeferien, som er den traditionelle "sæsonstarter".
De lokale turistattraktioner, restauranter, overnatningssteder og oplevelser og ikke mindst
den smukke natur, markedsføres således til 200 turistbureauer, 310 større
overnatningssteder og attraktioner i Danmark. Brochuren trykkes i 30.000 eksemplarer på
dansk, tysk og engelsk. Se turistbrochuren eller download den fra
www.visitfrederikssund.dk.
Yderligere markedsføres de lokale turismeprodukter til et endnu større on-line marked, da
der linkes til visitfrederikssund.dk fra Visit Denmarks - og Wonderful Copenhagens
hjemmesider.
Turistbrochuren kan gratis hentes på Turistbureauet i Havnegade 5A, og bliver i de
kommende dage distribueret til de lokale turistaktører.
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Ny teknologisk udvikling skaber nye forventninger og muligheder
Onsdag den 3. marts var folkeskolernes og klubbernes ledelser til en spændende og udbytterig IT-temadag.
Ny teknologisk udvikling skaber nye forventninger og muligheder. Det gælder også folkeskolen, hvor nutidens børn, "the
digital natives" - Homo Conexus - undervises.
De seneste års digitale udvikling giver markante fordele og gevinster både i undervisningssammenhæng og børnenes
fritidsliv. Frederikssund Kommune tog på IT-temadagen i onsdags de første skridt til at inddrage dem i folkeskolen.
Debatten på konferencen handlede ikke om, hvorvidt vi skal bruge IT i skolen. Forældre og børn forventer og loven siger,
at IT skal integreres i al undervisning. På temadagen drøftedes ikke specifikke teknologiske løsninger, ej heller hvordan
forandringerne i praksis skal ske.
Derimod blev der præsenteret baggrunden til en ny fælles forståelse og måske et nyt "mindset" - som skal præge skoleIT-
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udviklingen de kommende år i Frederikssund Kommunes skoler. Man bevæger sig så at sige væk fra web 1.0- til web 2.0tænkning, når det gælder skoleIT.
Når denne nytænkning af skole-IT efterfølgende skal implementeres i Frederikssund Kommunes skoler, vil der blive
opstillet praktisk gennemførlige handlingsplaner og lagt målrettede budgetter, ligesom relevante efteruddannelsesforløb
kan igangsættes for det pædagogiske personale.
Det handler om at tænke digitalt, og den digitale tænkning har ændret sig dramatisk de seneste år. Begrebet web 2.0 er
som sådan blevet symbol på den næste digitale generation. Folkeskolen er nødt til at møde de digitale indfødte, der hvor
de digitalt indfødte er.
Det er en vision, at man på baggrund af temadagen nu kan arbejde hen imod, at skolerne i Frederikssund i løbet af få år
vil rykke hen i mod det fælles mål at gøre Frederikssund Kommune til en kommune i Danmark, som er 'helt fremme i
skoene', når det gælder moderne og tidssvarende IT-integrerende undervisning.
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Nyt P-hus ved Sillebroen Shopping næsten klar
Der har den seneste tid været rift om parkerinspladserne
omkring stationen og det nye shoppingcenter i Frederikssund.
De seneste måneder har entreprenøren bag byggeriet af det
nye shoppingcenter nemlig arbejdet på højtryk på at få det nye
parkeringshus med plads til 800 biler klar til overdragelse til
bygherren, TK Development, den 1. marts.
Denne klargøring har bevirket at det ikke har været muligt for håndværkerne, der arbejder på det nye center, at parkere i
P-huset. Derfor har de måttet se sig henvist til at benytte enten pendlerparkeringen ved Frederikssund Station eller
parkeringspladsen ved Lidl.

Det har ifølge driftschef i
Sillebroen Shopping, Finn
Muchitsch, ikke været
optimalt for nogen af
parterne. Og ikke mindst
pendlerne, der stiller deres
bil ved
stationen hver morgen for
at tage S-toget eller
bussen på arbejde, har
virkelig haft problemer med
at finde en
parkeringsplads. I midten
af denne uge blev P-huset
imidlertid åbnet op, så alle
håndværkerne igen kan parkere i det. Det skulle gerne have
taget noget af trykket på parkeringspladserne i midtbyen af
Frederikssund.
I skrivende stund er der kun knapt tre uger til Sillebroen åbner
torsdag den 25. marts. Det vil komme til at betyde en række
omlægninger af trafikken i midtbyen i Frederikssund på selve
åbningsdagen og de efterfølgende dage. Det vil du inden
længe kunne finde meget mere detaljeret information om her
på hjemmesiden og i Lokalavisen Frederikssund.
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Foto: Kenneth Jensen
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Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 032
Den 24. februar 2010 vedtog Byrådet endeligt
lokalplan nr. 032 for Jægerspris Kraftvarme
Lokalplanen har til formål at tillade opførelsen af
solfangere med et samlet areal på 13.000 m2 i
tilknytning til Jægerspris Kraftvarmeværk, som er
beliggende i erhvervsområdet ved Hyllestedvejen.
Planen sikrer, at solvarmeanlægget placeres
hensigtsmæssigt i forhold til optimal drift og at der
etableres gode adgangsforhold til anlægget. Samtidig
reducerer planen de miljømæssige risici og den
visuelle påvirkning af området.
Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra
den 10. november 2009 til den 5. januar 2010. Der er
som følge af høringsperioden foretaget mindre
justeringer i forhold til beplantning og
terrænregulering i området.
Når lokalplanen er offentligt bekendtgjort må der ikke
retligt eller faktisk etableres forhold i strid med
planens bestemmelser, med mindre der forinden er
meddelt dispensation til det.
Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad
angår retlige forhold, påklages til Naturklagenævnet,
Rentemestervej 8, 2400 København NV, inden 4 uger
fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. indtil den 6.
april 2010.
Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for
behandling af en klagesag. Hvis klageren får helt eller
delvist medhold, får klageren gebyret tilbage. Ønskes sagen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder
fra den offentlige bekendtgørelse.
Se lokalplanen
Se bekendtgørelsen
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Danner Live klar til premiere
Ungdomsskolens musicalhold havde en travl og lang weekend med gennemspilninger både lørdag og søndag.
Sidste gennemspilning søndag eftermiddag fungerede perfekt, og det store hold af sangere, skuespillere og dansere – for
ikke at glemme det musikalske og tekniske bagland – er nu parate til at spille for publikum i denne uge.

Mandag aften den 8. marts er der generalprøve og tirsdag aften forpremiere på "Danner Live". Disse to forestillinger er
gratis og begynder begge kl. 19.30. Billetter til de øvrige forestillinger koster 70 kr. for voksne og 35 for børn.
Efter premieren torsdag aften kl. 19.30 spilles også fredag kl. 19.30, lørdag kl. 15.30 og kl. 19.30. Sidste forestilling er
søndag den 14. marts kl. 14.00.
Billetter kan købes via dannermusical@live.dk
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(Foto: Birgitte Lolck)
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Idræts- og lederprisfest
Der blev uddelt leder-, idræts- og fritidspris samt en række anerkendelser, da Folkeoplysningsudvalget torsdag den 4.
marts 2010 afholdt den årlige idræts- og lederprisfest i Solbakkehallen.
Knapt 200 personer havde fundet vej til hallen for at være med til at kåre årets prismodtagere.
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Til årets lederpris, idrætspris og fritidspris har der igen i år været en lang række fine indstillinger. Valget faldt på følgende
modtagere:
Lederprisen - Ralf Ørtz Jensen, DDS Ræven Skibby, for et inspirerende, udfordrende og engageret lederarbejde.
Idrætsprisen - Fjordzoomerne, Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter, for de seks unge sejleres målrettede fælles
indsats, hvorved de har opnået en lang række internationale topplaceringer ved NM, EM og VM i 2009.
Fritidsprisen - Skibby Badminton Klub, for klubbens målrettede og alsidige arbejde for både ungdoms-, senior- og
motionistspillere samt for klubbens mange udadrettede aktiviteter.
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Derudover overrakte Folkeoplysningsudvalget kommunal anerkendelse til 42 idrætsudøvere for mesterskaber, oprykninger
og andre flotte resultater. Alle disse modtog et diplom samt en t-shirt påtrykt byvåben.
Torben Hansen Sport var til stede i Solbakkehallen og sikrede alle en t-shirt i rigtig størrelse.

Jens Brogaard Jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget, forestod overrækkelserne godt hjulpet af tre af udvalgets
øvrige medlemmer.
For Jens Brogaard Jensen var det samtidig sidste officielle opgave efter ca. 20 år som Folkeoplysningsudvalgsformand i
hhv. Skibby og Frederikssund Kommune.
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Med Kent Ustrup i front
stod en lang række
frivillige i Dalby IF for det
praktiske omkring
afviklingen af Idræts- og
lederprisfesten i
Solbakkehallen.
Frederikssund Streetband
sørgede for den
musikalske del af aftenens
program.

Fotos v. Conni Haugbølle
og Lene Jensen
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Stor lokal interesse for sundhedsundersøgelsen "Hvordan har du det?"
Sundhed er vigtig for borgerne i Region Hovedstaden, og borgerne vil gerne have indflydelse på fremtidige indsatser på
sundhedsområdet.
Det viser en opgørelse af de foreløbige tilbagemeldinger på den store regionale sundhedsundersøgelse Hvordan har du
det?2010, hvor 95.000 borgere har modtaget et spørgeskema om sundhed og sundhedsvaner.
Efter de første 3 uger har næsten 43 % svaret i hele regionen.
- Vi er meget glade for den store opbakning og vil gerne sige tak til alle de borgere, der allerede har svaret, siger
seniorforsker Charlotte Glümer fra Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, som står bag
undersøgelsen.
- Samtidig vil vi gerne understrege at de der endnu ikke har svaret kan nå det endnu. Som noget nyt er det i år også muligt
at besvare spørgeskemaet via Internettet.
Og det er vigtigt, at rigtig mange svarer, for jo flere der svarer, jo mere præcist bliver det planlægningsredskab, som
kommunerne og Regionen skal anvende til at prioritere de fremtidige indsatser på sundhedsområdet.
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Kommuneplan 2009-2021 træder i kraft i dag
Byrådet godkendte Kommuneplan 2009-2021 den 24. februar 2010, og med
denne annoncering træder planen i kraft.
Byrådets vision er en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret
kommune, hvor Frederikssund By og den nye by ved St. Rørbæk udvikles som
et regionalt center der tilbyder nye muligheder til borgerne
indenfor detailhandel, uddannelse, sundhed, kultur og arbejdsliv.
Dette samtidig med at naturen og kulturhistoriske værdier i kommunen
beskyttes, styrkes og bruges.
Kommuneplan 2009-2021 er den første kommuneplan, som dækker hele den
nye kommunes område.
Med kommuneplanens ikrafttræden i dag ophæves de fire gamle
kommuneplaner og tilhørende tillæg.
Kommuneplan 2009-2021 afløser også hovedparten af retningslinjerne i
Regionplan 05, hvor kun retningslinjerne om vand- og naturplaner er gældende
fremover.Kommuneplan 2009-2021 er således også et skridt på vejen til
realisering af den decentralisering, som blev besluttet ved kommunalreformen.
Se Kommuneplan 2009-2021 , hvor du også kan læse mere om processen,
som har ført frem til den nye plan.
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10 Kun godt to uger til Sillebroen Shopping åbner
Der summer af hektisk aktivitet i Sillebroen Shopping i disse dage. Ikke fordi de købelystne forbrugere er blevet sluppet løs
på gangene og butikstorvene endnu, men fordi håndværkerne knokler og rumsterer for at blive klar til den store
åbningsfest der starter den 25. marts, og varer i flere dage.
Kvickly og Fakta overtog deres lokaler i det nye center allerede 1. januar, og er derfor allerede langt i klargøringen af de
nye butikker. Langt de fleste andre erhvervsdrivende har overtaget deres nye lokaler den 1. februar eller 1. marts. I følge
driftschef i Sillebroen, Finn Muchitsch, overtager den enkelte butiksejer et fuldstændigt råt lokale, som det så er op til
butiksejeren selv at få gjort færdigt, og indrettet efter eget ønske.

Det kunne være et lokale som det herover, hvor der endnu ikke er påbegyndt nogen indretning af lokalet.
Trygt og familievenligt center
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Det nye center vil ifølge Finn Muchitsch blive et rent, stilfuldt og trygt sted at handle. Tre elementer som vejer tungt, hvis
man skal være et familevenligt center, hvor folk får oplevelse af, at der er rart at handle, så de får lyst til at komme igen.
Derfor er der også en synlig vagt til stede i centeret hele døgnet.
Til at sikre at centret altid fremstår pænt og velholdt, og at alt lige fra låsen på toiletdøren til infodisplayet ved
hovedingangen virker, er der ansat to servicemedarbejdere på fuld tid foruden Finn Muchitsch.
75 lejemål
Det nye shoppingcenter har 75 lejemål, hvoraf en stor del er udlejet på nuværende tidspunkt.
Du kan læse meget mere om det nye shoppingcenter, og se hele programmet for åbningsfesten på Sillebroens
hjemmeside: www.sillebroen.dk.
Her bringer vi lidt indtryk fra centeret, som der så ud den 4. marts.

Hovedindgangen med det nye torv foran centret og stationen.

Torvet set lidt fra oven. Sillebro Å har fået nyt liv, og der er lavet en flot stentrappe fra Torvet lige ned til åen.

24

Der bliver direkte adgang fra stationen til både stueplanet og plan 1 af det nye shoppingcenter.

25

Informtionstavle i Sillebroen, som den ser ud i dag.

Og en informationstavle, som de ender med at se ud, når kunderne bliver lukket ind.
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Det nye center får seks egentlige spisesteder/restauranter og to bagerier/kiosker. Her er det Café Glory der er ved at blive
indrettet.
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Et kig først fra stuen og op til første sal og tagviduet, og på det andet billede den modsatte udsigt, da første sal og ned i
stuen.
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Det nye Kvickly og den nye Kvickly-kiosk og bager er ved at være helt på plads.

Fætter BR rykker også ind i det nye center.
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Også H&M flytter ind - og som altid med en butik i to etager.

Frederikssund Isenkram er godt i gang med indretningen af den nye butik i stueetagen af Sillebroen.
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Indgangsparti til Sillebroen fra parkeringshuset. Det nye P-hus får i alt 800 pladser med gratis 3-timers parkering. Læs
eventuelt mere om selve P-huset her.
Foto: Kenneth Jensen
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11 Lokalplan nr. 015 for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej i Frederikssund

Den 24. februar 2010 vedtog Byrådet lokalplan nr. 015 for et byomdannelsesområde ved Lille Blødevej.
Med vedtagelsen er der åbnet op for, at der kan bygges meget tættere end tidligere i området. Det er muligt, fordi området
er beliggende i det man betegner som det stationsnære kerneområde - altså inden for 300 m fra stationen.
Området udlægges til centerformål: bolig, erhverv, detailhandel og offentlig service. Planens bestemmelser skal sikre, at
ny bebyggelse kan spille sammen med den eksisterende bymidte og det nye Sillebrocenter - både når det gælder de
offentlige byrum og den enkelte bygnings arkitektur.
Der er taget stort hensyn til de bløde trafikanter som vil færdes i området ved planlægning af et omfattende stisystem, der
kobler sig på Kalvøen. Og der er lagt vægt på at skabe mulighed for en grøn og bæredygtig bydel.
Der er mange grundejere i området, men planen er udformet således, at den enkelte grundejer kan bygge uden at være
afhængig af andre grundejere, idet det dog givetvis vil være en fordel, hvis der kan indgås partnerskab mellem en eller
flere naboer.
Se lokalplanen
Se bekendtgørelsen
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11 Anmeldelse af socialt bedrageri på Frederikssund kommunes hjemmeside.
Socialt bedrageri koster samfundet flere milliarder kroner om året, penge som kunne bruges på bedre service til alle
borgere.
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Regeringen har derfor besluttet at kommunerne fremover skal have ekstra meget fokus på socialt bedrageri.
Frederikssund Kommune har i flere år haft en afdeling, Kontrolenheden, hvis opgave udelukkende er at efterforske socialt
bedrageri. Det er målet at stoppe socialt bedrageri så tidligt som muligt, og dermed sikre at de ydelser som borgerne
modtager, er berettiget.
Kommunen har blandt andet nedsat en tværgående arbejdsgruppe med det formål at afsløre og forhindre misbrug af
sociale ydelser. Alle ansatte i kommunen har desuden pligt til at indberette mistanke om ulovligheder.
Nu får borgerne også mulighed for at indberette mistanke om ulovligheder.
Man kan kontakte Kontrolenheden på telefon 47 35 14 29 og få en drøftelse af sine observationer.
Alle henvendelser vil blive taget alvorligt, og vil blive undersøgt grundigt.
Frederikssund Kommune vil ikke acceptere socialt bedrageri, og anmelder dette til politiet.
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11 Budgetarbejdet for 2011 indledt
I lighed med de fleste andre kommuner er der også i Frederikssund Kommune en række økonomiske udfordringer, som vi
skal have løst over de kommende år.
Kommunens økonomiske fundament er relativt solidt, da vi gennem flere års arbejde har opbygget en fornuftig
kassebeholdning.
Til forskel fra mange andre kommuner forventes det ikke, at vi i Frederikssund skal genåbne 2010-budgettet med den
megen usikkerhed, som dette naturligt giver.
Den udfordring vi står overfor, skal derimod løses gennem de kommende års budgetlægning, og skal løses gennem en
række forskelligartede tiltag. Det er forventningen, at der vil blive arbejdet med effektiviseringer, omlægninger, strukturelle
tilpasninger og justering af serviceniveauerne.
Udmeldingerne fra Finansministeren betyder, at Frederikssund Kommune skal holde udgiftsniveauet i ro i de kommende
år samtidig med, at der skal skabes en forbedret budgetbalance, der bl.a. skal skabe råderum for politiske prioriteringer,
finansiering af nyanlæg m.v. Det er forventningen, at der skal opnås en varig budgetforbedring på 90 mio. kr.
For at tilvejebringe beslutningsgrundlaget for dette, arbejdes der i øjeblikket med et administrativt budgetoplæg for 2011,
som vil blive præsenteret for Byrådet i et seminar den 19. maj 2010. Herefter vil den egentlige budgetproces med
fagudvalgsbehandlinger som vanligt blive indledt i juni måned.
Direktionen har sat sig i spidsen for dette forberedende arbejde, som udføres i et tæt samarbejde mellem de enkelte
fagområder og Økonomi.
Det endelige budgetoplæg vil i lighed med tidligere år blive sendt i høring i MED systemet.
Tidsplanen for processen er vedtaget i Byrådets møde den 24. februar 2010.
Hovedudvalget er blevet informeret om den igangværende proces på sit ordinære møde den 4. marts 2010.
Hovedudvalget mødes endvidere som et led i budgetprocessen med Økonomiudvalget i møder den 18. maj og 22.
september.
Ole Jacobsen
Kommunaldirektør

2010 3

15 Sundhedschef Jette Søe stopper - Fra Skibby over Frederikssund til Solkysten.
Sundhedschef Jette Søe har sagt sin stilling op til fordel for jobbet som leder af region Hovedstadens
rehabiliteringshospital Montebello på Solkysten i Spanien.
Jette Søe startede sin kommunale karriere i Skibby Kommune i 2004 som forvaltningschef for skole-, social- og
sundhedsområdet. I forbindelse med kommunesammenlægningen blev Jette Søe fagchef for sundheds- og
forebyggelsesområdet i den nye Frederikssund Kommune. Fra 2009 overtog Jette Søe også ansvaret for ældreområdet.
Kommunaldirektør Ole Jacobsen udtaler i forbindelse med Jette Søes opsigelse: - Jeg er meget ked af, at Jette stopper
som sundhedschef i Frederikssund Kommune, men må selvfølgelig acceptere, at der nogle gange viser sig muligheder,
som man bare ikke kan sige nej til. En sådan mulighed har Jette fået, og jeg ønsker hende alt mulig held og lykke med de
nye udfordringer.
Jobskiftet betyder, at Jette Søe flytter fra Uvelse til Malaga sammen med hendes mand, s om - meget belejligt - snarligt
forlader arbejdsmarkedet. Som et lille kuriosum kan nævnes, at Montebello netop er blevet underlagt direktionen på
Frederikssund Hospital, så lidt tilknytning til Frederikssund har Jette Søe altså også fremover.
Jette Søe stopper med udgangen af april 2010, og datoen for hendes afskedsreception vil blive udmeldt senere.
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15 Indefrosne ejendomsskatter stiger eksplosivt
Frederikssund Kommune har nu 83,2 mio. kr. til gode i indefrosne ejendomsskatter, og tilgodehavendet stiger
med ca. 20% hvert år.
Loven om lån til betaling af ejendomsskatter giver alle pensionister og efterlønsmodtagere - uanset deres økonomiske
forhold - mulighed for at indefryse ejendomsskatterne til kommunen.
Dette medfører et stort økonomisk tab for Frederikssund Kommune, som ved udgangen af 2009 havde indefrosne
ejendomsskatter for 83,2 mio. kr.
Det svarer til en stigning i udlånene på 15,2 mio. kr., eller 22,3%, i løbet af 2009. I 2008 steg tilgodehavenderne med 10,9
mio. kr., svarende til 19,2%. Der er altså tale om en meget voldsom stigning hvert eneste år.
Kommunen har mulighed for at optage lån til finansiering af de lån, der ydes til indefrysning af ejendomsskatterne.
Alligevel udgør ordningen en stor økonomisk belastning for kommunen. Det skyldes at kommunen efter loven kun må
opkræve en rente svarende til halvdelen af diskontoen, mens kommunen naturligvis betaler fuld rente for de lån, som
optages for at finansiere ordningen.
Hertil kommer at kommunen har store udgifter til administration af ordningen, bl.a. fordi udgifterne til tinglysning af lånene
er en ren kommunal udgift.
I 2010 er renten for de indefrosne ejendomsskatter fastsat til 0,5%. Hvis kommunen skal optage langfristede obligationslån
til markedsrente, vil renten være ca. 4,7%. Med et samlet udlån på 83,2 mio. kr. svarer dette til et årligt rentetab på ca. 3,5
mio. kr. Et beløb som forventeligt vil stige i de kommende år. Udgifterne til tinglysning af de indefrosne ejendomsskatter
udgør ca. 1,2 mio. kr. om året.
Endelig er der hvert år tab på ordningen i forbindelse med tilgodehavender, som må afskrives, og dermed bliver
kommunens udgift til ordningen ca. 5 mio. kr. årligt.
Borgmester Ole Find Jensen ser med bekymring på den voldsomme vækst i kommunens udgifter til ordningen. - KL må i
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økonomiforhandlingerne med Regeringen sikre at kommunerne holdes skadesløse, således at væksten ikke skal
finansieres ved besparelser på andre kommunale serviceområder, siger Ole Find Jensen.
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16 Fremtidens busbetjening af Hornsherred
Frederikssund Kommune har i samarbejde med Movia udarbejdet et
forslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred. Den nuværende
bustrafik ønskes optimeret indenfor Frederikssund Kommunes
økonomiske rammer. Forslaget har været behandlet i Plan- og
Udviklingsudvalget den 4. marts 2010.
Frederikssund Kommune ønsker at høre borgernes mening om det
udarbejdede forslag, inden der træffes en endelig beslutning.
Det udarbejdede forslag medfører forbedringer og kvalitetsløft, men
samtidig også nogle reduktioner. Kommunens økonomi giver ikke
mulighed for "frit valg på alle hylder".
Forslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred vil blive fremlagt på et
borgermøde
mandag den 22. marts 2010
kl. 19.00 til kl. 21.00.
Mødet afholdes i Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B, 4050 Skibby.
Kommentarer til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 6. april 2010 kl. 08.00. Kommentarer kan fremsendes
ved post til:
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund
eller pr. e-mail til: vejtrafikogaffald@frederikssund.dk.
Bag Plan- og Udviklingsudvalgets ønske om at få et oplæg til omstrukturering af bustrafikken i Hornsherred ligger følgende
forhold:

At det økonomiske pres, i form af udgiftsstigninger på den kollektive bustrafik i en årrække markant har
oversteget den almindelige pris- og lønudvikling og de kompensationer som kommunen modtager over bloktilskuddene fra
staten.

At den kommunale økonomi generelt er under pres.

Et ønske om, at ændringer så vidt muligt sker på en måde således at der ikke kun er forringelser, men at der
samtidig søges skabt forbedringer i en del af busbetjeningen.
Frederikssund Kommune skal afgive den årlige trafikbestilling til Movia inden udgangen af april 2010.
Forslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred
Den eksisterende buslinje 229E/239 imellem Frederikssund og Roskilde via Hornsherred opgraderes i dagtimerne på
hverdage til halvtimesdrift som en R-linje (regionallinje), med hver anden bus via Gerlev og hver anden via Jægerspris.
Om aftenen og i weekenden bliver der timedrift med alle busser via Jægerspris.
Buslinjerne 318 og 323 kommer fremover til at køre imellem Lyngerup og Skibby som henholdsvis en østlig ringrute og en
vestlig ringrute. Der bliver betjening alle dage. Der bliver således skiftemulighed i begge ender af linjerne.
Buslinje 317 kommer til at betjene en ny rute imellem Frederikssund og Kyndbyværket via Jægerspris, kun på hverdage.
Buslinje 322 vil fortsat betjene Kulhuse evt. med endestation i Jægerspris, eller alternativt som i dag Frederikssund.
Buslinje 818, der er telebus i den sydlige del af Hornsherred, har i dag fast kørsel af skolebørn på skoledage. Om aftenen
kører den fast ungdomsskolekørsel. Endvidere har den faste ture imellem Orøfærgen, Vejleby, Vellerup og Kirke Hyllinge.
Den resterede del af tiden fungerer den som telebus med udgangspunkt i Skibby. Movia anbefaler at telebuskørslen
fremover får udgangspunkt i Lyngerup, for bl.a. at dække området ved Dalby Huse og Kyndbyværket i weekenderne.
Den nuværende linje 226 fra Skibby til Roskilde reduceres til at fremover at være pendlerbus til Roskilde om morgenen og
tilsvarende retur om eftermiddagen.
Den nye struktur medfører flere skift for passagererne. Stoppestedsfaciliteterne vil blive forbedrede i Jægerspris, Lyngerup
og Skibby med nye buslæskærme, cykelparkering og evt. elektroniske køreplaner der viser hvor længe der er til den
næste bus ("count down"). Øvrige stoppesteder vil i det omfang det er nødvendigt og muligt blive opgraderet med
buslæskærme.
For mere detaljerede oplysninger henvises der til:

Notat fra Movia vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Bilag 1 til notat fra Movia om omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Supplerende notat fra Movia vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred.
Planlægningen af fremtidens bustrafik i Hornsherred
Planlægningen er foretaget ud fra en forudsætning om, at følgende passagerkategorier prioriteres:

Pendlere

Skoleelever

Ældre.
I øvrigt er anvendt følgende forudsætninger:

Der ønskes en hurtigere forbindelse - en såkaldt R-linje - med flere afgange fra Frederikssund til Roskilde. I
dagtimerne skal der således være 2 afgange i timen fra Skibby mod Frederikssund og 3 afgange i timen fra Jægerspris
mod Frederikssund.

Passagerer fra den vestlige, nordlige og den østlige del af Hornsherred bringes til R-linjen af tilbringerlinjer og
telebussen.

Det er acceptabelt at skifte bus.

Busserne ønskes udnyttet mere effektivt. Der ønskes således færre halvtomme busser over Kronprins Frederiks
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Bro.
Telebussen skal udnyttes bedre.
Der accepteres en ringere busbetjening udenfor almindelig arbejdstid/skoletid.
Foto: Kenneth Jensen
19 Nyt Folkeoplysningsudvalg
Folkeoplysningsudvalget for perioden 2010 - 2013 i Frederikssund Kommune har afholdt sit første ordinære møde, hvor
udvalget som sin allerførste opgave konstituerede sig med formand og næstformand.
Kristian Moberg, der repræsenterer Byrådet (V) blev valgt til formand, og Tommy
Fritzen, der repræsenterer handicaporganisationerne, blev valgt til næstformand - en
post han i øvrigt
også bestred i det tidligere udvalg.
Kristian Moberg er nyvalgt til såvel Byrådet som Folkeoplysningsudvalget, men har en
solid fortid både foreningsmæssigt og byrådsmæssigt fra Skibby Kommune.
Folkeoplysningsudvalget er i øvrigt blevet udvidet med to personer i forhold til den
forrige periode, og disse to repræsenterer hhv. Byrådet og idrætsområdet.
Folkeoplysningsudvalget består herefter af følgende personer:
Annelise Hansen, Lis Lunn og Jan H. Andersen fra idrætten
Ruth Rasmussen og Hans Nordskov fra aftenskolerne
Emma Nielsen og Verner Larsen fra kulturområdet
Alice Linning fra spejderne
Tommy Fritzen fra handicaporganisationerne
Kristian Moberg (V), Hanne Kyvsgaard (C), Kenneth Jensen (A) og Poul Henrik
Hedeboe (F) fra Byrådet.
Udvalget fastlagde desuden mødeplanen for resten af året, hvilket betyder at der
afholdes møder en gang om måneden bortset fra juli måned.
Se dagsordener og referater fra møder i Folkeoplysningsudvalget.
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21 Michael Learns To Rock på "Fabrikken"
Fabrikken, der har til huse i Produktionsskolen PFFU i Skibby, så lyset
i februar i år, hvor første koncert fandt sted med Grand Avenue på
programmet.
Nu er næste koncert planlagt. Den bliver med Michael Learns To Rock
(MLTR), og finder sted fredag den 7. maj kl. 19.00.
Nu med mad
Med det andet arrangement introducere "Fabrikken" samtidig et nyt
koncept der giver mulighed for at købe en helaftensbillet. Sådan en
billet inkludere foruden koncerten også en middag inden. Her åbnes
dørene til den tilstødende café kl. 18.30 hvor de hurtigste 120
gæster vil kunne nyde en 2-retters luksus menu inden koncerten
begynder.
Cafeen's kulisse er koncertsalen, hvor man vil kunne følge
forberedelserne til koncerten mens man nyder maden og stemningen.
Om bandet
De er et at Danmarks ældste popbands og samtidigt en af de største
popsucceser, vi har set herhjemme, som også har slået igennem
internationalt.
MLTR har eksisteret iI over 20 år, og står bag sange som: " The
Actor," "Sleeping Child," "Paint My Love," Breaking My Heart" og
"When Tomorrow Comes." Det er klassikere, der alle er med til at
placere bandet øverst på ønskelisten over koncertoplevelser hos rigtig
mange mennesker.
Eventyret begyndte i 1988, hvor Jascha Richter, Kåre Wanscher,
Mikkel Lentz og Søren Madsen fandt sammen og dannede Michael Learns To Rock. Søren Madsen har siden forladt
bandet, men de tre andre fortsatte med stor succes. MLTR har turneret over det meste af verden på de største scener, i
store koncertsale, på store stadions, på krydstogtskibe, på festivaler, og ved OL-arrangementer. Ingen havde fantasi til at
forestille sig en fremtid, som den de tre har oplevet de seneste 20 år. Det var drengedrømmen, der gik i opfyldelse. En
drengedrøm bygget på kvalitet, holdbarhed og et stort musikalsk talent.
Michael Learns To Rock har netop afsluttet en totalt udsolgt unplugged tour I Danmark. De er nu I gang med at gøre klar til
deres nye tourne, hvor de har sluttet strømmen til, og de åbner tourneen på nystartede "Fabrikken" i Skibby.
Billetter
Billetsalget er netop startet på www.billetnet.dk, og en standardbillet koster 225 kroner. En billet der desuden
inkluderer den 2-retters luksusmenu koster 395 kroner.

2010 3

22 Afgørelse: Solvarmeanlæg ved Jægerspris Kraftvarme er ikke VVM-pligtigt
Jægerspris Kraftvarme ønsker at opstille et solvarmeanlæg på et område ved siden af industriområdet syd for Jægerspris,
og i den forbindelse har Frederikssund Kommune foretaget en vurdering af om der er VVM-pligt - dvs pligt til at foretage en
Vurdering af Virkninger på Miljøet.
Kommunen har afgjort, at etablering af et sådan anlæg ikke anses for VVM-pligtigt, idet de miljømæssige risici og visuelle
påvirkninger vurderes at være begrænsede og at projektet er i overensstemmelse med planlægningen for området.
Desuden vurderes anlægget at have en positiv indvirkning på kommunens energiforsyning.
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Det er således besluttet ikke at udarbejde VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for virksomheden.
Se den offentlige bekendtgørelse med tilhørende klagevejledning her
Hvad er VVM? Læs om hvad VVM er
2010 3

23 Pressemeddelelse
Det er trygt at lege på legepladserne i Frederikssund Kommunes daginstitutioner
I anledning af en række artikler i Lokalavisen Frederikssund den 18. marts 2010 om manglende legepladssikkerhed
udtaler Frederikssund Kommunes dagtilbudschef Paw Holze Nielsen, at det naturligvis er sikkert at lege på
daginstitutionernes legepladser.
Frederikssund Kommune kan slet ikke genkende det billede, der tegnes af kommunens legepladssikkerhed i Lokalavisen.
Af Lokalavisen fremgår det, at der årligt sker hundredvis af skader på legepladser tilknyttet Frederikssund Kommunes
daginstitutioner.
Afdelingen for dagtilbud har i dag foretaget en rundringning til samtlige 46 daginstitutioner i Frederikssund Kommune for at
undersøge, hvor mange legepladsulykker, der har børn involveret, der har medført besøg hos Skadestue. Vi har i det
sidste år registreret i alt 11 ulykker som har medført besøg på skadestue enten for at få undersøgt om der er tale om en
skade eller for at få udbedret skaden. Kun 1 af de 11 skader vurderes af lederne at vedrøre "uhensigtsmæssigt"
legeudstyr. Skaderne er opstået under:

Fald fra legeredskab

Brækket arm ved leg

Klemt fingrene imellem flise

Fald i sandkasse

Løb ind i træ

Hang fast i net (nettet blev fjernet øjeblikkeligt)
Afdelingen for Dagtilbud har indenfor det sidste år registreret én forældrehenvendelse vedrørende et uheld på en
legeplads.
Lokalavisen Frederikssund hævder i sine artikler, at der ikke forefindes legepladstilsynsrapporter for langt hovedparten af
Frederikssund Kommunes kommunale daginstitutions legepladser. Dette er korrekt! Men det er ikke det samme som at
der ikke føres tilsyn.
18. marts 2010
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24 Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen
Ifølge bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, skal der afholdes valg
Onsdag den 12. maj 2010
Valgperioden er for en 4-årig periode gældende fra den 1. august 2010 til og med den 31. juli 2014.
Forældre til børn der går på skolen, forældre til børn der skal begynde i børnehaveklassen efter sommerferien (1. maj
2010) samt forældre til børn der overflyttes til overbygningsskole (kommende 7. klasses elever), indbydes derfor til
valgmøde på skolerne i løbet af uge 14. Se skolens hjemmeside for nøjagtig dato.
Bemærk at stedforældre også kan stille op til valg til skolebestyrelsen, hvis den eller de der har forældremyndigheden over
barnet giver samtykke.
Forældre der er interesseret i at stille op til skolebestyrelsen, kan gøre det på flere måder:

man kan henvende sig til skolens leder inden valgmødet og meddele at man er interesseret i at stille op

man kan møde op på valgmødet på skolen

man kan indtil ti dage efter valgmødet meddele skolens leder at man ønsker at stille op som kandidat til
skolebestyrelsen.
Se mere om valgmøde, valgliste og afstemning på skolens hjemmeside.
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25 40.000 besøgende på 12 timer
Klokken 10 i formiddags slog Sillebroen Shopping dørene op for kunderne for første gang. Se den særskilte artikel om
åbningen.
Allerede klokken 12 kunne Center Manager Maria Øberg fortælle at 5.000 kunder havde været inde i centret. Dermed
havde de første timer levet op til forventningerne.
40.000 kunder den første dag
Der var dog stadig et stykke vej til målet, der lød på 35-40.000 kunder den første dag. Et mål der var nået kl. 21.45. Da
havde 40.000 mennesker passeret igennem dørene til Frederikssunds nye shoppingcenter.
Der var da også mange mennesker i centret hele tiden. Og der var tilbud af enhver slags til alle. Ud over at kunne forsyne
sig med billige varer er der nemlig seks spisesteder og to bagerier man kan sidde og hygge sig ved, og få lidt godt at spise
eller drikke.

35

På åbningsdagen var der også sørget for musik hele dagen både i stueetagen og på første sal. På de to etager spillede på
skift Lizette Flannov & Jazzorkester med Tom McEwan på trommer (herover), og Rene Smiths Duo (herunder).

For de der ikke lige var til shopping inden døre, eller som havde klaret indkøbene, var der på torvet og ved Sillebro Å
mulighed for at slikke solskin ganske gratis på en af årets første rigtige forårsdage.
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Også efter mørkets frembrud var der liv og en god stemning på torvet foran Sillebroen.

Biludstilling og køkultur
På trods af de mange mennesker der hele tiden var indenfor i centret, så herskede der en rolig og hyggelig stemning. Selv
her foran Fona, hvor køen efter bare fem minutter var temmelig lang.

37

Alternativet til de lange køer kunne måske være i ro og mag at se på en ny bil til familien, betragte de store flotte luftfotos
af byggeriet fra start til slut, eller prøve en tur på byens første rulletrapper.
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Ellers var der nok ingen vej uden om. Der var mange mennesker i alle forretningerne.
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Se FjordTVs indslag fra åbningen af Sillebroen med indtryk fra centrets første åbningstimer, og interviews
med nogle af de første gæster.
Foto: Kenneth Jensen
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25 Grand Opening i Sillebroen Shopping
Efter at have ventet på dagen i to et halvt år, så oprandt den endelig. I dag klokken 10 slog Sillebroen Shopping dørene op
for kunderne med et væld af tilbud, både for sanserne og sparegrisen.
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Og interesse for det nye center var der. Lige fra morgenstunden begyndte folk at myldre til det nye torv foran centret og
Frederikssund Station, for at være klar til at indtage det på slaget 10 når den røde snor var klippet over.

Ja, helt op ad Roskildevej i Frederikssund, og et stykke ned ad Gågaden stod folk i kø, og ventere tålmodigt på at komme
ind, og tage for sig af de gode tilbud i de omkring 65 butikker som er flyttet ind i det nye center.
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I forbindelse med åbningen af centret var Nygade i Frederikssund spærret, og det endte med sidste del af Roskildevej og
Ågade også blev det. For at sikre det ikke kom til at give trafikale problemer sørgede Politihjemmeværnet for at dirigere
trafikken.
Også fredag vil der være omlægninger af trafikken, og af en række buslinjer, i forbindelse med den planlagte koncert med
Mednia kl. 18.00 på torvet foran centret.
Lurblæsere og taler

Som det sig hør og bør ved større begivenheder i Frederikssund, så var lurblæserne på pletten til at starte
åbningsceremonien - ganske som de havde gjort det ved snigpremieren eftermiddagen før.
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Lurblæserne blev afløst af taler af først TK Developments direktør, Frede Clausen, der takkede kommunen for godt
samarbejde under hele planlægnings- og byggeforløbet.

Den anden, og sidste taler, var borgmester Ole Find Jensen.
I sin tale sagde han blandet andet, at det for Frederikssund by og Kommune er en mærkedag, og et markant signal om
udviklingsmuligheder og potentiale. I en tid hvor både borgere og virksomheder stadig mærker finanskrisen, er åbningen et
meget velkomment bidrag til den optimisme, som vi ønsker at fastholde for udviklingen i Frederikssund.
Med indvielsen står Frederikssund stærkt i den stadige konkurrence med de øvrige Nordsjællandske byer. Med sin ideelle
placering ved stationen er der en helt anden tilgang til Sillebroen, end man ofte møder ved store centre, der er opført i
byernes periferi, og kundernes muligheder for at nå centret også med tog og bus supplerer på fortræffelig vis de mange
nye p-pladser, som parkeringshuset rummer.
En lang række spændende nye butikker glæder sig til at tage imod kunderne. Det vil få en positiv afsmitning på hele byens
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handelsliv, selv om der naturligvis i en overgangsperiode vil ske en tilpasning med nogle tomme butikslejemål i de øvrige
handelsgader.
Ole FInd Jensen sagde dog også at han er fortrøstningsfuld i den henseende, da han føler sig overbevist om at også
butikslivet uden for centret vil bidrage til fremgangen, og til den spændende helhed som Frederikssund som handelsby vil
udgøre med de korte afstande fra havnen gennem handelsgaderne til stationen og Sillebroen.
En meget vigtig tillægsgevinst er naturligvis de mange nye arbejdspladser i Sillebroen. Frederikssund hilser alle nyansatte
i centret velkommen. Jeg er sikker på, at arkitektur og indretning vil blive inspirerende rammer om deres arbejdsliv.
Til sidst takkede han på kommunens vegne TK Development, og deres samarbejdspartnere, for et særdeles godt og
professionelt samarbejde lige fra de første møder, hvor ideen blev præsenteret, til nu, hvor den festlige indvielse forestår.
Han roste også det lokale arkitektfirma, Mangor og Nagel, der med Sillebroen har sat et flot og markant præg på deres by,
og Hornum Murer- og Entreprenørforretning har med effektivitet sørget for at byggeriet skred frem.
Se både Frede Clausen og Ole Find Jensens taler i FjordTVs indslag fra åbningen af Sillebroen. Her kan
du også se lidt indtryk fra centrets første åbningstimer, og høre interviews med nogle af de første gæster.
Den røde snor...

Under talerne ventede kunderne tålmodigt, men vist også ret spændt, på at blive sluppet indenfor.
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Og præcist klokken 10 blev tålmodigheden belønnet. I fællesskab klippede Frede Clausen (tv), Ole Find Jensen (i
midten) og Center Manager Maria Øberg (th) den røde snor over, og erklærede derned Sillebroen Shopping for åbnet.
Powershopping og 5000 stykker kransekage
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Og indtaget af kunderne blev det. De første løb faktisk ind og stillede sig i kø for at få fingre i de mange gode
åbningstilbud.

Der var dog også mange, der tog det lidt mere roligt, og gav sig tid til at nyde et stykke af den gode kransekage sammen
med et glas champagne.
Foto: Kenneth Jensen
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25 Snigpremiere på Sillebroen Shopping
Onsdag den 24. marts fik en lang række erhvervsfolk, samarbejdspartnere, kommunale embedsmænd og Frederikssund
Byråd lejlighed til at kigge indenfor i Sillebroen Shopping, for ved selvsyn at danne sig et førstehåndsindtryk af det nye
center.
I kulissen blev der stadig arbejdet på højtryk. I nogle forretninger manglede stadig en del, i andre var man i gang med at
pudse de sidste pletter på vinduerne, men generelt herskede der en stemning af ro og stilhed før det store rykind af
kunder i dag, torsdag.
I anledning af snigpremieren var der både lurblæsere, og taler ved blandt andre TK Developments direktør Frede Clausen,
borgmester Ole Find Jensen og arkitekten på byggeriet, Torben Nagel, fra det lokale arkitektfirma Mangor & Nagel A/S.
Ros fra bygherren
I sin tale udtrykte Frede Clausen fra TK Development blandt andet glæde over den imødekommenhed og smidighed han
og TK Development som bygherrer, hele vejen igennem både projekteringsfasen og byggefasen, har mødt fra
Frederikssund Kommune. Det være sig fra såvel politikerne, med Borgmester Ole Find Jensen i spidsen, som fra de
utroligt mange embedsfolk, der på den ene eller anden måde har være involveret i projektet gennem de godt to et halvt år
der er gået fra idéen opstod, og det første borgermøde på Frederikssund Gymnasium blev afholdt, til i dag
hvor shoppingcentret er klar til indvielse.
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Lurblæserne fra Frederikssund Vikingespil var med og lod lurerne gjalde, sådan som det hører sig til i Frederikssund ved
større begivenheder.

Direktør Frede Clausen, TK Development, taler til forsamlingen.
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Borgmester Ole Find Jensen holder tale.

Arkitekt Torben Nagel.
Indtryk fra centret
Efter talerne fik de indbudte som sagt lejlighed til selv at gå rundt og snuse lidt i det nye center. Her bringer vi et lille kig ind
i centret. Som det ses af billederne, så blev der arbejdet på højtryk til det sidste, for at være klar til Grand Opening torsdag
den 25. marts kl. 10.00.
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Foto: Peter Rahbek og Kenneth Jensen
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26 Sct. Georgs Gårdens Børnehave fylder 40 år
Det er ikke så tit det sker - at en børnehave fylder 40 år. Men den 1. april har Sct. Georgs Gårdens Børnehave i
Frederikssund eksisteret i 40 år, og i årenes løb haft mere end 700 børn indskrevet.
Som én ud af ganske få i Frederikssund Kommune er Sct. Georgs Gårdens Børnehave en selvejende institution.
Institutionens tilbliven
I en jubilæumsfolder udarbejdet af børnehavens bestyrelse skriver
Ole Kølby, der var børnehavens første bestyrelsesformand, om
dens opståen:
I slutningen af 1960'erne arbejdede politikerne i Danmark på en
sammenlægning af kommunerne til større enheder, der skulle
være på plads inden 1. april 1970. I Frederikssund blev der
arbejdet med en sammenlægning af Frederikssund Kommune
med de mindre kommuner omkring Frederikssund til en ny
storkommune. Det fremgår af det historiske materiale, at Oppe
Sundby-Snostrup kommune, der ønskede sammenlægning med
Frederikssund kommune, manglede børneinstitutioner.
Inden sammenlægningen ønskede kommunen at bygge en eller
to børnehaver, men problemet var, at regeringen havde indført et
bygge- og anlægsstop. Imidlertid var der åbnet en mulighed for
opførelse af private eller selvejende institutioner, såfremt der
kunne etableres et samarbejde mellem en kommune, og en privat organisation.
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Sct. Georgs Gilderne i Frederikssund rettede henvendelse til Oppe Sundby-Snostrup sogneråd, og Sct. Georgs Fond
som var etableret i 1966. Dett mundede ud i et samarbejde mellem Sct. Georgs Gilderne i Frederikssund, og Oppe
Sundby-Snostrup sogneråd samt Sct. Georgs Fonden om at opføre en børnehave til 40 børn beliggende i Tollerupparken
2-4. Oppe Sundby-Snostrup sogneråd tilskødede Sct. Georgs Fonden vederlagsfrit en byggegrund, og Sct. Georgs
Fonden påtog sig opgaven med at bygge en børnehave sammen med Sct. Georgs Gilderne i Frederikssund, der udover
dette påtog sig at lede driften af institutionen i tiden fremover.
40 års fødselsdag
På den måde har børnehaven nu eksisteret i 40 år. Det skyldes ifølge Ole Kølby blandt andet at forældrene altid har været
et aktiv for børnehaven. Udover at der altid har været forældre der har været klar til at påtage sig et ansvar i bestyrelsen,
har der igennem mange år været etableret en forældreforening, der har påtaget sig opgaver med forskellige
arrangementer, og arbejdsdage hvor også vedligeholdelse af institutionen har været på dagsordenen.
Fødselsdagen blev markeret i dag, fredag den 26. marts, med fest både for børn og voksne. Programmet var:
Kl. 10.00: "Fest i det vilde vest" med klovnen Bang-Bang.
Kl. 11.00: Slagtning af Sparegrisen.
Kl. 11.30: Festmiddag for børnene.
Kl. 14.00 - 16.00: Jubilæumsreception for nuværende og tidligere børn samt forældre, tidligere ansatte og venner af huset.
Indtryk fra jubilæumsreceptionen

På billedet her ses sparegrisen, som forældre og børn gennem de sidste små tre måneder har kunnet lægge bidrag til
fødselsdagsfesten i. Da den blev slagtet kl. 11 var der 800 kroner i den.

Det var forældrene til børnehavens børn der havde lavet den flotte fødselsdagsbuffet.
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Og buffet blev hurtig velbesøgt af såvel børn som forældre.

Formand for Sct. Georgs Gårdens Børnehave, Bjørn Prasse, bød velkommen.

55

I forbindelse med receptionen kiggede både borgmester Ole FInd Jensen og formand for Opvækst og
uddannelsesudvalget Jesper Henriksen også forbi og hilste på de mange børn og forældre samt de ansatte, der var
dukket op. På billedet herover er Ole Find Jensen i gang med sin tale. Lige til venstre for ham ses Ole Kølby, der var
børnehavens første formand tilbage i 1970.
Foto: Kenneth Jensen
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26 Et brag af en åbningsfest
Torsdag den 25. marts åbnede Sillebroen Shopping. Kulminationen på den 12 timer lange åbningsdag med 40.000
besøgende var et stort festfyrværkeri der blev affyret fra taget af den øverste etage med lejligheder og centrets
administration.
Fyrværkeriet varede 12 minutter, og kunne ses - og ikke mindst høres - viden om. Det var sponsoreret af Kvickly der også
er flyttet fra Falkenborggården til Sillebroen.
Herunder ses lidt indtryk fra festfyrværkeriet.
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Med fyrværkeriet sluttede første dag - i hvert fald for kunderne i centret. Anderledes forholdt det sig for mange af
medarbejderne, herunder driftschef Finn Muchitsch, der først kunne holde fri kl. halv tre om natten, da de sidste detaljer
omkring den første lukning af så stort et center var på plads.
Fest i flere dage
Allerede tidligt i morges var medarbejderne på arbejde igen for at sikre, at alt var klar til åbne centret til endnu en festdag
kl. 10.00.
Ligesom på åbningsdagen bød dagen nemlig på masser af underholdning. De to største tilløbstykker var nok Rasmus
Klump og popstjernen Medina.
Kl. 14 og kl. 16 optrådte bjørnen Rasmus Klump sammen med sine venner, sælen Skæg og pingvinen Pingo i stueetagen
lige ved Kvickly og Synoptik.
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Som afslutning på deres optræden delte de karameller og autografer ud til børnene.
4.000 til koncert med Medina
For dem der lige var et nummer for gamle til Rasmus Klump og hans venner var der god mulighed for at blive underholdt
kl. 18, da popstjernen Medina gik på scenen på pladsen foran centret.
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Allerede flere timer før var de første fans begyndt at indtage pladsen for at sikre sig den bedste placering helt oppe foran.

Ingen tvivl om pigen her er vild med Medina. Hun har skrevet hendes navn på panden.
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Og så er det lige ved at være tid. Center manager Maria Øberg byder velkommen til koncerten.

Og så blev spændingen udløst. Medina kom på scenen, og optrådte i godt 30 minutter for de omkring 4.000 tilskuere som
var forsamlet på pladsen.
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Et spørgsmål til Medina - eller måske en opfordring til at spille hendes hit af samme navn?

Tid til at fotografere nogle af sine fans fik Medina også.
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Et liile view over den tæt proppede plads.

Og det var ikke kun fotografering Medina fik tid til under koncerten. De tålmodige fans på første række, som havde ventet i
timer på koncerten skulle begynde, fik lov at hilse på Medina.
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Efter koncerten skrev Medina autografer på første sal. Der var tæt pakket med unge, der ville have en autograf, så
stemningen var meget intens, og begejstringen stor, når de fik deres autograf.

Nogle valgte at få autografen på traditionel vis. Andre valgte mere utraditionelle måder, som f.eks. pigen her der får
autografen skrevet i panden.
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Der var rigtig mange mennesker samlet på første sal af centret. Medina blev derfor også ved med at skrive autografer i
noget længere tid end planlagt, så alle der stod i kø fik hvad de kom efter.
Foto: Kenneth Jensen
2010 3

29 Vikingerne på gæstespil i Catoira
Mandag morgen den 29. marts 2010 satte fem forventningsfulde vikinger kursen mod Kastrup, hvorfra de stikker sydover
mod venskabsbyen Catoira i Gallician i den nordvestlige del af Spanien.
I Catoira vil de blive budt velkomne af borgmesteren Alberto Garcia Garcia, der står bag invitationen til Frederikssund
Vikingespil om at opføre fem forestillinger i den sidste uge af juli måned, kulminerende med deltagelse i denne årlige og
traditionsrige vikingefest. Anledningen er markeringen af 50-året for de første vikingefester i Catoira
Formålet med de fem vikingers besøg er i denne omgang at aftale de endelige betingelser for den planlagte
gæsteoptræden til sommer. Dels skal vikingerne se nærmere på hvor de fem forestillinger skal opføres, dels skal de se
hvor de cirka 100 vikinger fra vikingespillet, der skal af sted til sommer, skal overnatte i de ti dage turen varer. Endelig skal
de aftale nærmere om sceneopbygning, og nok så væsentligt for en viking - aftale nærmere om forplejningen.
Med på turen er også vikingespillets instruktør, Pierre Miehe-Renard, der skal sikre at den spanske indtaling af
stykket bliver af en passende kvalitet. Vikingerne skal nemlig mime til et bånd indspillet i Galicien, og på galicisk.
Allerede Skærtorsdag vender de gæve vikinger hjem fra en kort og hektisk tur, og i ugen efter påske vil vikingerne blive
orienteret om betingelserne for sommerens togt til den spanske kyst.

På billedet herover ses de fem vikinger klar til afrejse fra Frederikssund Station. Pierre Miehe-Renard, som er den sjette
deltager, er ikke med på billedet, da han først stødte til i lufthavnen.
Foto: Kenneth Jensen
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30 Columbus klar til ny sæson
Tradkitionen tro begynder Columbus sin sejlads den 1. april, der i år falder på skærtorsdag. Frem til sæsonens slutning
den 30. september vil den lille motorfærge sejle i pendulfart mellem Kulhuse på nordspidsen af Hornsherred og Sølager på
sydsiden af Halsnæs.
Columbus sejler hver morgen på hverdage ud fra Sølager kl. 7.30. Lørdage, søndage og helligdage er den første tur fra
Sølager kl. 10.00. Herefter sejler færgen resten af dagen efter behov. Læs mere om Columbus på færgens hjemmeside.
Af hjemmesiden kan man bl.a. læse at det er Frederikssund Kommune der ejer færgen. Sådan har det været siden 2005,
hvor kommunen erhvervede færgen og genindsatte den på Kulhuse-Sølager-ruten efter nogle år hvor færgefarten var
indstillet.
Ny skipper
Efter skipper Jan Kjeldsen besluttede at gå på pension med udgangen af sidste års sejlsæson har færgen fået ny skipper i
år.
Det vil derfor være den 51-årige Steffen Andersen fra Hundested der står på broen af Columbus fra den 1. april.
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