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Skitser til idrætsbyen præsenteret
Idrætsforeningerne var torsdag samlet for at få præsenteret de første idé skitser til hvordan den kommende idrætsby i
Frederikssund kunne se ud.
Det var tre meget forskellige scenarier som arkitektfirmaet Keingart der skal stå bag udformningen af idrætsbyen
præsenterede for de lokale foreninger den 31. marts. De enkelte scenarier giver forskellige bud på hvordan landskabet
skal se ud, hvordan grunden skal disponeres samt hvilke målgrupper og aktivitetstyper, der skal være særligt fokus på.
Flemming Overgaard, arkitekt hos Keingart, understregede i sin præsentation at de tre scenarier ikke skal opfattes som
færdige løsninger der skal vælges imellem:
- Scenarierne skal sætte gang i en dialog blandt brugerne om forskellige muligheder og løsninger så vi bagefter kan gå
tilbage og arbejde på et endeligt scenarie, der kombinerer alle de gode ideer.
Den livlige debat ved bordene viste tydeligt foreningernes store engagement og lyst til at stå sammen om at skabe en
idrætsby som opfordrer til sport og bevægelse. Idrætsbyen skal være til glæde for foreningerne og deres medlemmer,
familierne, selvorganiserede idrætsudøvere og andre borgere.
Den 20. april holder Byrådet et temamøde hvor politikerne skal drøfte de tre scenarier suppleret med foreningernes
kommentarer fra workshoppen. Herefter vil Keingart i samarbejde med Frederikssund Kommune arbejde på det endelige
scenarie for en helhedsplan der skal besluttes i Byrådet 22. juni 2016.
Scenarie 1: Klubbernes Sportscampus
I dette scenarie er der lagt særligt vægt på at skabe gode forhold for klassiske idrætter som fodbold, håndbold, atletik,
tennis og svømning. Det landskabelige forbillede er den store fælled som er omkranset af fritliggende bygninger, så der
dannes en slags idrætscampus.

Scenarie 2: Familiernes træningspark
I dette scenarie arbejdes der med en række mere legende og oplevelsesorienterede aktiviteter, der skal supplere de
klassiske idrætters baner og haller, så idrætsbyen har forskellige, attraktive tilbud til hele familien. Et øst-vest gående
aktivitetsstrøg udgør rygraden og giver adgang til alle indendørs faciliteter og udendørsbaner samt skaber forbindelse på
tværs af bakken.
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Scenarie 3: Borgernes udfordringsskov
I dette scenarie er der særligt fokus på faciliteter i naturen for de selvorganiserede brugere fx naturudfordringsbaner,
løbestier, shelters og picnicområder som supplement til haller og boldbaner. Bygningerne er forbundet under jorden, så
der skabes et samlet center som oplyses vha. indskæringer og lysgårde.

Indhold og byggefaser for den nye idrætsby
Når idrætsbyen står færdig skal den rumme følgende nuværende faciliteter: Frederikssund Svømmehal,
foldboldbaneanlægget ved Bjergvej og idrætsanlægget på Kalvøen (Frederikssundhallen). Byggeriet vil af hensyn til
økonomien blive opdelt i flere faser, og ingen af de eksisterende faciliteter nedlægges før de nye står klar.
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Første fase vil bestå af svømmehal, et antal fodboldbaner samt klubfaciliteter. Første spadestik på disse byggerier
forventes at ske i løbet af sommeren 2017. Det er endnu ikke planlagt hvornår de næste faser af byggeriet i idrætsbyen
(indendørshaller og andre udendørs idrætsfaciliteter) skal begynde.
2016 4

4






Ren By Frederikssund 2016
Nu har du chancen for at give naturen en hånd, når Frederikssund Kommune og Danmarks Naturfredningsforening
inviterer til fælles affaldsindsamling på Ren By 2016 indsamlingsdag. Vi har bestilt godt vejr, og det varer kun et par timer.
Alle er velkomne til indsamling søndag den 17. april 2016 fra kl. 10.00 til kl. 12.00 fra følgende mødesteder:
Slangerup (v/biograf)
Frederikssund (v/biograf)
Jægerspris (v/rejsestalden)
Skibby (v/biograf)
Så riv et par timer ud af kalenderen denne forårsdag – kom og gør en aktiv indsats for at holde vores kommune pæn og
ren. Kommunen sørger for udlån af ”snapper”-tænger, affaldssække og handsker så længe lager haves på de enkelte
opsamlingssteder.
Sidste år samlede godt 100 aktive borgere 400 kilo affald op på indsamlingsdagen. Her er det Karina Ekstrand der samler
affald med sønnen Emil i Ådalen.
Foto: KEJE.
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Farvefeber på Willumsen
J.F. Willumsen er ofte blevet kaldt farvetosset og skinger i sin brug af farver. Han er kendt for sine store farveflader og
heftige farvemodsætninger. Med udstillingen FARVEFEBER der åbner den 19. april 2016 ser vi Willumsens markante
farvepalet fra nye vinkler.
Nok var Willumsens farveunivers sprudlende, men hans arbejdsproces var yderst disciplineret. Få kunstnere har som
Willumsen lavet sine egne indgående farvestudier, og frembragt så mange farveprøver i processen frem mod det
endelige værk. På udstillingen viser museet et udpluk af hans sirligt nedføjede optegnelser, og stiller skarpt på hans
farvetekniske eksperimenter der førte til mere en 70 unikke farveblandinger.
Livets farve er gul
Willumsen havde et intenst forhold til farven gul. Han kaldte den ”mit livs farve”. Månelyset skinner gult på natbillederne
fra Venedig, ligesom lampen lyser gult over Aftensuppen. Den flouriserende gule optræder i mange nuancer gennem
hele hans virke. Men farvefeberen slog også ud i grønne, røde og blå farver.
Udstillingen udspringer af et samarbejde med Flügger om at udvikle en farvepalet med nogle af Willumsens mest
markante farver. Flügger har der udover udviklet en række baggrundsfarver tilpasset til den Willumske farvepalet.
Wolmer Gruppen står for at farvelægge museets vægge i disse farver, så samspillet mellem væg og værk bliver en del af
FARVEFEBER.

Eksempler på den nye Willumsenske farvepalette.
På tur gennem farveuniverset
FARVEFEBER er en tur gennem Willumsens farveunivers, hans arbejdsmetoder og inspirationskilder, men også en
mulighed for at undersøge og afprøve hvordan farver påvirker os.
Gennem overraskende sanselige forløb, tests og besøg i vores farvelab får publikum mange slags farveoplevelser.
Udstillingen på J.F. Willumsens Museum på Jenriksvej 4 i Frederikssund åbner for publikum onsdag den 19. april 2016,
og kan ses i museets åbningstid frem til 21. august 2016
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Babycaféer i april 2016
Er du på barsel, så er bibliotekernes babycafé måske en idé for dig?
Babycafé er lig med en hyggelig formiddag på biblioteket. Den starter med et foredrag én times varighed og lidt frugt.
Bagefter er der hyggesnak, og i Slangerup kommer sundhedsplejersken også på besøg.
Månedens caféer
I april måned er der fire babycaféer fordelt på alle fire biblioteksafdelinger. De fordeler sig således:

Tirsdag den 5. april 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Fra kl. 10.00 til 11.00 fortæller Monica lidt fra "føddernes univers" og om fodens konstruktion. Hun kommer ind på
hvordan man vælger sko der bevarer barnets fødder sunde livet igennem? Hvilke elementer skal vægtes? Hvor stor
betydning har sokkerne? Alt det kan Marianne give svar på.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der besøg af sundhedsplejersken.
Tirsdag den 5. april 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek.
Zoneterapi med Trine Elmer Karpf behandler børn fra de er få dage gamle, og har koliklignende symptomer, men også
de lidt ældre børn med dårligt immunforsvar og lignende.
Trine fortæller, demonstrerer og svarer på spørgsmål fra kl. 10.00 til 112.00l, hvor hun kan trække på sin lange erfaring
som zoneterapeut.
Tirsdag den 26. april 2016 fra kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Babysang og -bevægelse med Gitte Ziebell.
Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær, fordi børn lærer gennem kroppen. Babysang og babybevægelse er en form
for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 26. april 2016 fra kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Babymassage med Hannah Lind Arlaud.
Hannah Lind Arlaud viser mave- eller benmassage, samt nogle øvelser der fremmer den motoriske udvikling. Du får
mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen.
Tilmelding
Det er gratis at deltage i babycaféerne. Billetter skal dog bookes på bibliotekernes hjemmeside på forhånd.
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ErhvervsNyt fra marts 2016
Frederikssund Kommune udgiver ErhvervsNyt én gang i kvartalet.
Læs seneste udgave fra marts 2016.
ErhvervsNyt udsendes til alle virksomhederne i kommune via den Digitale Postkasse. Det giver et oplag på knap 5.000
eksemplarer.
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Puljemidler til frivilligt socialt arbejde
Siden 2011 har en række kommuner i den nordlige del af Region Hovedstaden, hvert år uddelt puljemidler fra
en fælleskommunal pulje til støtte af frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.
For at opnå tilskud skal der være tale om frivilligt socialt arbejde der tilgodeser borgere i de tilknyttede kommuner, og
aktiviteten skal være rettet mod borgere i mere end én kommune.
Kommuner der er en del af den fælleskommunale pulje er: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør, Hørsholm og Hillerød.
Ansøgning til den fælles kommunale §18-pulje skal ske via Hørsholm Kommune.
Ansøgningsskemaet findes på Hørsholm Kommunes hjemmeside.
Ansøgningsfristen er 1. maj 2016.
Læs mere om den fælleskommunal pulje
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Tre specialskoler samlet til Skolen i Herredet
Den gamle Ferslev Skole danner nu rammer om Skolen i Herredet. Tre små specialskoler er samlet et sted til glæde for
både elever, lærere og pædagoger. De nye rammer giver nemlig nye muligheder.
Kort efter påske var Skolen i Herredet klar til at byde de lidt mere end 40 elever velkommen i nye lokaler på en ”rigtig
skole” i stedet for mindre villalignende bygninger. Det er de tre specialskoleafdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget,
som er samlet i Skolen i Herredet. Skolen hører under Jægerspris Skole, og er altså nu placeret i bygningerne på den
gamle Ferslev Skole.
- Eleverne er rigtig glade for at komme ind på en rigtig skole med skolegård og det hele. Det får dem til at identificere sig
som skoleelever. Det tror jeg har en positiv effekt på eleverne, fortæller pædagogisk leder Christel Karaveli. Hun er glad
for at både elever og personale nu er samlet på et sted.
- Det er fordel at være samlet fordi det giver en bedre læringskvalitet. Der er flere øjne på eleverne og lærere og
pædagoger har flere at sparre med. Det højner kvaliteten når der er mulighed for at spørge andre til råds og at
vidensdele, siger Christel Karaveli.
Byrådet besluttede i september 2015 at de tre specialskoler skulle samles på en matrikel. Efter en ombygning af den
gamle Ferslev Skole er bygningerne nu klar til at huse de lidt mere end 40 elever, 12 lærere og 12 pædagoger. At de tre
skoler er samlet et sted giver nye muligheder i arbejdsdagen. Eksempelvis kan en lærer der tidligere har haft
indskolingselever nu undervise en 5. klasse i historie. Arbejdet kan dermed blive mere varieret for medarbejderne. Men
også eleverne ser nye muligheder.
- Eleverne har glædet sig til at skolerne blev samlet her, og der har allerede været forslag fra dem om elevråd, brug af
udearealer og muligheden for en cafe, fortæller Christel Karaveli.
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Optisk sortering af affald
Frederikssund Kommune har sammen med Halsnæs Forsyning og Gribskov Kommune undersøgt forudsætningerne for
en ny type indsamlingsordning for dagrenovation. Formålet med projektet og undersøgelsen var at afdække
mulighederne for at indsamle flere affaldstyper til genanvendelse direkte ved husstanden.
De tre deltagende kommuner har det tilfælles at de har mange sommerhuse som der ikke kildesorteres ved i dag. I
Frederikssund Kommune er der små 7.000 sommerhuse.
I den undersøgte løsning skal borgerne sortere deres affald i farvekodede poser alt efter affaldstype. Affaldet bliver
herefter forsorteret på et optisk sorteringsanlæg som kan genkende farverne. Rent teknisk fungerer det sådan at
affaldsposerne bliver sendt ud på et transportbånd, hvor de bliver skubbet ned i den rette container, efterhånden som de
kommer til de "skubbere", der er kodet til den rigtige farve.
Konklusionen på undersøgelsen er, at optisk posesortering er et konkurrencedygtigt koncept for øget kildesortering og
genanvendelse med et opland svarende til de tre kommuner.
Undersøgelsen er finansieret med tilskud fra Miljøstyrelsen, og de tekniske analyser er udført af Cowi A/S.
Læs nærmere og se hele rapporten på Genanvend.mst.dk.
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Projekt viser vejen til uddannelse eller beskæftigelse
Gennem det sidste år har kommunens Familieafdeling med støtte fra Socialstyrelsen og Rambøll Management arbejdet
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med implementering af samarbejdsmodellen ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse”. Der er tale om en
samarbejdsmodel til støtte for anbragte eller tidligere anbragte unges tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse.
Det tværgående projekt havde tre bærende mål:
95 % af de deltagende unge er i uddannelse eller anden beskæftigelse ved udgangen af marts 2016.
85 % af de deltagende unge oplever sig inddraget.
90 % af de deltagende fagpersoner oplever at samarbejdet er forbedret eller markant forbedret.
Projektet er netop afsluttet, og en meget tilfreds familiechef i Frederikssund Kommune, Flemming Olsen, fortæller at det
har været en stor succes:
- Alle tre bærende mål for projektet er blevet opfyldt, fortæller han.
Samarbejde gør forskellen
Det flotte resultat er ikke kommet af sig selv, men er frugten af en række tiltag. Det brede samarbejde og den fælles viden
gør en forskel, siger Flemming Olsen:
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vest) har været gennemgående på alle samarbejdsmøder; flere end 100
møder er afholdt, og det har uden tvivl været en af årsagerne til den store succes. Projektets leder, Helle Brandt Jensen,
og det pædagogiske personale i Ungdomsboligerne Birkevænget har lagt store kræfter i projektet; det har krævet en
større arbejdsindsats og fleksibilitet end normalt, og så har socialrådgivere fra Familieafdelingens Unge- og
handicapområde, Social Service og Ungekontakten samt Tilsynsteamet stillet op til den nye samarbejdsform med et stort
engagement.
Men samarbejdet rækker også ud over kommunens egne rammer.
- Sammen med EGU, Psykologteamet, Thorstedlund og Socialpsykiatriens Ungeteam har opholdssteder, frivillige
mentorer og plejefamilier, bidraget til at der blev skabt en nødvendig helhed i planlægningen for de unge. Handelsskolen
KNord, Frederikssund Gymnasium, Produktionsskolen PFFU, lærere fra folkeskoler, ledelsesrepræsentanter fra private
virksomheder og ikke mindst private netværkspersoner har også i stort omfang hejst flaget og deltaget i de mange møder
der har været afholdt. Det skylder vi dem en stor tak for, siger Flemming Olsen: Det er også deres fortjeneste at
indsatsen har båret frugt.
Inddragelse og engagement
Netop arbejdet med at skabe inddragelse, engagement, konkrete aftaler og kontinuerlig opfølgning har banet vejen for de
gode resultater, fortæller projektleder Helle Brandt Jensen:
- Læringen viser at det lykkes når vi tænker ud af ”siloerne”, og tager fælles ansvar: Det skaber sammenhæng og
handlekraft når det er nødvendigt, siger hun, for fortsætter:
- I projektet har også været anvendt frivillige mentorer, som har sikret at flere unge har kunnet få lektiestøtte. Her var det
i særlig grad UU Vest der udviste kreativitet, og brugte det store private netværk.
Glade unge
Èn ting er imidlertid statistik og målopfyldelse i tørre tal. Men lige så vigtigt er det at dem det handler om de unge i
målgruppen, har fået en succesoplevelse ud af at være en del af projektet.
Det mere end indikerer udsagnene i deres evaluering af projektet at de har.
De unge siger blandt andet at det har at det har været dejligt med færre møder nu; I handler hurtigere, fordi der bliver
fulgt op. Flere siger ligefrem at det er fedt de har indflydelse på, hvad der skal tales om, og hvem der skal med. At
lærerne deltog på møder og i projektet får også roser med på vejen, og det samme gør de frivillige mentorer som har
været en kæmpe hjælp.
Endelig udtrykker deltagerne direkte at alle unge burde have de møder; det rykker, og er det bedste Frederikssund
Kommune har gjort.
Ren By Frederikssund 2016
Nu har du chancen for at give naturen en hånd, når Frederikssund Kommune og Danmarks Naturfredningsforening
inviterer til fælles affaldsindsamling på Ren By 2016 indsamlingsdag. Vi har bestilt godt vejr, og det varer kun et par timer.
Alle er velkomne til indsamling søndag den 17. april 2016 fra kl. 10.00 til 12.00 fra følgende mødesteder:
Slangerup (v/biograf)
Frederikssund (v/biograf)
Jægerspris (v/rejsestalden)
Skibby (v/biograf)
Så riv et par timer ud af kalenderen denne forårsdag – kom og gør en aktiv indsats for at holde vores kommune pæn og
ren. Kommunen sørger for udlån af ”snapper”-tænger, affaldssække og handsker så længe lager haves på de enkelte
opsamlingssteder.
Sidste år samlede godt 100 aktive borgere 400 kilo affald op på indsamlingsdagen. Her er det Karina Ekstrand der samler
affald med sønnen Emil i Ådalen.
Foto: KEJE.
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Stor interesse for Vingevandring
Godt 60 nysgerrige borgere fra Frederikssund og omegn var mødt frem på byggepladsen i Vinge, da Frederikssund
Kommune torsdag aften den 7. april 2016 inviterede på vandring og fortælling om det store byudviklingsprojekt.
At der er stor interesse om Danmarks største byudviklingsprojekt – Vinge – ved Frederikssund kunne man forvisse sig
om torsdag aften den 7. april ved pavillonerne på byggepladsen i Vinge. Lidt over 60 borgere havde tilmeldt sig turen, der
bød på en velkomst ved Tina Tving Stauning, som er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune. Herefter et
kort oplæg om projektet fra chefen for By og Landskab, Søren Smidt-Jensen og til slut to guidede vandreture i området.
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Omkring 60 borgere havde taget imod invitationen til at komme på vandrertur i Vinge.
Deltakvarteret og stationen
Visionen om Vinge er at skabe en by med op til 20.000 indbyggere i løbet af de næste 20 – 25 år. De første nye beboere
begynder byggeriet af deres boliger i Deltakvarteret den 1. august, og det var blandt andet forberedelserne til dette
kvarter, som borgerne fik lov at kigge nærmere på torsdag aften. Arkitekt Rikke Grendal Nielsen fra Frederikssund
Kommune har været med til at slå stregerne til Deltakvarteret, og det var hende der var guide på vandreturen hertil. På
turen ud til de næsten byggemodnede grunde kunne gæsterne også se det nystøbte brodæk til broen over deltaet som
blev støbt for blot en måned siden.
Den anden guidede tur gik til Vinges kommende centrum, hvor den nye S-togsstation skal ligge. Her fortalte biolog Karin
Helene Larsen om hvordan den eksisterende natur – herunder Tvinsmosen – vil blive bevaret og gøre Vinge til en by, der
opstår i pagt med naturen. Projektleder Dorthe Jensen Da Silva forklarede blandt andet, at lokalplanerne for Vinge
centrum er under udarbejdelse og vil komme i høring i løbet af sommeren.

Arkitekt Rikke Grendal Nielsen fortæller her om anlæggelsen af Deltakvarteret.
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Biolog Karin Helene Larsen og leder af Planafdelingen Dorthe Jensen Da Silva fortæller om området, der skal udvikles til
Vinge centrum.
Fik stillet nysgerrigheden
Nogle af dem der havde tilmeldt sig vandreturen var Finn Nielsen og Rita Jensen. De har boet i St. Rørbæk siden 1972
og går ofte ture i området.
- Vi har tilmeldt os af ren nysgerrighed, fortæller Finn Nielsen og fortsætter:
- Vi ville gerne høre noget om, hvornår der kommer forretninger i Vinge, for det vil være meget nemmere for os at tage
cyklen og handle her i Vinge i stedet for at skulle hele vejen til Frederikssund.
De to var også med den gang der blev taget første spadestik i sommeren 2015 og ved de efterfølgende arrangementer,
hvor arkæologer fortalte om udgravninger i området. Og det var godt at få stillet nysgerrigheden igen:
- Vi går ofte en tur her i omegnen, og det er rigtig rart at få en forklaring på, hvad tingene er her på byggepladsen, slutter
Rita Jensen.
Frederikssund Kommune planlægger flere vandringer i området ved byggepladsen senere på året. Disse vandringer vil
blive annonceret på kommunens hjemmeside www.frederikssund.dk.
Få mere at vide
Du kan læse meget mere om visionerne og se video om Vinge på www.byenvinge.dk. Du kan også følge byen Vinge på
www.facebook.dk/byenvinge samt på Instagram.

De fremmødte fik også set det nystøbte brodæk på broen over deltaet.
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Her er den guidede tur nået til det sted, hvor den fremtidige Vinge Station skal ligge.
Godt årsregnskab i kommunen
Frederikssund Kommune kan fremlægge et godt økonomisk resultat for 2015, der var et år med store
anlægsinvesteringer.
I 2015 var anlægsinvesteringerne på 195 mio. kr. i Frederikssund Kommune, og det er markant højere end de
foregående år. De store investeringsposter var blandt andet byggemodning i Vinge, modernisering af Ådalens Skole og
gadebelysning. Med de investeringer in mente er det en tilfreds borgmester der konstaterer at budgettet for 2015 er
overholdt:
- Der er tale om et meget tilfredsstillende økonomisk årsresultat for kommunen som lever op til pejlemærkerne i vores
økonomiske politik. Det skyldes i høj grad den store økonomiske ansvarlighed i det samlede Byråd og hos de ansatte, og
det vil jeg gerne sige tak for. Jeg er også glad for at vi i det forløbne år har formået at sikre økonomi til at investere i
kommunens udvikling til glæde for nuværende og kommende borgere og virksomheder, siger borgmester John Schmidt
Andersen.
Blandt andet var en halvering af dækningsafgiften fra 5 til 2,5 promille i 2015 til glæde for erhvervslivet, og var med til at
rykke kommunen markant frem til en 14. plads i Dansk Byggeris årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed,
nævner borgmesteren.
Det er en realistisk borgmester der ser fremad:
- Vi er i Byrådet meget opmærksomme på at 2016 og de kommende år også vil indeholde effektiviseringer af
kommunens drift, så vi kan fastholde den økonomiske kurs. Vi skal gøre tingene mere effektivt og mere smart, og det kan
både medarbejdere og borgere komme med forslag til.
I årsregnskabet ses en afvigelse på omkring 200 mio. kr. som skyldes at de budgetterede indtægter fra salg af
byggeretter i Vinge udskydes til efterfølgende år. Korrigereres der for den periodisering bliver overskuddet i regnskabet
knap 38 mio. kr. som er i overensstemmelse med budgettet.
Kommunens samlede bruttoudgifter er på 3,2 mia. kr.
Økonomiudvalget har kommunens regnskab 2015 på sit kommende møde 14. april, og herefter skal regnskabet i
Byrådet. Efter en revisionsbehandling skal Byrådet endeligt behandle regnskabet inden udgangen af august 2016.
Se regnskabet for 2015 (PDF).
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11 Nyt lyslaboratorium i Vinge
På cykel- og gangstien mellem St. Rørbæk og den kommende station i Vinge har Frederikssund Kommune sat en række
nye intelligente gadelamper op som et forsøg.
Det er Phillips Lighting Denmark A/S der står bag teknologien i de 20 nye intelligente gadelamper, som fremover skal
kaste lys over cykel- og gangstien fra St. Rørbæk til den kommende S-togsstation i Vinge. Inden længe vil strækningen
med de nye gadelamper blive forlænget til også at inkludere Deltavejen, der netop nu er ved at blive anlagt i det første
beboelseskvarter i byen Vinge.

Stien fra St. Rørbæk mod nord ved tusmørke
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Intelligent lys
De nye gadelamper har – udover det stærkt strømbesparende LED-lys – en indbygget sensor, som registrerer trafikken
på stien. De nye gadelamper tænder ikke automatisk ved lygtetændingstid som andre traditionelle gadelamper gør. Når
alt andet lys tænder, starter disse armaturer op på 20 %. Først når sensoren registrerer bevægelse på stien tænder lyset
op på 100 %, og dæmper ned til 20 % igen når der ingen bevægelse er. Det giver den tryghed, at man tør bevæge sig ind
på stien, frem for hvis der ikke var lys. Samtidig har man en fornemmelse af om der er andre på strækningen. Med
opsætningen af de intelligente gadelamper er området ved Vinge dermed blevet et levende laboratorium for test af
intelligente lysløsninger.
- Vi har valgt ikke kun at fokusere på det funktionelle, men også at tænke æstetik og oplevelse ind i denne strækning,
fortæller Kim Luu, der er projektleder i Frederikssund Kommune og tilføjer:
- Ved hjælp af smart teknologi kan vi forene flere hensyn. Dels skal fodgængere have mulighed for at stoppe op på
strækningen uden at blive generet af blænding fra lyset, og samtidig skal hurtigkørende cyklister føle sig trygge. Samtidig
opnår vi en markant besparelse på elforbruget, fastslår Kim Luu.
Lighting Metropolis
Frederikssund Kommune er med i det EU-støttede projekt ”Lighting Metropolis”, som dækker hele Øresundsregionen.
Her er kommuner, regioner og private firmaer gået ind i et partnerskab, der skal udvikle og teste bedre og mere
intelligente lysløsninger i byer. Dermed er en del af de nye gadelamper finansieret af EU-midler, og Frederikssund
Kommuner er kommet på landkortet over byer der er med helt fremme i udviklingen af fremtidens belysning.
Læs mere om ”Lighting Metropolis” her (engelsk).

De nye gadelamper bruger LED-teknologi, der er stærkt strømbesparende.
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12 Gruppe for ægtefæller til beboere på plejecenter
Vil du være en del af en gruppe, hvor der bliver udvekslet tanker og erfaringer om at have en ægtefælle, der bor på
plejecenter?
Du vil kunne dele både svære og gode oplevelser og få ideer til at tackle din egen situation i hverdagen.
Du får også mulighed for at danne netværk med andre, der er i samme eller en lignende situation som du selv.
For at gruppen kan oprettes skal der være mindst seks deltagere. Vi mødes ca. en gang om måneden, i alt seks gange.
Første gang er den 11. maj 2016 kl. 13-15 på Omsorgscenteret Tolleruphøj, Roskildevej 160 A i Frederikssund.
På det første møde aftaler vi ”spilleregler” for samværet. Der er tavshedspligt, hvilket betyder at deltagerne ikke må
fortælle andre hvad der bliver talt om i gruppen.
Alle har et medansvar for at gruppen fungerer.
Yderligere oplysninger og tilmelding
Kontakt os hvis du vil deltage, eller hvis du har spørgsmål:

Centersygeplejerske Linda Dahlstrøm, 47 35 02 78 eller lidah@frederikssund.dk.

Gruppeleder Bodil Dam, 20 22 25 95 eller bodam@frederikssund.dk.
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12 Skibby fester for E-bussen
65E hedder den nye E-bus som kører med ekspresfart mellem Skibby, Frederikssund og Hillerød. Det fejrer Skibby
Aktive, Frederikssund Kommune og Movia fredag den 15. april 2016 kl. 15.00. Her bydes på kage og pendlertjek i
Bymidten i Skibby.
Skibby-Frederikssund på 20 minutter
Linje 65E giver en helt ny forbindelse mellem Skibby via Frederikssund til Hillerød. 65E kører fra Skibby via Onsved til
Frederikssund, og videre ad Roskildevej til erhvervs- og uddannelsesinstitutionerne vest for Hillerød, til Hillerød Station
og med sidste stop ved Nordsjællands Hospital i Hillerød og Psykiatrisk Hospital. 65E kører i myldretiden på hverdage
hver halve time i begge retninger.
Med 65E bliver køretiden fra Skibby til Frederikssund under 20 minutter. Turen helt til Hillerød kan klares på 45 minutter.
65E er en oplagt ungdomsrute der giver hurtig transport til uddannelsesinstitutionerne i Frederikssund og Hillerød. 65E
forbinder også Nordsjællands hospitaler i Frederikssund og Hillerød med en rejsetid på bare 25 minutter.
Få en snak om 65E eller prøv Pendlertjekket
Vil du høre mere om den nye E-bus, så kig forbi Bymidten i Skibby. Her står Movias rejsehold klar sammen med
kommunens planlæggere til en snak med dig fredag eftermiddag.
Eller prøv Movias nye online Pendlertjek som giver dig information om transporten. Hvad den koster? Hvor lang tid turen
tager? Og ved du hvor mange kalorier du forbrænder hvis du vælger cyklen?
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En ud af fem E-busser
Den 29. marts 2016 kørte de nye E-busser ud af garagen. E-busserne er karakteriseret ved en høj rejsehastighed, og de
er blandt andet tiltænkt folk på vej til og fra arbejde, uddannelse og hospitaler.
E-busserne kan køre med ekspresfart fordi de kører med få stop og derved skaber hurtige og direkte forbindelser mellem
udvalgte knudepunkter, boligområder, erhvervsområder og uddannelsessteder. Vil du fange en E-bus, så hold øje med
busserne med et grønt hjørne og et stort E efter linjenummeret.
Læs mere om E-bussene og find køreplanerne på www.dinoffentligetransport.dk/ebus.
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13 Politikere og idrætsforeninger på inspirationstur
Fredag d. 8. april tog 34 repræsentanter fra Byråd, Idrætsråd, idrætsforeninger og administration på studietur til tre
idrætsanlæg uden for København. Her fik de ny inspiration til den kommende idrætsby i Frederikssund.
Turen gik til Gladsaxe Idrætscenter, Gentofte Sportspark og Lyngby Idrætsby. Alle tre steder er ældre idrætsanlæg, der
indenfor de sidste år har gennemgået større udbygninger af forskellig karakter.
"Det var interessant at se de forskellige nybyggede faciliteter og ikke mindst at høre om de overvejelser og erfaringer, der
ligger bag. Alle de udfordringer der er, når man skal udbygge og renovere et ældre idrætsanlæg er vi jo så heldige at
slippe for. Vi har nu en unik mulighed for, i et tæt samarbejde med idrætsforeningerne, at skabe en sammenhængende
fremtidssikret idrætsby”, fortæller en af deltagerne på turen - Morten Skovgaard (formand for Fritidsudvalget).
I Gladsaxe Idrætscenter er der anlagt en række nye fælles trænings- og legefaciliteter udendørs. De fungerer samtidig
som afvandingsanlæg i forbindelse med store regnmængder.
I Gentofte Sportspark har man skabt en transparent sammenhæng mellem den nye store opvisningshal og
fodboldstadion ved hjælp af et fælles VIP-rum, hvor man kan kigge ned til foldboldstadion på den ene side og hallen på
den anden side.
I Lyngby Idrætsby er der gjort flere tiltag for at skabe et fælles anlæg, hvor mange foreninger er samlet og deler faciliteter
til sociale klubaktiviteter, møder mm.
Se billeder fra de tre idrætsanlæg længere nede på siden og læs mere om idrætsbyen på www.frederisksund.dk/idrætsby

Trænings- og legefacilitet for større bør og unge, Gladsaxe Idrætscenter

Trænings- og legefaciliteter der samtidig opsamler regnvand, Gladsaxe Idrætscenter
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Opvisningshal, Gentofte Sportspark

VIP-rum med udsigt til opvisningshal og fodboldstadion, Gentofte Sportspark

Fodboldstadion (under halvtaget er der udgang fra VIP-rum), Gentofte Sportspark
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Opholdsområde med udsigt til multihal, Lyngby Idrætsby

Opholdsområde og opbevaringsskabe med udsigt til svømmehal, Lyngby Idrætsby
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13 Send din budgetidé til kommunen
På frederikssund.dk blev der i februar åbnet for at komme med input til smartere og billigere måder at gøre tingene på
inden for kommunens brede palet af opgaver.
Baggrunden var at Byrådet i januar besluttede at borgere, erhvervsliv, ansatte og andre interessenter skal have en tidlig
mulighed for at blive inddraget i budgetarbejdet.
Borgmester John Schmidt Andersen udtalte i den sammenhæng:
- Vi er nu i luften med kommunens nye tilbud om at man kan komme med ideer til smartere måder at gøre tingene på.
Der er velkendt at vi i byrådet igen i år har en opgave i at skulle finde steder at effektivisere på næste års budget, og det
vil vi naturligvis gøre på et så kvalificeret grundlag som overhovedet muligt. Nu er jeg spændt på om borgere, erhvervsliv
og ansatte tager imod tilbuddet om en tidlig inddragelse i processen.
Fristen er den 27. april 2016, så der er stadig åbent for at indsende idéer to uger endnu.
Send idéer og forslag til budget 2017.
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15 Indbyggertallet vokser i Frederikssund Kommune
Flere små børn, flere erhvervsaktive og flere ældre. Det er i hovedtræk den udvikling man kan læse i
befolkningsprognosen for Frederikssund Kommune i årene 2016-2020.
Den 1. januar i år var der 44.725 borgere i Frederikssund Kommune. Og hvis man skal tro den seneste
befolkningsprognose så vil det tal stige frem til år 2020 med ikke færre end 2450 personer til 47.175. Det er en noget
større stigning end Frederikssund Kommune har været vant til, men er også under forudsætning af at byen Vinge bliver
udbygget som planlagt.
Flere børn, erhvervsaktive og ældre
Fra 2015 til 2016 steg indbyggertallet i Frederikssund Kommune med 313 personer, hvilket primært skyldes et øget antal
flygtninge, men også en større tilstrømning fra især Egedal og Københavns Kommuner. Denne vækst vil altså blive
højere i de kommende år og her er det især de erhvervsaktive (25-59-årige) og de ældre (75-89-årige), der vil tegne sig
for hovedparten af væksten med mere end 1000 nye borgere indenfor hver kategori. Men også blandt de helt små børn
(0-5-årige) ventes befolkningstallet at stige med 218 personer.
Fald i enkelte grupper
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Det er ikke inden for alle alderskategorier at indbyggertallet ventes at stige. Således forudser befolkningsprognosen at
antallet af 6-16-årige vil falde med 108 personer fra 2016-2020. Også blandt de 60-74-årgie ventes et mindre fald på 43
personer.
Befolkningsprognosen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 13. april 2016 og vil blive brugt i budgetlægningen
for årene 2017-2020.
Se hele befolkningsprognosen her.
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15 Hør om autisme og ADHD
Torsdag den 12. maj 2016 kl. 15.30 til 17.30 inviterer Frederikssund Kommune til arrangement for forældre til børn og
ung med autisme og/eller ADHD. Arrangementet er også rettet mod fagfolk i Familieafdelingen.
Oplægsholderen er Anne Skov Jensen der som voksen har fået stillet diagnoserne Aspergers syndrom og ADHD. Hun
har en datter med Aspergers syndrom og ADHD, og en søn med Aspergers syndrom og ADD.
Anne Skov Jensen vil på baggrund af sine egne erfaringer fortælle om livet med disse diagnoser og om de strategier,
som har været hjælpsomme for hende selv og hendes børn.
Arrangementet finder sted i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i 3600 Frederikssund.
Det koster kr. 20,- at deltage, som betales ved ved indgangen.
Tilmelding via kommunens hjemmeside senest den 29. april 2016.
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17 Borgerne tog skraldet
Under overskriften Ren By 2016 valgte en gruppe borgere sammen med Danmarks Naturfredningsforening søndag den
17. april at trodse vejret og samle henkastet affald.
Formålet med indsamlingen er iflg. Ole Norden Andersen, koordinator for indsamlingen i Frederikssund og i øvrigt
tidligere formand for lokalkomitéen i Danmarks Naturfredningsforening, at gøre opmærksom på alt det affald der smides i
naturen:
- Det er jo det vi i gamle dage ville kalde skovsvin, så vi håber vores årlige indsamlingskampagne medvirker til at folk
forhåbentlig tænker sig lidt mere om før de bare smider affald fra sig på deres vej.

Koordinator Ole Norden Andersen (i midten) deler sække og snappere ud.
Det synspunkt bakkes op af borgmester John Schmidt Andersen, der sammen med byråds- og folketingsmedlem Hans
Andersen også var mødt op ved Park Bio i Frederikssund på en kold og stormende søndag formiddag:
- En ren by er nu engang mere indbydende, og vi har alle et fælles ansvar for at hjælpe til med at holde byen ren,
siger borgmesteren mens vi går rundt i Bløden i Frederikssund og samler affald. Og der er nok at komme efter, så
sækkene bliver hurtigt fyldt.

Borgmester John Schmidt Andersen samler affald i Bløden.
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Vi stopper ved en skraldespand, som ironisk nok er stort set tom.
- Kommunen gør sit ved at opstille skraldespande synligt på steder hvor vi ved der komme mange mennesker, og vi
sørger for de bliver tømt. Men det kræver folk bruger dem, siger John Schmidt Andersen.
God idé med indsamling
Det var ikke kun borgmesterens sæk der hurtigt begyndte at se fuld ud. Det gjorde Anni Andersens sæk også. Hun var én
af de borgere der var mødt op i Frederikssund.
- Jeg så om indsamlingen i avisen, og syntes det var en god idé, fortæller hun.
- Selv kommer jeg meget i Ådalen, og syntes det er et pragtfuldt område, men jeg kan jo også se hvor meget skidt der
ligger, så det vil jeg da gerne hjælpe med at fjerne.
Iflg, Ole Norden Andersen er det nok tiende gang eller mere, at Danmarks Naturfredningsforening laver
affaldsindsamling, og igen i år sker det i samarbejde med Vej og Park-afdelingen i Frederikssund Kommune.
Så mange år har Anni Andersen ikke deltaget. Det er hendes første år:
- Jeg har jo godt kendt til indsamlingerne de foregående år, men har desværre været forhindret. Men i år passede det ind
i mine planer, og så får jeg lidt frisk luft samtidig, siger hun og smiler.

Anni Andersen i gang med at samle affald i Ådalen og ved Park Bio.
500 kilo affald
Da indsamlingen var omme kunne formand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund, Knud Eskesen, gøre
status over de seks indsamlinger der har været i Frederikssund kommune:
- I alt har 83 voksne og ti børn deltaget. Der var især stor lokal opbakning i Skibby, hvor Skibby aktive var aktive. Men
også i Jægerspris og Slangerup var der pæn lokal opbakning.
- Selv i Store Rørbæk og Lyngerup var folk kommet ud i det blæsende og kolde forårsvejr, fortæller formanden, der på
trods af at han godt kunne have ønsket sig en lidt større opbakning til arrangementet i navnlig Frederikssund er godt
tilfreds med dagens indsamling.
Samlet er der fjernet cirka 500 kg affald, 270 dåser og omtrent 50 glasflasker. Ud over dåser og flasker er der især
samlet plast, papir og engangsemballage.
Foto: KEJE.
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18 Byrådsmøde onsdag den 20. april
Byrådet afholder møde onsdag 20. april kl. 19.00 i Byrådssalen, Torvet 2, Frederikssund.
Se dagsordenen for mødet.
Mødet er åbent for interesserede.
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18 15 kommuner indgår fælles kulturaftale
Kulturmetropolen 2016-19 er et samarbejde mellem 15 kommuner i hovedstadsområdet - herunder Frederikssund - der
har til formål at udvikle og synliggøre regionen som en attraktiv, innovativ og samlet kulturmetropol til glæde for regionens
borgere såvel som besøgende.

Gruppebillede af den politiske styregruppe.
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Kulturmetropolen sætter borgeren i centrum
- Borgerne er ligeglade med kommunegrænserne. De går efter de gode kulturoplevelser. Derfor går vi sammen for at
styrke kulturlivet i regionen yderligere. Med Kulturmetropolen sætter vi kulturmetropolens borgere i centrum og sikrer, at
de mærker effekterne ved at være borger i en sammenhængende kulturmetropol med flere og bedre kulturtilbud, udtaler
Sengül Deniz, udvalgsformand for kultur- og fritidsudvalget i Ishøj Kommune og politisk formand for Kulturmetropolen.
Det er en enig politisk styregruppe, bestående af kulturudvalgsformændene fra samtlige 15 kommuner, der har besluttet,
at Kulturmetropolen skal realiseres i kraft af tre indsatser:
Musikmetropolen
Der skal udvikles en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft
gennem udvikling af talenter – både elite og bredde samt udvikling af events, scener, kreative og forretningsmæssige
kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.
Roskilde Kommune er hjemkommune.
Unge i samskabelse med kulturlivet
Kulturmetropolen skal arbejde for at øge de unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale
kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til
fremtidens kulturentreprenører.
Køge Kommune er hjemkommune.
Festivaler og events
Kulturmetropolen skal understøtte udviklingen af nye regionale festivaler og events samt udbredelsen og udviklingen af
eksisterende, der samler og brander kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og kulturturister.
Projektledelsen ligger i Kulturaftalesekretariatet.
Lokal udvikling af kulturtilbud
Det er da også en tilfreds formand for Fritidsudvalget i Frederikssund der har tiltrådt aftalen på vegne af Frederikssund
Kommune.
- Jeg glæder mig rigtig meget over at det er lykkedes at nå til enighed om en ny kulturaftale for de kommende fire år,
siger Morten Skovgaard, og fortsætter:
- Frederikssund Kommune er inde i en meget spændende udvikling, hvor vi i Fritidsudvalget satser benhårdt på at
udvikle kulturen og de tilbud som børn og unge kan benytte og drage nytte af. Inden for de sidste år har vi således været
vært for verdens største børneteaterfestival for Børn og Unge, etableret og udbygget en skoletjeneste på både
Willumsens Museum og Frederikssund Museum – Færgegården, etableret en billedskole på Willumsens museum, lavet
vores helt egen teaterfestival i uge 48, samt etableret et skatermiljø og en ungecafé efter samarbejde og initiativ fra de
unge.
Den nye kulturaftale ligger ifølge udvalgsformanden helt i tråd med dette arbejde, og vil også have fokus på de unge:
- Jeg synes den nye kulturaftales indsatsområder med inddragelse af de unge i skabelsen af kulturelle tilbud, fokus på
musik og talentudvikling samt indsatsen for at bringe flere festivaler og events til regionen taler lige ind i de tanker vi gør
os i Frederikssund Kommune, og i de ambitioner vi har i den nye Fritidspolitik. Derfor glæder jeg mig til at se hvad de
næste fire års samarbejde med de øvrige kommuner i regionen kan bidrage med hos os.

Morten Skovgaard underskriver Kulturaftalen.
Fakta
De deltagende kommuner er: Albertslund, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre og Stevns.
Kulturaftalesekretariatet er placeret i Ishøj Kommune.
Se kulturaftalen.
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18 Frederikssund Kommune er nu på Facebook
Indtil den 18. april har Frederikssund Kommune været repræsenteret på Facebook med sider for forskellige institutioner
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og for Byen Vinge. Men fra Mandag den 18. april har kommunen også en officiel hovedside på Facebook.
Den officielle facebookside er en følge af Byrådets beslutning den 30. marts. Her blev det vedtaget, at kommunen
fremover skal være at finde på Facebook.
Se Frederikssund Kommunes facebookside (- og tryk gerne synes godt om).
Formålet med en facebookside er blandt andet at give borgerne mulighed for at følge med i nyheder, begivenheder,
serviceinformationer, beredskabsmeddelelser, informationer om borgermøder, billeder, videoer og meget andet fra
Frederikssund Kommune.
Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over at Frederikssund Kommune nu er på Facebook:
- Vi skaber en ny god forbindelse til kommunens borgerne i et medie, som rigtig mange bruger i forvejen. Jeg lægger stor
vægt på, at vi med en hovedside på Facebook får muligheden for at blive endnu mere nærværende for borgerne på en
nemt tilgængelig og uformel måde, siger John Schmidt Andersen.

Foto: KEJE.
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19 Stærke farver på Willumsens Museum
Mandag den 18. april åbnede billedkunstner John Kørner den nye udstilling FARVEFEBER på J.F. Willumsens Museum i
Frederikssund.

Farvefeber kan ses fra 19. april til 21. august 2016.
Udstillingen der er blevet til i samarbejde med Flügger og Wolmergruppen er en tur gennem Willumsens farveunivers,
hans arbejdsmetoder og inspirationskilder, men også en mulighed for at undersøge og afprøve hvordan farver påvirker
os.
Gennem overraskende sanselige forløb, tests og besøg i vores museets farvelab får publikum mange slags
farveoplevelser.
Genialt og mangfoldigt farvesyn
Iflg. museumsdirektør Annette Johansen lod Willumsen sig inspirere af de store mestre fra 1500 og 1600-tallet, og
eksperimenterede meget med både farvepigmenter, bindemidler og undermalinger for at få forskellige farvevirkninger
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frem.
- Overordnet er der nogle farver som går særligt meget igen, og som vi også har taget afsæt i ved udviklingen af denne
her udstilling, fortæller hus.

Annette Johansen byder velkommen til Farvefeber.
I udstillingen manifesterer det sig bortset fra i selve Willumsens billeder, ved at museets sale er blevet malet om, så de
passer til de forskellige farveskalaer. Og sammen med medarbejdere fra Flügger har museets folk over de seneste
måneder udviklet de farver som er kommet på væggene nu; farver som unægteligt efterlader et meget markant og stærkt
indtryk hos beskueren.
- Meningen med udstillinger er ud over de historier og den fantastiske mangfoldighed af figurer der optræder i
Willumsens værker, at man også får et indtryk af hvordan han arbejder med farver, og hvor genialt og mangfoldigt hans
farvesyn er, sagde Annette Johansen ved ferniseringen.

Stærke farver og kontraster fylder salene på Museet, der er blevet malet om til udstillingen.
Provokerende titel
Da jeg blev spurgt om jeg ville holde åbningstalen fik jeg et lille flashback, sagde John Kørner, der var hovedtaler ved
ferniseringen. Han fortalte også at han allerede som barn var voldsomt optaget af Willumsens farver.
- Jeg vil sige at titlen på udstillingen provokerer mig lidt. Det er næsten kun danskere der kan finde på sådan en titel, og
havde man spurgt andre steder end norden ville de sige; hvad? Hvad mener I? Farver er jo farver.
Og så alligevel ikke, i hvert fald med nordiske øjne.
- Jeg kunne da også forestille mig at en af grunden til jeg står her i dag og holder åbningstalen er, at jeg selv har en
farvepalet der til tider består af stærke farver, her i blandt den gule.
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John Kørner holder åbningstalen.
- Det er svært at overbevise danskerne om hvorfor farver er værd at beskæftiger sig med; og her taler jeg om farver med
et stærkt udtryk. Jeg bilder mig ind at der kan være en forskrækkelse når det kommer til farver, og det er vel i
virkeligheden det museet med udstillingen her forsøger at slå et slag for, sagde John Kørpner til anerkendende nikken fra
museets direktør, inden han erklærede udstillingen for åben.

Et udpluk af Willumsens farveskala.
FARVEFEBER kan ses på J.F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4 i Frederikssund frem til den 21. august 2016.
Se mere om udstillingen på Museets hjemmeside.
Foto: KEJE.
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20 Helhedsplan for ny idrætsby nærmer sig
Onsdag den 20. april drøftede Byrådet de første ideskitser til en helhedsplan for den kommende idrætsby i
Frederikssund.
Ideskitserne gav anledning til mange spændende og konkrete snakke, da Byrådet onsdag aften var samlet til temamøde
om helhedsplanen for den kommende idrætsby. Eksempelvis hvordan grunden skal disponeres, hvordan landskabet
udnyttes bedst, hvordan der tages højde for fremtidige behov, og hvordan der sikres sammenhæng i første fase af
byggeriet.
- Vi har nu haft en rigtig god dialog i Byrådet om de tre spændende idéskitser der ligger lige nu. Jeg ser meget frem til at
se en endelig helhedsplan hvor alle de gode og nytænkende ideer fra de tre idéskitser er samlet, så vi får en idrætsby der
giver alle borgere i kommunen optimale muligheder for at dyrke idræt – enten på egen hånd eller som medlem i en
idrætsforening, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Input fra brugere og borgere
Fra den 25. februar til den 10. marts sendte Byrådet forslaget om den kommende idrætsby i forudgående
offentlighedsfase, hvor alle borgere havde mulighed for at indsende ideer, ønsker og kommentarer til bl.a.
adgangsforhold, hensyn til natur og beboelsesområder samt placering af faciliteterne i idrætsbyen. Kommunen modtog
21 høringssvar som indgår som vigtige input i det videre arbejde omkring den endelige helhedsplan for idrætsbyen.
Alle berørte idrætsforeninger og kommunens idrætsråd har desuden været inddraget tæt i processen og blev den 31.
marts præsenteret for de samme tre skitser, som Byrådet drøftede onsdag aften.
- Vi er meget glade for, at kommunen har valgt at prioritere et så stort og visionært idrætsbyggeri, der ligger helt i tråd
med Idrætsrådets vision om en øget centerdannelse for idrætsfaciliteterne i kommunens hovedbyer. Det har været
spændende at være inddraget så tæt i processen med at undersøge og overveje, hvad den nye idrætsby skal indeholde
af faciliteter, fortæller formand for Idrætsrådet Annelise Hansen.
Læs mere om de tre skitser.
Det er det prisbelønnede arkitektfirma Keingart der er rådgivende arkitekt på projektet, og som står bag de tre idéskitser
til idrætsbyen.
Frem til Byrådets endelige beslutning af helhedsplanen 22. juni vil Keingart sammen med administration, idrætsforeninger
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og repræsentanter fra Byrådet arbejde på at udvikle en endelig helhedsplan der forener alle de gode ideer og input fra
processen, og samtidig tager hensyn til områdets tekniske og planmæssige forudsætninger.
Fakta om arkitekterne:
Arkitektfirmaet Keingart har tidligere vundet Den Internationale Olympiske Komites (IOC) guldmedalje for et udendørs
idrætsanlæg ved Syddansk Universitet. Guldmedaljen blev vundet i konkurrence med byggeriet fra VM i fodbold i
Brasilien og Vinter-OL i Rusland.
Fakta om idrætsbyen:
Når idrætsbyen står færdig skal den rumme følgende nuværende faciliteter: Frederikssund Svømmehal,
foldboldbaneanlægget ved Bjergvej og idrætsanlægget på Kalvøen (Frederikssundhallen).
Byggeriet vil af hensyn til økonomien blive opdelt i flere faser, og ingen af de eksisterende faciliteter nedlægges før de
nye står klar. Første fase vil bestå af svømmehal, et antal fodboldbaner samt klubfaciliteter. Første spadestik på disse
byggerier forventes at blive taget i løbet af sommeren 2017.
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21 Kommunen får ny værdighedspolitik
Byrådet vedtog i sit møde onsdag den 20. april 2016 en ny værdighedspolitik på ældreområdet vedtaget.
I finansloven for 2016 har regeringen øremærket 1 mia. kr. til brug på ældreområdet. Frederikssund Kommunes andel
heraf er 8,664 mio. kr. For at kommunen kan få lov at bruge de øremærkede midler skal der udarbejde en
værdighedspolitik, og det var denne politik Frederikssund Byråd godkendte på mødet onsdag. Værdighedspolitikken har
været i høring i marts måned på blandt andet omsorgscentre og hos Ældre Sagen.
Styrkede indsatser
Værdighedspolitikken indeholder dels nye initiativer og dels en styrkelse af de indsatser, som allerede er igangsat, med
fokus på værdighed. PÅ forhånd er det fra statslig side givet at politikken skal omhandle emnerne:

Livskvalitet

Selvbestemmelse

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Mad og ernæring

En værdig død

Borger på daghjemmet ved Østergården.
Ekstra indsatser
Høringssvarene viste iflg. formand for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen (O), behov for at udvide indsatserne med et
par ekstra emner:
- Efter endt høring har vi fra Velfærdsudvalgets side anbefalet Byrådet at politikken også skal indeholde et afsnit om
samarbejdet med de pårørende, og et afsnit om øget tværfaglig koordinering og fokus på borgerens behov i forbindelse
med at sikre borgerne en værdig død, fortæller Kasper Andersen, der glæder sig til at få sat handling bag indsatserne i
den nye politik.
Penge på vej
Og det skal det hurtigt blive tid til. Med vedtagelsen er der nemlig penge på vej til en række aktiviteter.
- Allerede på vores udvalgsmøde den 10. maj har vi aftalt med administrationen af de fremlægger et konkret forslag til
udmøntning af puljemidlerne. I dette forslag vil de konkrete forslag vi har fået i høringssvarene også indgå, siger
udvalgsformanden.
Se Værdighedspolitikken.
Foto: KEJE.
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25 Fix dit genbrug
Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00 til 15.00 kan du få hjælp til at re-designe dine genbrugsting i Vestforbrændings
genbrugsbutik i Skibby.
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Med lidt hjælp kan ting der ellers er kasseret få nyt liv, gå uden om affaldsbehandlingen og tilbage i ressourcekredsløbet.
Når materialer og produkter bliver genanvendt, sparer vi de materiale- og energiressourcer det vil koste at producere nye
produkter. Dertil kommer den værdi tingene får af at man selv har lagt tanker og arbejde i dem.
Fix it-workshop
Vil du selv prøve kræfter med at fixe brugte ting, så tag ting og små møbler med eller køb i Genbrugsbutikken, og få gode
idéer og vejledning til hvordan du kan re-designe og upcycle dine ting. Designer Maria Nielsen inspirerer og vejleder.
Det koster 50 kroner at deltage, og du skal tilmelde dig senest torsdag den 28. april 2016 enten i Genbrugsbutikken eller
ved at betale med MobilePay til 21 16 24 11; skriv "Fix It 30. april" i beskedfeltet.
Du finder Genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsplads, Bronzeager 5 i Skibby.
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25 Frederikssund med i stort biogasprojekt
Frederikssund Kommune er med i en stor erhvervssatsning, BioGas 2020, der involverer samarbejde på tværs i
Danmark, Sverige og Norge. Frederikssund Byråd har netop bevilget projektmidlerne.
Frederikssund Kommune deltager de næste tre år i et skandinavisk biogasprojekt, BioGas 2020, der har ca. 70 partnere
og et samlet budget på 80 mio. kroner. Sammen med Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Universitet får
Frederikssund Kommune en central rolle i forbindelse med etablering af biogas på Sjælland. Formålet er at skabe vækst
og beskæftigelse i biogasbranchen.
På byrådsmødet onsdag den 20. april gav Byrådet bevilling til projektets udgifter på ca. 7,5 mio. kr. hvoraf de 3,5 mio. kr.
bliver finansieret af EU.
Europæisk fokus på biogas
Biogas er for alvor kommet på dagsordenen i Europa. EU’s Energidirektiv foreskriver at 20% af energiforbruget i 2020
skal stamme fra vedvarende energi. I Danmark er målet at vi i 2050 skal være 100% forsynet med vedvarende energi.
For at kunne nå målet blev der i marts 2012 indgået et dansk energiforlig, som afsætter 225 mio. kroner i anlægsstøtte til
nye biogasanlæg samt udvidelse af allerede eksisterende anlæg.
- Projektet BioGas 2020 kan være med til at generere vækst og øge beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, så skal vi gøre
det attraktivt for industrien at investere i biogasprojekter. Projektet skal samtidig sikre udviklingsmulighederne på tværs af
regionen samt forme rammen for et skandinavisk biogasprogram, siger John Schmidt Andersen, borgmester i
Frederikssund Kommune.
Projektet er i analysefasen
Lokalt i Frederikssund er projektet lige nu i en fase, hvor en række forhold skal analyseres nærmere. Det drejer sig om at:

Undersøge lokal lokalisering for biogasanlæg

Beskrive det lokale energisystem – varmekortlægning og forsyningsstrenge mv.

Undersøge tilstedeværelsen af biomasse i Region Hovedstaden og lokalt.

Kontakte partnere for at forretningsudvikle og etablere anlæg lokalt eller i nabokommunerne.

Finde den bedste løsning for anvendelse af biogas (transport, opgradering til naturgasnettet el. lign.)

Bidrage til lokal erhvervsudvikling via eventuel etablering og nytænkning for anvendelse af andre former for
biomasse (halm, haveaffald mv.)
En del af symbiosen
I 2014 lancerede Frederikssund Kommune, i samarbejde med Frederikssund Erhverv, Frederikssund Forsyning og
Vestforbrænding, et nyt erhvervsprojekt kaldet Symbiose Frederikssund. Netop dette projekt er en væsentlig årsag til at
kommunen blev en del af BioGas 2020.
- Vores symbioseprojekt har banet vejen for vores deltagelse i BioGas 2020. De ingeniørmæssige kompetencer der er til
stede i Symbiose Frederikssund vil danne grundlaget for BioGas 2020 projektet, siger John Schmidt Andersen.
Se mere om Biogas 2020 her. (Svensk hjemmeside)
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25 Skolebestyrelsesvalg - få indflydelse på Ådalens Skole
I maj 2016 vælger Ådalens Skole nye forældrerepræsentanter samt suppleanter til skolebestyrelsen. I Frederikssund
Kommune vil vi gerne have et godt samarbejde om skolerne. Derfor opfordrer vi forældre til elever på Ådalens Skole til at
opstille til skolebestyrelsen og dermed få indflydelse på skolens arbejde.
Der er valgmøde onsdag den 18. maj kl. 19.00 på Ådalens Skole Afdeling Nord, Kornvænget 4, 3600 Frederikssund. På
valgmødet har du mulighed for at lade dig opstille samt høre opstillede kandidaters holdninger til og planer for skolen.
Læs mere om skolebestyrelsesvalget på aadalensskole.skoleporten.dk eller i datoplanen for skolebestyrelsesvalget.
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25 Første spadestik tiltrak flere hundrede borgere
Alle holdt vejret. Mest på grund af spændingen over den længe ventede begivenhed: det første spadestik til den nye
fjordforbindelse der kommer til at hedde Kronprinsesse Marys Bro. Men måske også lidt på grund af vejret, der ikke helt
artede sig med enkelte solstrejf og vekslende byger af sne og regn.

Spaderne var linet op til det første spadestik under en noget truende himmel.
Men sikkert er det: Spaderne kom i jorden under overværelse af over 300 borgere og andre interesserede. Forinden
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havde formand for den nye fjordforbindelse, Leif Tullberg, budt velkommen, og sammen med transport- og
bygningsminister Hans Christian Schmidt samt Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, holdt tale for de
mange fremmødte.

Kort og tegninger over den nye fjordforbindelse blev studeret flittigt af de fremmødte.

Projektchef Henrik Vicentsen (til højre) fortæller minister og borgmester om projektet.
13.000 køretøjer pr. dag
I sin tale sagde transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt blandt andet at han tydeligt kunne huske det
borgermøde, hvor de foreslåede linjeføringer af broen var til debat. På mødet havde han fra start lovet at blive til alle
havde fået svar på deres spørgsmål.
- Det blev et meget langt møde med rigtig mange spørgsmål, huskede ministeren og fortsatte:
- Når forbindelsen står færdig forventer vi 13.000 køretøjer pr. dag. Disse trafikanter vil mærke en markant
tidsbesparelse – tid som man i stedet kan bruge på sin familie, venner og fritid.
Hans Christian Schmidt understregede videre at der vil blive gjort meget for at anlægsarbejdet skal genere omgivelserne
mindst muligt. Samtidig kommer den nye vej til at ligge under terræn på Tørslev Hage med tilhørende støjafskærmning,
så trafikstøjen bliver minimeret.
Herefter bad Hans Christian Schmidt de mange fremmødte om at udbringe et trefoldigt leve for projektet i samme
hastighed, som man ønsker at broen skal bygges. Det blev tre særdeles hurtige hurraråb.
En stor dag for kommunen
Borgmester John Schmidt Andersen lagde heller ikke skjul på sin begejstring over at det er blevet dagen, hvor det første
spadestik kan tages:
- I dag er en stor dag for Frederikssund Kommune, for det er en meget vigtig forbindelse vi om lidt tager første spadestik
til indledte han sin tale, og sagde videre:
- Jeg er meget glad for at I alle er mødt frem, så vi sammen kan markere denne milepæl i det store projekt. Og den nye
fjordforbindelse ér et stort projekt. Og et projekt der er blevet talt, kæmpet og drømt om i flere årtier. Ja, faktisk i al den tid
jeg kan huske… Og nu står vi her i april 2016 til første spadestik til Kronprinsesse Marys Bro, som vi døbte broen for
næsten et halvt år siden; et godt navn som blev foreslået af borgerne.
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Borgmester John Schmidt Andersen holder tale inden første spadestik.
Broen til glæde for mange
Ligesom det er en stor dag for kommunen, er spadestikket til den nye trafikkorridor også en stor dag for Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Den nye bro bliver til gavn for de gode forbindelser der stråler ud til de nærliggende
kommuner og til regionerne.
- Jeg er således ikke i tvivl om at rigtig mange borgere og erhvervsliv vil få glæde af broen, og være med til at skabe
vækst i denne del af Danmark, sagde John Schmidt Andersen.
Borgmesteren berørte også kort det faktum at der bliver tale om en betalingsbro, og lagde ikke skjul på at det ikke er et
forslag der er groet i hans baghave. Han havde hellere set en lang, statsfinansieret tunnel:
- Men omvendt ser jeg det heller ikke som et problem at man som almindelig bilist skal betale 14 kr. for at passere broen.
For det hører med til billedet at de fleste bilister vil spare et måske tilsvarende beløb, når alle udgifter regnes ind i
regnestykket, fordi forbindelsen er mere direkte. Og tidsbesparelsen tror jeg vil blive rigtig vigtig for mange. Og så skal
man jo huske at de bilister der ikke vil betale for at køre over den nye bro, stadig kan bruge den gamle bro.
Mange tog spadestik
Da ministeren, borgmesteren og bestyrelsesformanden havde taget de første officielle spadestik gav de håndtryk på et
fremtidigt godt samarbejde om projektet. Vejdirektoratet, som stod for arrangementet, havde taget ekstra mange spader
med, og borgerne kunne derfor også være med til at markere den store dag med et spadestik. Efter gravearbejdet bød
Vejdirektoratet på lagkage og kaffe.

Leif Tullberg, Hans Christian Schmidt og John Schmidt Andersen tager første spadestik.
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Borgere i alle aldre tog del i det første spadestik.
Fakta om projektet

Det samlede projekt kommer til at koste omkring to mia. kr. Heraf har staten bidraget med 650 mio. kr. Resten skal
skaffes ved brugerbetaling.

Det kommer til at koste 14 kr. for en personbil og 41 kr. i 2013-priser for en lastbil at passere broen.

Selve broen bliver ca. 1.400 meter lang, og får et toppunkt 25 meter over fjorden. Vejanlægget bliver en firesporet
motortrafikvej med en samlet længde på ca. ti km.

Den første del af arbejdet er begyndt. Det drejer sig om en midlertidig adgangsvej fra Frederikssundsvej til
Marbækvej som skal give entreprenøren let adgang til området.
Vejdirektoratet forventer at skrive kontrakt med en entreprenør om totalentreprisen i oktober 2016. Herefter kan arbejdet
for alvor gå i gang. Fem internationale konsortier er prækvalificeret til at byde på opgaven. Der er danske firmaer med i
de fire af disse.
Se mere om projektet på Vejdirektoratets hjemmeside.
Foto: KEJE.
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26 Selsø Slot er klar til at slå dørene op
Når Selsø Slot åbner 4. maj med årets lystfest inspireret af maskeballerne på Marie Antoinettes tid, bliver det
startskuddet til en spændende sæson med flere nyskabelser.
Koncerterne på Selsø har i år fundet en ny form.
- I år præsenterer Selsø to koncerter med barokensemblet tilknyttet Trinitatis Kirke i København, og vi er ligeledes stolte
over at kunne præsentere det dansk-svensk-islandske blæserensemble Trio Amerise, fortæller Louise Sebro, der er
museumsleder på Selsø Slot.
- Som noget nyt er der i år to eftermiddagskoncerter, der på hver deres måde tager udgangspunkt i tiden hvor Selsø var
beboet, og vækker husets sjæl til live med historiske dragter og historiske instrumenter: Nis Bank-Mikkelsen synger
Bellmann og Duo Suonante spiller musik fra Jane Austens tid til en sommersoirée, hvor te, søde sager og fortællinger om
Jane Austen også står på programmet.
Også tilbud til familierne
For familierne bliver der igen et historisk orienteringsløb, når Jagten på den kloge kone finder sted den 27. maj. Historiske
soldater slår lejr den 30. juli, og fægtemesteren lærer igen fra sig til både soldater og publikum. Den store kagedag og
Allehelgensaften skal publikum heller ikke snydes for.
Selsø fortsætter i år samarbejdet med Folkeuniversitetet i Frederikssund og præsenterer foredrag om Frederik II, kongen
der regerede da Selsø blev bygget og var far til Christian IV, samt et stemningsfyldt foredrag om livet om natten før det
elektriske lys – som ikke kunne præsenteres bedre end i skæret fra Selsøs lysestager og -kroner.
Er man til foredrag med smag skal man høre Danmarks mest vidende og mest underholdende ølkender Carsten
Berthelsen præsentere årets ølsmagning.
Offentlige omvisninger
Sidst, men ikke mindst, imødekommer Selsø i år det store ønske fra publikum om offentlige omvisninger, som finder sted
den anden søndag i hver måned fra maj til september. Som når man bestiller en omvisning til en gruppe, er omviseren
altid i historisk dragt og fortæller om det smukke, autentiske hus, livet på herregården og museets historie.
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Slotsfruen, her i skikkelse af Louise Sebro, viser rundt på Selsø Slot.
Billetter til koncerter, smagninger og de store familiearrangementer som Jagten på den kloge kone og Allehelgensaften
sælges på https://billetto.dk/search?text=selsø%20slot, og hele årets program kan nu ses på museets hjemmeside.
Foto: KEJE.
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26 Plan for varmeforsyning i Vinge endeligt godkendt
Frederikssund Byråd godkendte på sit møde onsdag den 20. april 2016 et projektforslag, som giver mulighed for
etablering af en midlertidig flytbar varmeforsyning til boligerne i det kommende Deltakvarter i Vinge.
Byrådet har allerede behandlet projektforslaget fra Vestforbrænding I/S om varmeforsyning i Vinge på sit møde den 28.
januar 2016. Herefter har projektforslaget været i høring og nu har Frederikssund Byråd så endeligt godkendt forslaget.
Flytbar varmecentral
Projektforslaget fra Vestforbrænding I/S går ud på at forsyne den kommende bebyggelse i Deltakvarteret med varme fra
en midlertidig flytbar varmecentral med en luftvarmepumpe. Systemet planlægges sådan, at det vil være muligt at koble
det sammen med det fjernvarmedistributionsnet, som, man forventer, vil blive etableret, når Vinge bliver yderligere
udbygget. Vestforbrænding I/S vil derfor på et senere tidspunkt lave et projektforslag på fjernvarmeforsyning af et større
område i Vinge.
Investering på 5,4 mio. kr.
Ifølge projektforslaget er den fælles midlertidige varmecentral mere rentabel for forbrugerne end hvis der skulle
installeres individuel opvarmning i alle boligerne. Således beskriver forslaget en udgift pr. husstand på ca. 10.600 kr/år
ex. moms imod ca. 13.300 kr/år ex. moms for individuel opvarmning. Den samlede investering for at etablere den
midlertidige varmecentral samt tilslutning til de kommende boliger vil ifølge forslaget blive på 5,4 mio. kr. Heraf finansierer
Vestforbrænding I/S 4,1 mio. kr. mens forbrugerne skal betale 1,3 mio. kr. for deres del af installationerne.
Frederikssund Kommune stiller areal til rådighed for anlægget.

Boligerne i det kommende Deltakvarter kan muligvis blive varmet op af en midlertidig flytbar varmecentral.
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26 Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus mindelegat
Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus mindelegat uddeles i maj 2016.
Legatets formål er hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge personer med bopæl i daværende
Skuldelev-Selsø Kommune (før kommunesammenlægningen i 1970’erne).
Ansøgningsfrist 19. maj 2016.
Ansøgningsskema udfyldes og indsendes digitalt her fra hjemmesiden.
NB. Tildeling kan have indflydelse på eventuel overførselsindkomst fx boligstøtte, folkepension mv. i ét år efter.

2016 4

27 Babycaféer i maj 2016
Er du på barsel, så er bibliotekernes babycafé måske en idé for dig?
Babycafé er lig med en hyggelig formiddag på biblioteket. Den starter med et foredrag én times varighed og lidt frugt.
Bagefter er der hyggesnak, og i Slangerup kommer sundhedsplejersken også på besøg.
Månedens caféer
I maj måned er der to babycaféer; én i Jægerspris og én i Slangerup.
Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Fra kl. 10.00 til 11.00 med zoneterapeut Trine Elmer Karpf. Trine behandler børn fra de er få dage gamle og har
koliklignende symptomer, men også de lidt ældre børn med dårligt immunforsvar og lignende. Trine fortæller,
demonstrerer og svarer på spørgsmål, hvor hun kan trække på sin lange erfaring som zoneterapeut.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der besøg af sundhedsplejersken.
Tirsdag den 3. maj 2016 kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek.
Introduktion til BLW – Baby-Led Weaning af forfatterne til bogen ”Jeg kan godt selv”, Patricia DeCosta og Lærke Morell.
BLW er en anderledes måde at introducere mad til børn. Barnet får lov at smage, føle, lege og eksperimentere med
maden, uden forventninger og pres fra forældrenes side.
Patricia og Lærke præsenterer filosofien bag BLW og gennemgår grundprincipperne, ligesom de kommer med råd og
vejledning ud fra egne erfaringer.
Se mere her: www.jegkangodtselv.dk.
Tilmelding
Det er gratis at deltage i babycaféerne. Billetter skal dog bookes på bibliotekernes hjemmeside på forhånd.

2016 4

28 Musikskolen spillede for fulde huse
Der var fuldt hus til de tre forestillinger, og det var med rette at publikum var betagede af den rørende og vedkommende
historie. Musikskolens orkester bestående af 45 elever og lærere har sammen med de 160 børn fra 4. klasse gennem
længere tid øvet sig i musik og tekst. 1.100 borgere fik sig således en dejlig oplevelse i Gymnasiets sal onsdag den 27.
april.
En rejse fra mørket mod lyset
Historien er enkel og almengyldig: en rejse fra mørket mod lyset; de sorte kapper, der drager ud for at erobre, indtage og
bestemme. De rare landsbyboere, der lever fredsommeligt og stille. De sorte kapper kommer til byen og vil indtage den,
det kommer til et stort slag - alle falder til jorden, for som i alle krige har alle tabt!
Men en prins med kappe på en prinsesse fra landsbyen vågner op, og de får øje på hinanden, ser at de i virkeligheden er
ens, ser at de er hinandens spejlbillede: Som mennesker vil vi det samme, og kan ikke leve uden hinanden. Kapperne
falder til jorden, og alle mødes og danner regnbuens farver.

Slutscenen på ALBA.
Iflg. musikskolens leder, Gitte Graarup, har det været en god oplevelse for 4. klasserne at være en del af et stykke, hvor
de har været på scenen uafbrudt i 35 minutter og været med til at skabe stemning og spænding.
- For Musikskolens velspillende ALBA-orkester har det været lærerigt at indgå i en akkompagnerende rolle. Jan
Sommers musik er usædvanlig udtryksfuld og musikken er arrangeret således, at de enkelte instrumentgrupper træder
frem på bedste vis, både solo og sammen, fortæller musikskolelederen.
Det var Jan Sommer selv der dirigerede mens Gitte Grarup stod for iscenesættelse og instruktion.
Foto: BIRAN.
2016 4

28 Bliv cykelpilot på Nordhøj
Omsorgscenteret Nordhøj og Ældresagen i Skibby søger frivillige, der vil tilbyde beboerne en cykeltur. To el-cykler står
klar til brug.
Vi vil gerne i kontakt med dig, der kan lide at få vind i håret og glid i cyklen, og som har tid til at tilbyde beboerne en
cykeltur i naturen.
Du får mulighed for at deltage i et kursus i Skibby den 26. maj med efterfølgende frokost. Kurset bliver afholdt af Karin
Schultz, som er idrætskonsulent og kommer fra Ældresagen i København.
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Kontakt Omsorgscentret Nordhøj, Gruppeleder Bodil Dam 20 22 25 95 eller Ældresagen, Anette Persson 21 25 65 73.

Foto: bodam
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29 Er du tilfreds med din netværksforbindelse?

Torsdag den 12. maj 2016 inviterer Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner til bredbåndsmesse. Her
kan du som privat forbruger eller erhvervsdrivende komme i dialog med et bredt udvalg af internet- og teleleverandører.
Og hvem ved, måske findes der en bedre løsning for netop dig?
I de nordsjællandske kommuner oplever en række borgere, erhvervsdrivende og sommerhusgæster en mangelfuld og
utidssvarende netværksforbindelse. Det gælder både internet- og mobilforbindelse. Derfor er de fire nordsjællandske
kommuner gået sammen om at arrangere en bredbåndsmesse. Her står en lang række netværksudbydere klar til at tale
med dig om mulighederne for netværk i dit område.
- En hullet og mangelfuld netværksforbindelse er desværre et problem i flere områder i Nordsjælland. Derfor har vi taget
initiativ til en fælles bredbåndsmesse for at skabe direkte dialog mellem forbrugere og udbydere. Forventningen er
naturligvis, at messen kan være med til at sikre bedre netværksløsninger i hele Nordsjælland, så det flere steder end i
dag bliver muligt at gå på internettet og ringe fra mobilen, siger borgmester i Frederikssund Kommune John Schmidt
Andersen på vegne af de fire nordsjællandske borgmestre.
Tid og sted
Bredbåndsmessen bliver holdt i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup torsdag den 12. maj
2016 kl. 17-20. Udbydere som TDC, Yousee, Dansk Kabel TV og mange flere har allerede meldt sig klar til messen.
Du kan læse mere om bredbåndsmessen, se hvilke udbydere, du kan møde, og tilmelde dig på www.frederikssund.dk
Foto: KEJE.
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Bæredygtig mad i royale rammer
Café Danner i Slotsgården i Jægerspris er meget mere end beskyttet beskæftigelse; det er økologisk mad i royale
rammer, tilberedt fra bunden af lokale råvarer.
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Caféen ligger hvor den altid har gjort; lige til venstre når man kommer ind i Slotsgården ved Jægerspris Slot, og trives i
bedste velgående selv om rygterne har gået om det modsatte.
I dag er caféen et kommunalt tilbud om beskyttet beskæftigelse for mænd og kvinder mellem 18 og 65 år, som på grund
af varig funktionsnedsættelse har svært ved at finde eller fastholde almindeligt arbejde. Sådan har det været siden 1.

januar 2016, hvor caféen blev et tilbud under AKUcenter Højagergaard.
- At være blevet en del af Højagergaard, som jo ellers ligger i Slangerup, passer os rigtig fint, og går også rigtig godt i tråd
med vores koncept om at vi er en café der drives på et bæredygtigt grundlag med overvejende økologiske råvarer
fortæller teamkoordinator for Caféen, Betina Herskind Frandsen, og fortsætter:
- Faktisk har vi det økologisk sølvmærke. Det er lidt lige som med Smileyordningen fra Fødevarestyrelsen; her bliver
man bare tjekket af Fødevaredirektoratet ud fra en række kriterier opstillet af Økologisk Landsforening som står bag
mærket. For at få sølvmærket skal man anvende 60-90 pct. økologiske varer i sin produktion.
- Vores grundlag er at fremstille så meget som muligt fra bunden, af friske – helst lokale - råvarer der passer til sæsonen.
Det er blevet styrket yderligere efter vi er blevet en del af Højagergaard, der bl.a. producerer grøntsager og blomster til
os. Derfra får vi i øvrigt også en del varer fra deres snedkeri og kreative værksted som vi sælger i vores café og butik. Det
er ren win-win, da brugerne begge steder kan se at dét de producere faktisk bliver brugt, fortæller lederen.
Meget mere end mad
Som navnet antyder, så handler Café Danner langt hen ad vejen om at producere og sælge mad. Men ifølge Betina
Herskind Frandsen handler det om meget mere end det:
- De fleste tænker: En café, dét er noget med mad. Men vi har også mange andre funktioner som skal passes. Vi klarer
så vidt muligt alt selv, så der er mange faggrupper repræsenteret her hos os; først og fremmest naturligvis
køkkenpersonale, men vi har også café- og kundebetjening, opvask og tøjvask samt pedelfunktion. Og på sigt kunne vi
også godt tænke os en havemand til at passe urtehaven, så vi også helt lokalt bliver lidt selvforsynende.
Det lyder måske som mange medarbejdere til en forholdsvis lille café, men det er der en god forklaring på:
- Arbejdsopgaverne tilpasses den enkelte, så det bliver en succesoplevelse at arbejde her, og man oplever sig som en
del af et fællesskab.
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En af caféens medarbejdere, Susanne Larsen, i gang med at tilberede dagens ret.
Ud over de faste medarbejdere er Café Danner derfor også praktiksted for STU-elever (Særligt Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse) fra Højaggaard. De kommer i Caféen for at man kan afklare hvad de kan, men også for at de kan
få styrket deres selvtillid, og opnå læring på en anden måde end den gængse. STU er meget mere praktisk anlagt end en
traditionel ungdomsuddannelse, med fx en måneds undervisning på Højagergaard og en måneds praktik på Café
Danner.

Gülcan Bayram klarer blandt andet tøjvasken i Caféen.
Også en forretning
Èn ting er det sociale perspektiv, men Caféen drives også som en rigtig forretning. Det betyder at der skal kunder i
butikken hver dag, at medarbejderne skal have maden klar, og de skal levere topprofessionel service.

Med en placering i hjertet af Jægerspris, og ved vel nok den største turistattraktion i byen, så kommer der også mange
turister til stedet. Ud over turisterne leverer caféen også mad til slottets åbning hvert år, og ved særlige arrangementer på
slottet.

29









2016 5

2

- Det er også en stor oplevelse for medarbejderne, fortæller Betina Herskind Frandsen: Der får vi lov at komme ind i
lokaler hvor der normalt ikke er adgang.
Men caféen bruges også flittigt som ramme om enkeltdagskurser og andre dagarrangementer, og de fantastiske rammer
indbyder da også til det, lige som lokalerne er udstyret med alt hvad der kræves i dag af AV-udstyr. Eneste naturlige
begrænsning er at caféen skal lukke kl. 16 alle dage pga. omgivelserne den ligger i.
- Vi får lov at ligger her, da det er i tråd med Grevinde Danners fundats fra 1873; hun ville gerne have at stedet her bliver
brugt med et socialt perspektiv. Det vidner både børnehjem og specialskole om, og der er vi en fin anden vinkel på
intentionen. Men det betyder også at vi skal vise hensyn til vores omgivelser, siger Betina Herskind Fransen, der også
understreger hensynet til medarbejderne:
- Vi skal også hele tiden tage hensyn til at vores medarbejdere er sårbare, og at hverdagen skal være forholdsvis
forudsigelig. Så vi kunne sagtens få flere arrangementer, men det er ikke hovedformålet; det er at vi har vores
medarbejdere der skal være med, yde en god service, og få en succesoplevelse ud af det.
Fakta
Caféen er åben
fra påske til ultimo oktober fra kl. 11.00 til 16.00 tirsdag til søndag, og
resten af året fra tirsdag til fredag kl. 11.00 til 16.00.
Her ud over serveres brunch-buffet flere gange om året i udvalgte weekends. I 2016 er flg. weekends planlagt:
Lørdag den 29. april 2016
- 26. juni 2016
- 28. august 2016
- 18. september 2016
- 9. oktober 2016
Buffetten er på bordet fra kl. 11-14.
I år deltager Caféen også i Madmarked for de lokale madproducenter i Hornsherred 18. juni 2016 kl. 11.00 til 16.00 i
Kulturhuset Rejsestalden. Her kan man smage både is, kød, frugt og grønt, og Café Danner er inviteret til at lave mad af
de forskellige råvarer.
Foto: KEJE.
Frederikssund Kommune med i deleby-projekt
Deleøkonomien vinder stadig større udbredelse i samfundet, og nu er Frederikssund Kommune gået med i et
landsdækkende projekt, der skal sætte skub i udviklingen af flere deleøkonomiske ideer.
Tanken i deleøkonomi er, at der overalt findes forskellige ressourcer – både private og offentlige – som ikke bliver
udnyttet fuldt ud og som derfor kan være til gavn og nytte for andre, når de ikke er i brug. Det er Teknisk Udvalg der har
besluttet, at Frederikssund Kommune skal være med i ”Projekt Delebyer” og udvalgsformand Tina Tving Stauning er ikke
i tvivl om projektets relevans for Frederikssund Kommune:
- Kernen i deleøkonomi er simpelthen at skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Det kan dreje sig om
alt fra bedre udnyttelse af offentlige lokaler til samarbejde mellem foreninger om faciliteter og udstyr eller måske en
virksomhed, der kan udvinde energi af overskudsvarmen fra nabovirksomheden, siger formand for Teknisk Udvalg Tina
Tving Stauning og fortsætter:
- Vi går med i dette projekt fordi vi i Frederikssund Kommune gerne vil medvirke til, at der bliver udviklet nye ideer og
metoder inden for deleøkonomien, så vi som samfund udvikler evnen til at udnytte ressourcerne bedre, der hvor det giver
mening, understreger Tina Tving Stauning.

Deledag den 4. juni
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Frederikssund Kommune er en af syv kommuner i ”Projekt Delebyer”, og borgmester John Schmidt Andersen opfordrer
borgerne til at bakke op om projektet:
- I Frederikssund Kommune har vi både mod og lyst til at afprøve nye metoder, som kan skabe en mere effektiv
udnyttelse af ressourcerne, siger borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:
- Derfor glæder det mig, at vi er blandt de blot syv kommuner i Danmark, der er med i projektet. Jeg håber, at både
borgere, foreninger og virksomheder vil støtte op om indsatsen for at udbrede deleøkonomien yderligere, siger han.
Det lokale omdrejningspunkt for projektet er en såkaldt ”deledag”, der bliver holdt den 4. juni på Elværket. Her vil
Frederikssund Kommune invitere borgere, foreninger, virksomheder og iværksættere til at byde ind med gode forslag til
udbredelse af deleøkonomien. Søren Smidt-Jensen, der er chef for By & Landskab glæder sig til projektet kommer i
gang:
- Deleøkonomi drejer sig ikke kun om at leje eller låne sine ting ud. Nogle ressourcer – fx bygninger, arealer,
transportmidler eller data – kan også bruges på andre nye måder, end hvad vi normalt bruger dem til. Jeg håber derfor, at
der på deledagen den 4. juni vil blive udviklet flere deleøkonomiske løsninger, men også at der som resultat heraf bliver
skabt nye samarbejder og fællesskaber i kommunen, siger Søren Smidt-Jensen.
De bedste ideer går videre
På deledagen kan deltagerne byde ind med forslag til bedre måder at udnytte ressourcerne på. Der vil være mulighed for
at få sparring på sine ideer og de bedste projektidéer vil herefter blive ført videre til et såkaldt innovationsforløb, hvor
initiativtagere vil få hjælp og rådgivning til at gøre deres deleprojekt virkeligt.
Alle borgere, foreninger, frivillige og andre ildsjæle er velkomne til at komme med helt friske ideer, men man er også
velkommen med allerede eksisterende deleøkonomiske projekter, som kan udvikles yderligere eller som andre kan få
gavn af.
Tilmelding til Deledagen den 4. juni kl. 11-14 kan sendes til projektleder Michala Fels på mfels@frederikssund.dk senest
den 22. maj. Tilmelding er først til mølle. Du kan læse mere om projektet på www.frederikssund.dk/deleby.

Vær med på deledagen den 4. juni kl. 11-14.
-Deleby er et partnerskab mellem Realdania, Grøn Omstillingsfond og Dansk Arkitektur Center med Rambøll og
Rainmaking Innovation som rådgivere.
Politiken og Kommunen er mediepartnere.
Frederikssund, København, Lejre, Middelfart, Nyborg, Slagelse og Sønderborg er partnerkommuner.
Deleby udvikles og drives af Dansk Arkitektur Center.
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Lange køer til Ragnarock
10.000 besøgte Danmarks nye museum for rock, pop og ungdomskultur i den forgangne weekend. Museet er en del af
ROMU, som også Frederikssund Kommune står bag.
- Det er et museum som fremtidige generationer, inklusiv mine egne børn, skal ind at se, så de kan opleve hvordan
rocken inspirerer os.
Sådan sagde en begejstret Kronprins Frederik da han fredag den 29. april foran 700 inviterede gæster åbnede museet.
Efter sin tale trykkede han på "åbningsknappen", og indviede dermed formelt RAGNAROCK.
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H.K.H Kronprins Frederik indviede RAGNAROCK fredag eftermiddag.
Overvældende interesse
Lørdag og søndag var det så publikums tur til at indtage RAGNAROCK - og interessen var overvældende.
10.000 gæster lagde vejen forbi i en åbningsweekend der både bød på muligheden for at tage det nye museum i øjesyn
samt høre foredrag, besøge museets værksteder for børn, og rocke til koncerter med bl.a. Stig Møller og Peter
Ingemann, Bisse, Guldregn, Ida Kudo samt rock´n roll legende, og tidligere medlem af "Four Jacks", James Rasmussen.
- Det har været helt overvældende at se så mange besøgende, lægge vejen forbi vores nye museum. Vi har både lørdag
og søndag haft lang kø inden åbningen foran museets indgang. Men alt er forløbet godt, og publikum har taget ventetiden
med godt humør. Det er skønt når et så stort projekt som dette hvor så mange har knoklet og lagt deres hjerteblod i at
realiserer det, bliver modtaget så flot. Det er vi utrolig glade for, siger en meget glad direktør for museumskoncernen
ROMU, Frank Birkebæk.

Direktør for ROMU Frank Birkebæk ved indvielsen af RAGANROCK.
RAGNAROCK er nu åben, og kan besøges alle dage i tidsrummet fra kl. 10.00 til 18.00 (onsdage kl. 10.00 til 22.00). For
mere information besøg www.museumragnarock.dk.
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Fra indvielsen af RAGNAROCK.
RAGNAROCK er en del af museumskoncernen ROMU, der består af Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre
Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt
Laurentius, Tadre Mølle, Gl. Kongsgård og Domkirkemuseet. Bag ROMU står Roskilde, Frederikssund og Lejre
Kommuner.
Foto: ROMU.
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Fejl i selvbetjeningsløsningen til affald
Hvis du har bestilt storskrald på nettet fra mandag den 25. april til mandag den 2. maj, har vi desværre ikke modtaget din
bestilling. Du skal derfor gå ind og gentage din bestilling. Du kan også ringe og afgive din bestilling til Kundeservice på
80 20 80 30.
Selvom du har modtaget en mail med bekræftelse af din bestilling, kan du stadig være ramt af fejlen. Du bør derfor
kontrollere bekræftelsen. Hvis der mangler bestillingsnummer i bekræftelsen, har vi ikke modtaget din bestilling.
Hvis du har bestilt storskrald hos Kundeservice, er du ikke ramt af fejlen. Der er heller ikke fejl i andre henvendelser sendt
gennem selvbetjeningsløsningen.
Fejlen i selvbetjeningsløsningen er opstået i forbindelse med en opdatering hos vores leverandør og har ramt alle
kommuner, der benytter systemet. Fejlen er nu rettet.
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Frederikssund fremhævet på den europæiske scene
På en international konference for bæredygtighed i Bilbao præsenterede Frederikssund Kommune arbejdet med byen
Vinge.
I den forgange uge stod formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, side om side med politikere fra resten af
Europa, da Frederikssund Kommune var repræsenteret ved den internationale ICLEI-konference for bæredygtig udvikling
i Bilbao.

Samling på
scenen på konferencen om bæredygtige byer. Tina Tving Stauning står midt på scenen i farverne sort og rød.
ICLEI-organisationen, som Frederikssund er med i, tæller mere end 1200 kommuner fra hele verden, der er enige om at
sætte bæredygtighed højt på dagsordenen. På konferencen var Frederikssund Kommune inviteret til at præsentere
arbejdet med den nye by Vinge, som tiltrækker stor opmærksomhed internationalt.
Deler viden og erfaringer
- Det er dejligt at få bekræftet, at Frederikssund er med helt fremme i Europa, når det gælder bæredygtig byudvikling,
siger Tina Tving Stauning og fortsætter:
- Vi har meget at byde på og derfor er det også vigtigt, at vi kommer ud over rampen og deler vores viden og erfaringer.
Vi skaber nye kontakter og får meget inspiration med hjem, så vi kan gøre tingene endnu bedre. Det kan være nye måder
at dele lokale ressourcer på, nye måder som borgerne kan engageres i at skabe bæredygtig byudvikling og ikke mindst at
vi skal arbejde på tværs af forvaltninger og politikområder for at rykke.
I Danmark tæller ICLEI-netværket udover Frederikssund også København, Ballerup, Albertslund, Aalborg og Kolding.
Læs mere på www.iclei.org
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Dyreklubben fortsætter
Uddannelsesudvalget har besluttet at bevare Dyreklubben på baggrund af de høringssvar der er kommet.
Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har på mødet 2. maj 2016 besluttet at bevare Dyreklubben, der er en
del af Klub Mix. Udvalget principgodkendte en lukning af Dyreklubben og Klub Nord på deres møde den 4. april 2016.
Efterfølgende har principgodkendelsen været i høring hos forældrebestyrelserne og MED-udvalget (samarbejdsudvalg).
Alle gav udtryk for, at Dyreklubben skulle have lov at blive. Der er også kommet flere høringssvar fra bekymrede
forældre, borgere og børn, der fortæller, at Dyreklubben er et unikt tilbud for især stille og sårbare børn, der har stor
glæde af klubben.
Selvom Dyreklubben får lov at fortsætte, så bliver det ikke helt uden ændringer. Klubbestyrelsen skal nemlig i samarbejde
med forældrene sikre at børn og forældre står for fodring og pasning af dyrene i weekender, helligdage og ferier senest
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fra den 1. januar 2017.
- Høringssvarene har vist nogle klare bekymringer i forbindelse med en lukning af Dyreklubben. Disse bekymringer har vi
lyttet til, og derfor har vi valgt at bevare klubben under den forudsætning, at der laves en aftale med forældrene om at de
tager sig af dyrene når medarbejderne har fri. Det er jeg sikker på at der vil være opbakning til, siger Anne-Mette
Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.
For at finde besparelser, som er besluttet i budget 2015 har Uddannelsesudvalget besluttet at lukke Klub Nord fra 15. juli
2016. Derudover skal der ses nærmere på om der kan reduceres i udearealerne ved Dyreklubben.
Ny højbro skaber udvikling
Det er ikke hver dag, der skal bygges en bro i Danmark. Det var således en helt særlig dag, da jeg forleden var med til at
tage det første spadestik til en ny højbro i Frederikssund Kommune.
Broen, som vi har døbt Kronprinsesse Marys Bro, skal forbinde Hornsherred med Frederikssund som et stærkt
supplement til den eksisterende, lidt nordligere beliggende klapbro fra 1935. Jeg er glad for at flere hundrede borgere
mødte op til spadestikket og gjorde den historiske dag i april 2016 til en festlig dag.
Broen bliver til daglig glæde for mange tusinde borgere, ligesom eksisterende og kommende virksomheder vil få glæde af
den direkte transportvej. Den nye trafikkorridor vil således forstærke de gode forbindelser fra kommunen, der stråler ud i
Frederikssundfingeren til de nærliggende kommuner og til regionerne.
Der har i årtier været talt om den nye fjordforbindelse, og jeg glæder mig meget over at maskinerne nu er gået i jorden.
En sådan investering i god infrastruktur er med til at skabe øget vækst i samfundet, og broen kommer til at få betydning
for væksten langt ud over kommunens grænser.
Fjordforbindelsen bliver en knap ti km lang motortrafikvej syd for Frederikssund, hvoraf de 1,4 kilometer vil ligge på en
højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage. Der vil komme nye erhvervsmæssige muligheder, og ser vi på det med lokale
briller vil broen skabe øget efterspørgsel efter at bo naturskønt i Hornsherred, samtidig med at man eksempelvis kan
arbejde i hovedstadsområdet.
Motorvejens afslutning mangler
Ligesom Frederikssund Byråd har kæmpet længe for den nye fjordforbindelse, har byrådet kæmpet længe for
Frederikssundmotorvejen. Anlægsloven til motorvejen blev vedtaget i 2009, og de første to etaper står som bekendt
færdig. Det er med stor forventning og utålmodighed at vi sammen med vores nabokommuner ser frem til, at Folketinget
finder finansieringen til den tredje etape af motorvejens sidste 25 kilometer. Så motorvejen kan blive færdig, og den nye
fjordforbindelse blive koblet sammen med Frederikssundmotorvejen.
Det muliges kunst
Folketinget vedtog anlægsloven til fjordforbindelsen i kølvandet på motorvejen. Der var bedre – og også dyrere –
løsninger i spil end den højbro, det endte med. Men jeg er dog meget tilfreds med at Folketinget har skaffet statslig
brofinansiering som en del af den samlede pakke.
At der så samtidig skal betales for at køre over broen er selvfølgelig ikke en idé, der er groet i min baghave. Allerhelst
havde vi ønsket os at løsningen havde været en lang, statsfinansieret tunnel. Men politik er også det muliges kunst, og
det betød i dette tilfælde at en del af finansieringen skal komme fra brugerbetaling.
Jeg vil i øvrigt opfordre transportministeren til at bringe modellen med en betalingsbro i spil, når der skal finansieres nye
broer andre steder i Danmark. Det er i hvert fald en interessant model i en tid hvor anlægsressourcerne er knappe.
I vores tilfælde skal bilister betale 14 kr. for at køre over broen, men dertil hører at de fleste vil spare et måske tilsvarende
beløb, når alle udgifter tages med i regnestykket, fordi forbindelsen er mere direkte. Og tidsbesparelsen tror jeg vil blive
rigtig vigtig for mange. Derudover vil den nuværende bro fortsat være mulig at køre over gratis.
Højbroen vil binde Frederikssund Kommunes to geografiske dele - og dermed borgerne - endnu tættere sammen og
skabe en ny opkobling til Hovedstadsområdet. Vi glæder os til at følge med i anlægsarbejdet af Kronprinsesse Marys Bro
og ser frem til åbningen i slutningen af 2019.
Gode trafikale forbindelser og mobilitet er nemlig afgørende for at kunne skabe udvikling og det gode liv.
Af John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune.
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10 Asfaltarbejder ved anvendelse af Remix metoden

Frederikssund Kommune anvender Remix metoden i forbindelse med vedligeholdelse af en række veje i Frederikssund
og Slangerup.
Metoden er en partiel reparation af asfaltbelægningen ved at opvarme eksisterende asfaltbelægning samt tilsætning af
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nyt materiale og komprimering. Metoden med at opvarme eksisterende belægning skaber mindre røg og lugtgene.
Remix er slidstærkt og giver en god bæreevne. Samtidig er Remix miljøvenlig ved genbrug af eksisterende asfalt, en
hurtig arbejdsgang med begrænset brug af ny asfalt, hvilket giver en bedre trafiksikkerhed da der ikke skal køres ”gamle”
materialer væk.
Arbejdet er planlagt til udførelse i uge 19 og 20 på:
Øvej, 3550 Slangerup
Københavnsvej, 3550 Slangerup
Slagslundevej, 3550 Slangerup
Møllevangen, 3550 Slangerup
Korshøj, 3600 Frederikssund
Spørgsmål om arbejdet kan rettes til entreprenøren SR-Gruppen, entrepriseleder John Burkal på 23 71 41 39, eller
Frederikssund Kommune, Vej, Trafik og Affald på 47 35 10 00 / vejogtrafik@frederikssund.dk
Du kan også se en video omkring Remix metoden.
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10 KOL-caféen byder atter velkommen
Denne gang er emnet KOL og betydningen af fysisk aktivitet.
Vi mødes mandag den 23. maj 2016 kl. 15.30 – 17.30 i Mødelokale 1, Nordsjællands Hospital, Frederikssund,
Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund.
Dagens program
Overlæge og lungespecialist Martin Døssing fra Nordsjællands Hospital vil dele ud af sin viden om KOL, og han vil give
os argumenterne for, at vi skal være fysisk aktive og træne. Martin Døssing har meget stor viden og lang erfaring inden
for KOL-området.
Efter foredraget er der pause med kaffe og kage, og derefter bliver der lejlighed til at stille spørgsmål.
KOL-Caféen arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital, Frederikssund, Halsnæs Kommune,
Frederikssund Kommune og Lungeforeningen. Her får du mulighed for at mødes med og udveksle erfaringer andre, der
er i samme situation.
Du kan også få gode råd af ressourcepersonerne inden for KOL-området fra Halsnæs Kommune, Frederikssund
Kommune og Nordsjællands Hospital, Frederikssund.
Tilmelding
Mødet er gratis og åbent for alle interesserede, så kom og tag gerne en pårørende med.
Af hensyn til traktement er der tilmelding hos Henriette Lose på 40 49 06 26 eller hlose@frederikssund.dk.
Vel mødt, vi glæder os til at se jer!
Næste KOL-Café
Temaet er "Mig og min KOL". Vi mødes den 6. september 2016 kl. 15.30 til 16.30 ved Rådhuset i Frederiksværk,
Rådhuspladsen1, 3300 Frederiksværk. Emnet er ”KOL og ensomhed” – hvordan kan isolation bryde,s og hvilke
muligheder er der for netværk?
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10 Informationsmøde for kommende plejefamilier
Torsdag den 12. maj 2016 kl. 17.00 - 19.30 holder Frederikssund Kommune informationsmøde for kommende
plejefamilier. Informationsmødet foregår i Jægerspris Administrationscenter, Parkvej 1, 3630 Jægerspris.
Kommunen har et ønske om at kunne tilbyde børn og unge aflastning og anbringelse i en familiær ramme og har derfor
fokus på at udbygge plejefamilieområdet.
Vi søger efter familier der har et ønske om at gøre en forskel som aflastningsfamilie, døgnplejefamilie eller kommunal
plejefamilie.
Det vil være en fordel, hvis du/I har en pædagogisk uddannelse eller erfaring med børn og unge.
På informationsmødet vil I få en grundig orientering til området, og samtidig få rig mulighed for at få svar på de mange
spørgsmål I måtte have.
Vi vil blandt andet komme ind på følgende områder:

Hvordan bliver man godkendt som plejefamilie

De forskellige typer af plejefamilier

Hvilke fordringer er der til samarbejde med kommune, forældre og øvrige partnere

Hvilke børn kommer i familiepleje og baggrund for dette

Eventuelle spørgsmål
På mødet deltager repræsentanter fra Tilsynsenheden og Familieafdelingen i Frederikssund Kommune og
repræsentanter fra Socialtilsyn Hovedstaden.
Herudover vil tre nuværende plejefamilier komme og give jer et indblik i det at være henholdsvis:

Aflastnings familie

Døgnpleje familie

Kommunal plejefamilie
Der vil på mødet blive serveret en sandwich og kaffe, the samt sodavand.
Tilmelding senest tirsdag den 10. maj 2016, på tilsynsenheden@frederikssund.dk.
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10 Bliv madinspirator på ”Fars køkkenskole”
Frederikssund Kommune søger undervisere og frivillige der vil være med til at starte "Fars køkkenskole" i Frederikssund
kommune.
I efteråret vil vi efteråret tilbyde det innovative koncept ”Fars køkkenskole” som skaber glæde i køkkenet, og lærer fædre
og børn at lave hjemmelavet, dejlig og sund mad sammen.
Konceptet er afprøvet i 15 kommuner landet over hvor over 800 fædre og deres børn har været med i køkkenet.
Vi søger kvalificerede køkkenskoleundervisere og frivillige
Vi søger undervisere og frivillige der vil være med til at starte Fars køkkenskole i Frederikssund kommune. Du skal bruge
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en til to eftermiddage/aftener om måneden i en fem måneders periode på at sprede madglæde og undervise fædre og
børn i et skolekøkken. Du bliver lært op i konceptet, og kommer til at være en vigtig del af fars køkkenskoles
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team.
Jobbet som underviser er lønnet.
Hvem er du?
Vi forestiller os at du:
Brænder for at formidle glæden ved at lave mad sammen
Har gode sociale kompetencer og formår at få deltagerne til at hygge sig og føle sig godt tilpas
Er selvstændig og god til at samarbejde
Kan kommunikere anerkendende og har evnen til at skabe begejstring.
Har lyst til at bruge mindst én aften om måneden fra kl. 15.45-19.30 fra september til december 2016
Kan gå til hånde i et køkken og hjælpe med det praktiske, fx hjælpe med opstilling af varer og oprydning
Som underviser forstiller vi os at du har undervisningserfaring og pædagogisk snilde – og kan styre både fædre og børn i
et køkken.
Som frivillig kan du lide at undervise eller har lyst til at lære at undervise.
Hvad er "Fars køkkenskole"?
"Fars køkkenskole" er et sjovt og lærerigt madlavningskursus for fædre og børn der går i 2. - 4. klasse.
Et forløb i køkkenskolen består af fem madlavningsaftener hvor deltagerne mødes en gang om måneden.
En kok/lærer og en køkkenskole-hjælper underviser i forskellige madlavningsfærdigheder, og fædrene lærer hvordan de
kan inddrage børnene i madlavningen derhjemme. Den sociale dimension er vigtig - nemlig at børn og fædre er sammen
om en aktivitet, og at de møder andre fædre og børn som de hygger sig med.
Når fædre og børn har tilberedt maden, bliver der smagt på den, maden bliver spist, og der bliver talt om den ved et flot
dækket bord. Madlavningen foregår i skolekøkkener.
Konceptet er udviklet og afprøvet i Vallensbæk Kommune med støtte fra Nordea-fonden. Konceptet udbredes nu til andre
kommuner, og der er snart 20 kommuner der tilbyder Fars køkkenskole. Du kan læse mere om projektet på
www.farskoekkenskole.dk eller på Facebooksiden www.facebook.com/farskoekkenskole.
Har vi fanget din interesse?
Ring til Sundhedskoordinator Louise Staal på 23 71 89 66 eller se opslagene Frivillig hjælper på Fars køkkenskole /
Underviser og madinspirator til Fars køkkenskole på www.frederikssund.dk/job.
Vi vil gerne høre fra dig senest 20. maj.

13 Velbesøgt bredbåndsmesse
I Frederikssund Kommune oplever en række borgere og virksomheder at der ikke er mulighed for at få en tilfredsstillende
bredbåndsforbindelse. Det samme er gældende for borgere og virksomheder i Gribskov, Halsnæs og Hillerød
kommuner.
De fire kommuner havde derfor taget initiativ til at invitere udbydere af bredbånd til at afsætte nogle timer til at tale med
borgere og virksomheder der oplever en utilfredsstillende bredbåndsforbindelse. Det tilbud tog godt 150 borgere imod.
Stabilt internet er afgørende
Det var borgmester John Schmidt Andersen fra Frederikssund der åbnede messen, og han betonede blandt andet at det i
dagens Danmark er helt afgørende med en stabil internetforbindelse - både som privatperson og som virksomhed:
- Det er en helt anden hverdag og virkelighed, vi lever i end for blot ti år siden, siger borgmesteren, der også hæfter sig
ved at det er en forudsætning for at drive virksomhed i dag – og for mange nye erhvervsdrivende er det en forudsætning
for, hvor de vælger at etablere deres virksomhed. Og manglende muligheder for at få en tilstrækkelig hurtig
bredbåndsforbindelse kan få store konsekvenser – det har for eksempel været årsagen til at en virksomhed her i
Slangerup er flyttet til en anden kommune.
Iflg. John Schmidt Andersen har de fire kommuner stort fokus på at skabe de bedste muligheder for en stabil
bredbåndsforbindelse – sammen og hver for sig. Alle borgere, erhvervsliv, turister og besøgende i vores
sommerhusområder forventer en ordentlig dækning - og bredbåndsmessen er et af de områder, hvor vi samarbejder på
tværs af kommuner.
Godt initiativ
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Det synspunkt blev bakket op af de fremmødte – bl.a. Lise Horsleben som bor I Frederikssund:
- Jeg har OK forbindelse i Frederikssund, men er interesseret i en snak om dækningen i forbindelse med mit sommerhus
i Halsnæs, fortalte hun.
Også Stefan B. Christensen fra Gyldenstens Vænge i Frederikssund havde valgt at lægge vejen forbi bredbåndsmessen.
Han sidder i bestyrelsen for grundejerforeningen, og har gennem længere tid kæmpet for at få etableret ordenligt internet
i området.
- Jeg har været i kontakt med stort set alle leverandører for at undersøge om vi kan få lagt fiber ud i området i stedet for
kobberkablerne vi har i dag, så det var også min hovedårsag til at deltage i går, fortæller han, og siger videre:
- Jeg er super glad for at messen er stablet på benene. Det gav rigtig god mulighed for at gå rundt og tale med
udbyderne, og gå dem lidt på klingen med hvorfor de ikke vil levere en ordentlig internet- og mobilløsning til os, som vi
også er udfordret på. De har ikke ligefrem stået i kø for at løse udfordringen, og vi er dog 254 husstande som er
interesserede.
Konkrete løfter fik Stefan B. Christensen ikke med hjem fra udbyderne, men han er alligevel positiv:
- YouSee har åbnet op for vi kan få Internet fra dem nu, uden at købe deres TV-pakker, og det er klart bedre end de
tilbud vi har i dag. Og så fik jeg en god snak med kommunens folk, som viste stor forståelse for at det er vigtigt at
kommunen har fokus på emnet når man planlægger nye bydele, som fx Vinge. Så jeg synes det var et
super arrangement som gerne må gentages om fx et halvt år, så man får lejlighed til at tage en ny snak med
leverandørerne om hvilke tanker de har gjort sig i mellemtiden.
Indsatsen fortsætter
Og yderligere initiativer kommer der, også fra kommunal side. Én ting er således den netop overståede bredbåndsmesse.
Men i det såkaldte seks-kommune samarbejdet, som også Fredensborg og Helsingør Kommuner er en del af, arbejdes
der med at analysere den faktiske dækning i vores område med udgangspunkt i de nyeste målinger fra Energistyrelsen
(mobile og kablede forbindelser).
Den analyse vil blive brugt som grundlag for et møde med telebranchens rejsehold hvor kommunerne vil synliggøre
hullerne i dækningen, og få en dialog om hvad der kan gøres for at forbedre mulighederne for at koble dem til branchens
udbygningstiltag de kommende år.
- Vi arbejder således på flere fronter fordi det er så afgørende vigtigt med gode bredbåndsforbindelser, siger John
Schmidt Andersen.
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13 Informationsmøde om flygtningeboliger på Nordhøj
Håndværkerne skal i gang med at renovere og indrette lokaler til midlertidige boliger til flygtninge på Nordhøj. Derfor
inviterer Frederikssund Kommune til informationsmøde om byggeprocessen.
Mødet bliver holdt
onsdag den 25. maj
kl. 17.30 – 18.30
på Café Nordhøj
Nordhøj 4 i Skibby.
På mødet vil Jasper Wittenkamp fra teknisk afdeling fortælle om byggeplanerne og -processen.
Kommunen vil informere om, hvornår man regner med at tage den midlertidige indkvartering i brug og det videre forløb
efter indflytningen.
Der vil i juli måned blive inviteret til rundvisning i de nyindrettede lokaler, hvor alle interesserede er velkomne til at komme
og se, hvordan de nye naboer skal bo.
Hvis du har spørgsmål om de midlertidige boliger på Nordhøj kan du sende en mail til
integration@frederikssund.dk eller ringe på 29 74 03 53. Begge steder bliver der svaret mellem kl. 10 og 12 på hverdage.
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17 Hærværk på mobile fartvisere
Frederikssund Kommune har seks mobile fartvisere der skal hjælpe med at få farten ned, og dermed øge
trafiksikkerheden for børn og voksne. Desværre bliver fartviserne konstant udsat for tyveri og hærværk.
Typisk fjernes batterier og dæk, fælge eller fartviserne ødelægges eller væltes. Det betyder at fartviserne i lange perioder
mangler på vejene, hvor de ellers kunne gøre gavn med at få trafikanterne til at nedsætte hastigheden.
Mange borgere ønsker mobile fartvisere på deres veje, men de må desværre væbne sig med tålmodighed pga. det
omfangsrige tyveri og hærværk. Fartviserne bliver især opsat på veje hvor der færdes mange skolebørn, og hvor vi får
henvendelse fra borgere om for høj hastighed.
Der er betydelige omkostninger forbundet med hærværket. Derfor beder Frederikssund Kommune alle borgere om at
være opmærksomme. Hvis man ser at der bliver udøvet hærværk eller tyveri på fartviserne skal det anmeldes til politiet.
Spørgsmål og kommentarer vedrørende de mobile fartvisere rettes til Vej og Trafik på vejogtrafik@frederikssund.dk
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17 Drømmer du om et liv ved musikken?
Det kan Frederikssund Musikskole ikke garantere dig, men måske kan de være med til at vise vejen for dig - og lige nu er
der åbent for tilmelding til den kommende sæson 2016/2017.
Undervisningen starter den 9. august 2016 og slutter mandag den 19. juni 2017. Det vil sige at undervisningssæsonen
næste år er forlænget fra 36 uger til 37 uger. Sammenspil, korsang og teori/hørelære i en del tilfælde dog lidt kortere.
Ud over den ugentlige undervisning er der i sæsonens løb forskellige projekter, som alt efter deres karakter supplerer
eller erstatter den skemalagte undervisning - fx koncerter, caféarrangementer o.lign.
Ligger du som ny elev ikke selv lige inde med instrumentet du gerne vil spille på, så er der måske også råd for det.
Musikskolen har et begrænset antal instrumenter til udlejning hvis du ønsker at spille på violin, cello, bratsch, kontrabas,
guitar, trompet/cornet, trombone, tuba, valdhorn, klarinet, fagot, tværfløjte eller saxofon.
Læs mere om tilmelding og vilkår på Musikskolens hjemmeside. Sidste frist for tilmelding er den 26. maj 2016.
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18 Jagten på Den Kloge Kone
Året er 1829. Fruen på Selsø, Agathe von Plessen, ligger i sengen og er meget syg. Hun er en ældre dame, og mange
tvivler på, at hun holder meget længere. Kusken skal sendes til apoteket i Frederikssund for at købe medicin, der kan
lindre, men tjenestefolkene vil også prøve andre metoder. De vil derfor finde den kloge kone, som ved alt om lægeplanter
og har gode råd for det meste. Men hvor er hun? Og kan hun hjælpe fruen, før det er for sent?
Dette er historien, når børn og voksne endnu engang kan tage på en spændende jagt gennem historien i og omkring
Selsø Slot på Selsøvej 28 i Skibby.
I år finder løbet sted fredag den 27. maj kl. 17.00 til 20.00, og det er Selsø Slot og Kildeholm Orienteringsklub der sørger
for at alle får en oplevelse i naturen og historien.
Praktisk info
Jagten starter ved billetkiosken ved Selsø Slot. Der er parkering ved Selsø Kirke. Billetter kan købes i forsalg, eller ved
indgangen hvis der er billetter tilbage. De koster 60 kr. gebyr kr. for voksne, 25 kr. + gebyr for børn (ved indgangen er
prisen 70 kr. for voksne og 35 kr. for børn).
Billetterne sælges med særligt starttidspunkt, så alle ikke kommer på samme tid. Ved jagtens afslutning kan du købe
kaffe og is og spise din medbragte mad. Jagten handler om død og sygdom, så tag din mor eller far i hånden hvis du
synes det er lidt uhyggeligt.

Jagten på Selsø Slot plejer at være velbesøgt.
Foto: KEJE.
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18 Nye skilte på skolerne
Når du besøger en af skolerne i Frederikssund Kommune, vil du opdage, at der nogle steder er kommet skilte med de
nye skolenavne. Der bliver nemlig monteret nye skilte på skolerne i denne uge. De nye skilte blev nødvendige efter
ændringen af skolestrukturen sidste år, hvor flere af skolerne fik nye navne.

Slangerup Skole er den første skole, der får nye skilte. De resterende skoler får deres nye skilte i løbet af uge 20
Da skolerne fik deres nye navne i efteråret 2015, blev arbejdet med at få nye skilte til skolerne sat i gang. Det er et større
arbejde, når der skal dannes overblik over alle skilte på 14 forskellige matrikler. Derfor har det taget nogle måneder at få
lavet og skiftet skiltene ud, men nu er de nye skilte på plads.
Udskiftningen af de mange skilte giver en større ensartethed i designet, så man ikke er i tvivl om, at man er på en skole i
Frederikssund Kommune. De nye skilte får nemlig kommunens mørkeblå farve og de skrifttyper, som man ser på alle
andre kommunale skilte.
Den eneste skole, der ikke har fået nye skilte i denne omgang, er Ådalens Skole. Skolen blev sammenlagt allerede i 2011
og lige nu bliver der bygget nye undervisningslokaler og en hal. Når det står klart, bliver Ådalens Skoles to afdelinger,
Nord og Syd, lagt sammen på afdeling Nord. I den forbindelse skal skolen også have nye skilte, men det ligger længere
ude i fremtiden.

De nye skilte ved skolerne skaber en ensartethed i designet, da de alle har kommunens farver og skrifttyper.
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19 Gode ideer til Deledagen i Frederikssund Kommune
Bent Givskov er en mand med en god ide. Han vil stoppe madspild ved at indsamle overskydende madvarer fra kantiner
rundt omkring og tilbyde det til ensomme ældre eller andre som har lyst til et måltid mad. Nu har han tilmeldt sig
Frederikssund Kommunes deledag lørdag den 4. juni, hvor ideen skal finpudses.
Bent Givskov er uddannet kok, bor i Slangerup og er aktiv i lokalområdet i en række forskellige sammenhænge.
- Jeg har altid været interesseret i at udnytte råvarer på den mest optimale måde, og så er man nødt til at kaste nogle
ideer op for at få sat noget i gang.
Sådan siger Bent Givskov fra Slangerup om sin ide om indsamling af overskudsmad. Han betegner sig selv som en
ildsjæl med en stor nysgerrighed.
- Det er samspillet og nærværet mellem mennesker der er vigtigt, og det er i det spændingsfelt, at ideer kan opstå og
udvikles, fastslår han.
Madspild skal stoppes
I kraft af sit job som kok ved Bent Givskov, at der ofte er mad eller råvarer til overs i kantiner rundt omkring, og det
inspirerede ham til ideen om at samle denne overskudsmad sammen og tilbyde f.eks. et varmt måltid mad til ensomme
ældre en gang om ugen. For nylig blev han opmærksom på Frederikssund Kommunes kommende deledag den 4. juni og
besluttede at melde sig til for at få sin ide videreudviklet og finpudset.
- Når man har indsamlet overskydende mad, så kan den måske tilberedes i Aktivitetshuset i Slangerup – eller måske i et
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skolekøkken. Og hvad med dem der skal spise maden. Skal de betale eller have det gratis? Og hvem skal stå for det
praktiske? – fortæller Bent Givskov om nogle af de ting, der endnu er uafklarede. Han har tidligere fået tilkendegivelser
på sociale medier fra folk der var interesserede i at være frivillige på projektet, så Bent er ikke i tvivl om at ideen kan
realiseres. Spørgsmålet er bare hvordan.
Skal udvikles på deledag 4. juni
Deledagen den 4. juni handler om at komme med ideer – og udvikle ideer - som kan bidrage til en bedre udnyttelse af
ressourcerne i samfundet – både offentlige og private. Præcis som Bent Givskovs ide. Og det er stadig muligt at tilmelde
sig deledagen.
- Jeg elsker at sætte noget i gang, fortæller Bent Givskov og fortsætter:
- Jeg håber, at deledagen kan være med til at udvikle ideen yderligere. Når man kommer med en ide, skal man være
åben overfor andres input og forslag. Derfor ved jeg ikke, hvor ideen ender henne endnu, slutter han.
Læs mere om deledagen og tilmeld dig her.

Bent Givskov fik ideen til at begrænse madspild i kraft af sit arbejde som kok.
2016 5

19 Figurer giver råd om affald i Kulhuse
Fra denne uge er miljøstationen i Kulhuse for en stund blevet opgraderet med fire hjælpere, der vejleder om hvordan den
ubemandede miljøstation bruges korrekt.

Én af de nye fotostater ved indkørslen til Kulhuse Miljøstation.
Det er cirka et år siden Frederikssund Kommune åbnede sin første ubemandede miljøstation i Kulhuse under stor
bevågenhed fra lokalbefolkningen i den nordligste del af kommunen.
Iflg. affaldskonsulent Tom Henrik Johansen fra kommunens affaldskontor er miljøstationen et testanlæg.
- Vi afprøver konceptet med at borgerne bringer genanvendeligt affald til stationen. I den sammenhæng tester vi både
den rent tekniske side, bl.a. om beholderne er egnet til formålet, alt efter hvilken affaldstype der er tale om, men vi tester
også den rent adfærdsmæssige del – dvs. om borgerne kan forstå konceptet, og bruge stationen på den rigtige måde
med de begrænsninger der nu engang er, siger Tom Henrik Johansen, og fortæller videre:
- Vores oplevelse af miljøstationens første år er at den fungerer godt, og at både fastboende og sommerhusgæster
udtrykker tilfredshed med den.
Let at sortere affald
Tanken bag miljøstationen er at det skal være let at sortere sit affald, og samtidig skal det være let at komme af med det
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lokalt, så mest muligt affald bliver genbrugt, og miljøet dermed skånes.
Derfor tager miljøstation imod 11 udvalgte affaldstyper:
Aluminiumsdåser
Batterier
Elpærer
Glas
Metal
Pap
Papir
Plast
Porcelæn
Småt brændbart
Småt elektronik
Ikke storskrald
Dermed også sagt at miljøstationen ikke er bygget til at tage imod større effekter som fx radiatorer, stereoanlæg mv., som
nogle borgere har forsøgt på billedet her.
Netop dét at ikke alle respekterer miljøstationens begrænsninger giver kommunens affaldsfolk nogle udfordringer. Det er
baggrunden for de fire nye fotostater, der skal hjælpe folk – bl.a. med vejledning om at nærmeste egentlige
genbrugsplads kun ligger cirka otte minutters kørsel derfra på Nørhaven 8 i Jægerspris.

- Vi oplever at enkelte besøgende tilpropper beholdernes indkast med f.eks. gulvtæpper og store papkasser. Det
medfører at de næste besøgende ikke kan benytte beholderne, og derfor sætter sit affald på jorden ved siden af
beholderne, siger Tom Henrik Johansen fra Affaldskontoret.
- Derfor håber vi at de gemytlige figurer bliver set, og deres råd bliver fulgt, så miljøstationen kan forblive pæn og
ryddelig.
Ekstra miljøstation
Til sidst oplyser affaldskonsulenten i øvrigt, at man for at gøre det ekstra let at komme af med småaffald som batterier,
flasker og papir for nylig også har opstillet en mindre miljøstation ved Brugsen i Kulhuse.

Den nye mini-miljøstation i Kulhuse.
Foto: KEJE.
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20 Jægerspris farver natten blå

Fredag den 3. juni klokken 16 til 22 byder Kulturhuset Rejsestalden og Jægerspris Netværk igen op til en forrygende
kulturnat.
Hovedgaden i Jægerspris forvandles til gågade, og er spærret fra Vinkelvej til Lejrvej i tidsrummet 15.00 til 22.00 på
dagen. Der kommer til at foregå spændende ting for enhver smag og enhver alder i alle afkroge af byen.
Et væld af aktiviteter
Du kan sidde i Draaby Kirkes smukke rum og lytte til orgelspil, du kan komme med ud at køre i en pansret
mandskabsvogn i Jægersprislejren, du kan besøge Jægerspris Mølle, du kan møde foreninger, dine lokale politikere og
handle i butikkerne som holder aftenåbent. Du kan også se Kung Fu på hovedgaden, høre Svanholms Orkester fyre den
af – for første gang uden for Svanholm. Du kan overvære, hvem der vinder årets kulturstokpris og komme til fernisering
med Johnny Madsens billeder, der er kommet hele vejen fra Fanø, og så kan du deltage i konkurrencerne og vinde flotte
præmier… For blot at nævne ganske få af de mange aktiviteter, der kan opleves i den feststemte by.
Eftermiddagen og aftenen bliver også en fryd for maven. En masse kulinariske oplevelser venter fra både caféer,
restauranter og boder.
Årets Blå Nat plakatkunstner er Laura Linnea Duelund Mortensen på 9 år.
Se mere om programmet på Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
2016 5

23 Sommeraktiviteter for børn og unge
Igen i år har kommunens børn og unge mulighed for at vælge mellem en masse sjove aktiviteter i sommerferien.
I samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner tilbyder Frederikssund Kommune i alt 16 aktiviteter for børn og unge,
primært i alderen 9-13 år.
Tilbuddet glæder formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V):
- Det er dejligt, at vi igen i år kan give børn og unge et spændende og varieret tilbud i sommerferien. Der er virkelig noget
for enhver smag. Samtidig er sommeraktiviteterne en rigtig god mulighed for at snuse til noget af det, man ikke har prøvet
før - og som måske kan blive den nye fritidsinteresse.
Sommeraktiviteterne er spredt hen over hele sommerferien og giver mulighed for at prøve kræfter med at ride, svømme,
spille golf, tegne og male, spille teater, tennis og rollespil og meget mere. Med andre ord; sommerferien er fuld af
muligheder.

Aquacamp i Slangerup er en af årets sommeraktiviteter. Campen var en stor succes sidste år, hvor billedet her er fra.
Sommeraktivitetskataloget kommer både i en trykt og elektronisk version. I uge 21 sendes kataloget ud til kommunens
skoler, og alle skolebørn fra 4.-6. klasse får sommeraktivitetskataloget med hjem i skoletasken. Du kan også finde
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kataloget på biblioteket og på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Mere information om aktiviteterne, tilmelding og betaling sker ved direkte kontakt til arrangørerne. Du finder deres
kontaktoplysninger i kataloget.
Foto: KEJE.
2016 5

23 Ny integrationsstrategi i høring
Økonomiudvalget besluttede på sit seneste møde at sende udkast til ny integrationsstrategi for Frederikssund Kommune i
høring. Integrationsstrategien lægger hovedsporene til kommunens arbejde og samarbejde omkring integrationsopgaven.
Integrationsstrategien er blevet til i et tæt samspil med en tværgående projektgruppe og en bredt sammensat
referencegruppe med deltagelse af udvalgsformænd, frivillige, almene boligorganisationer samt Frederikssund Erhverv.
Flygtninge er blevet interviewet om deres oplevelser i mødet med Frederikssund Kommune, og Byrådet har været
involveret løbende.
Fem temaer
Arbejdet har resulteret i et oplæg til strategi som er opdelt i fem temaer:

Den gode modtagelse og medborgerskab

Boliger

Beskæftigelse og uddannelse

Børn og unge

Fritid, kultur og frivillighed
Integrationsstrategien er ikke et statisk dokument, men fastsætter nogle hovedspor for arbejdet og samarbejdet omkring
integrationsopgaven. Som sådan vil strategien også løbende skulle tilpasses. Der følges op på den samlede strategi i
starten af 2018.
Strategien er sendt i høring hos de politiske fagudvalg, i kommunens MED-organisation og hos en lang række
samarbejdsparter og interesseorganisationer, men alle er velkomne til at give deres besyv med før den vedtages endeligt
af Byrådet i slutningen af juni 2016.
Se udkast til integrationsstrategi.
Fristen for at indsende høringssvar er den 1. juni 2016 kl. 12.00. Svarene sendes til
byradssekretariatet@frederikssund.dk.
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25 Hvem skal have Kulturpris 2016?
Til september uddeler Fritidsudvalget årets Kulturpris. Du kan indstille en gruppe, forening, institution eller enkeltperson
som har gjort en særlig indsats for Frederikssund Kommunes kunst- og kulturliv.
Prisen er ifølge formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V), en vigtig anerkendelse fra kommunens side:
- At arbejde med kultur er vigtigt for kommunens sammenhængskraft, og derfor hædrer vi dem, der gør en kæmpe
indsats, siger udvalgsformanden.
Frem til 1. august kan alle borgere i Frederikssund Kommune indsende indstillinger til Kulturprisen. I midten af august vil
Fritidsudvalget gennemgå indstillingerne og vælge tre kandidater, som er nominerede til prisen. Vinderen afsløres ved et
arrangement den 28. september 2016.
Kulturprisen uddeles for 13. år i træk. Ud over æren modtager prisvinderen 15.000 kr. som anerkendelse for indsatsen.
Sidste år gik prisen til Søren Sandbjerg fra Hornsrock Musikfestival.



Sidste års modtager af Kulturprisen, Søren Sandbjerg (th.) sammen med formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard.
Kriterier for Kulturprisen
Kulturprisen tildeles efter et eller flere af nedenstående kriterier og skal ses som en anerkendelse og påskønnelse af en
særlig indsats ydet inden for det kulturelle område.
Kulturprisen kan tildeles en gruppe, en forening, en institution, enkeltpersoner eller kulturelle miljøer, der har:
været med til at fremme eller synliggøre kulturelle aktiviteter i Frederikssund Kommune
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taget initiativer og virket som igangsætter på det kulturelle område
udvist kulturelt mod eller nytænkning
ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for kunst eller det almen kulturelle område
prisen kan kun gives til amatører
andre former for indsats end de her nævnte vil kunne komme på tale.
Indstillingsskema og mere information findes på kommunens hjemmeside.
Foto: KEJE.
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25 Ny dimensionering af brand- og redningsberedskabet godkendt
Brandstationen i Slangerup samt en vandtankvogn i Skibby bliver opretholdt – foreløbig indtil 2019. Det besluttede
Byrådet i Frederikssund Kommune, da planen for dimensioneringen af Frederiksborg Brand og Redning blev behandlet
den 25. maj.
I november 2015 godkendte Byrådet sammenlægningen af beredskaberne i Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Egedal,
Furesø og Gribskov kommune under navnet Frederiksborg Brand og Redning. Sammenlægningen var en del af en
national strukturreform på beredskabsområdet, hvori der var indregnet en række effektiviseringer som følge af
sammenlægningen.
Ny plan for dimensionering
I forlængelse heraf har Frederiksborg Brand og Redning udarbejdet en ny plan for den fremtidige dimensionering af
beredskabet. Planen er – senest i april - blevet vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har nikket til den, og den er
efterfølgende blevet godkendt i den fælles beredskabskommission for Frederiksborg Brand og Redning den 4. maj 2016.
Både Beredskabsstyrelsen og Frederiksborg Brand og Redning vurderer, at der fortsat kan iværksættes en forsvarlig
indsats inden for de givne responstider.
Planen indeholder en række ændringer i forhold til det nuværende beredskab. Blandt ændringerne beskrives blandt andet
nedlæggelse af Slangerup Brandstation og reduktion af materiale og mandskab på stort set alle brandstationer i de seks
kommuner.
Mulighed for tilkøb
I forlængelse af planen har de enkelte kommuner dog mulighed for at tilkøbe yderligere ydelser fra beredskabet, og det
var netop hvad Frederikssund Byråd valgte at gøre. Et flertal i Byrådet godkendte således den samlede plan for
dimensionering af beredskabet, men med tilkøb af brandstationen i Slangerup samt vandtankvognen i Skibby frem til den
1. januar 2019.
- Som formand for beredskabskommissionen i Frederikssund Kommune er jeg tryg ved denne plan for dimensioneringen
af det fremtidige beredskab, siger borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:
- Jeg er glad for at vi har fundet enighed om at opretholde brandstationen i Slangerup og vandtankvognen i Skibby. Med
sammenlægningen af beredskaberne kan vi også trække på ressourcer i et større geografisk område end hidtil, og det
betyder, at vi fortsat kan opretholde gode responstider og være i stand til at sætte effektfuldt ind, hvor det er nødvendigt,
fastslår borgmesteren.
Mulig placering i Vinge
Under Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. maj blev der endvidere udtrykt ønske om en vurdering af hvorvidt
brandstationen i Frederikssund med fordel kan ligge i Vinge, når den i fremtiden er tilstrækkeligt udbygget.
I dette bilag kan du læse mere om de foreslåede ændringer i beredskabet.

2016 5

25 Nydningen solgt til brugerne
Frederikssund Byråd besluttede på sit møde onsdag den 25. maj 2016 at sælge skov- og naturbørnehaven ”Nydningen”
til brugerne.
Frederikssund Kommunes ejendom på Engledsvej 2 i Slangerup blev udbudt til salg i februar i år. Ejendommen er i dag
udlejet til private, der driver ”Nydningen – Slangerups private skov- og naturbørnehave”.
Ejendommens nuværende brugere har selv budt på ejendommen for at sikre en fortsat drift af skov- og naturbørnehaven.
Og på byrådsmødet onsdag blev det – på et lukket punkt - besluttet at modtage buddet fra brugerne, som herefter kan
kalde sig ejere af Nydningen.

2016 5

26 Stedfortræder i Byrådet
Formanden for Velfærdsudvalget, Kasper Andersen (O), er blevet sygemeldt i op til to måneder. Det betyder, at en
stedfortræder nu bliver indkaldt til Byrådet.
I Kasper Andersens fravær bliver liste Os førstesuppleant Gert Rimkjær Madsen indkaldt som stedfortræder. Kasper
Andersens plads i Velfærdsudvalget bliver midlertidigt overtaget af Inge Messerschmidt, mens hans plads i
Økonomiudvalget bliver overtaget af Lars Thelander Bostrøm så længe sygemeldingen varer ved.
Velfærdsudvalgets næstformand, Susanne Bettina Jørgensen (A) vil være fungerende formand for Velfærdsudvalget
mens 2. viceborgmester Tina Tving Stauning (A) vil være fungerende viceborgmester i Kasper Andersens fravær.

2016 5

26 Frederikssund Kommune søger om frikommuneforsøg
På byrådsmødet onsdag den 25. maj vedtog Byrådet, at Frederikssund Kommune skal søge Social- og
Indenrigsministeriet om at starte to frikommuneforsøg.
Det er Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann, der har inviteret landets kommuner til at søge om at blive
frikommune i årene 2016-2019. Denne invitation har Frederikssund Kommunes administration kvitteret for ved at
forberede to ansøgninger til frikommuneforsøg i samarbejde med en række andre kommuner i Nordsjælland. Det er disse
to ansøgninger, Byrådet nu har godkendt.
To temaer
De to frikommuneansøgninger har hvert sit tema, og er udarbejdet i samarbejde med andre kommuner. Den ene
ansøgning har titlen ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”, og
handler om at sikre bedre samarbejdsmuligheder mellem disse sundhedsaktører. Denne ansøgning bliver sendt til
ministeriet i et samarbejde mellem Frederikssund, Allerød, Fredensborg, Gribskov Helsingør og Hillerød kommuner.
Den anden ansøgning har overskriften ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Her er
intentionen, at tilrettelægge mere sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder for målgrupperne
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unge, familier og voksne. Her er Frederikssund Kommune på forkant med det allerede igangsatte projekt
”Sammenhængende borgerforløb”. Denne ansøgning sker i et samarbejde mellem Frederikssund, Allerød, Ballerup,
Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner.
Skal skabe effektiviseringer
- Vi håber meget at være blandt dem, der bliver udvalgt til at komme med i et frikommuneforsøg, siger kommunaldirektør
Ole Jacobsen og tilføjer:
- Hele formålet er jo at forsøge at skabe effektiviseringer og kvalitetsløft inden for de berørte serviceområder, og der er
mulighederne flere, hvis man får lov at afprøve nye metoder og måder at gøre tingene på, fastslår han.
Ansøgningerne skal godkendes i alle de deltagende kommuner, hvorefter de bliver indsendt til ministeriet. I september vil
regeringen udpege syv frikommunenetværk, og herefter vil der være to ansøgningsrunder til frikommuneforsøg årligt.
2016 5

26 Planlægningsgrundlag for lærernes arbejdstid er vedtaget
Byrådet har på sit møde 25. maj 2016 godkendt et planlægningsgrundlag for lærernes arbejdstid.
Planlægningsgrundlaget er udarbejdet af Frederikssund Kommune og Danmarks Lærerforening i fællesskab.
Planlægningsgrundlaget sætter rammer for tilrettelæggelsen af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid. Det tager
udgangspunkt i det allerede eksisterende ledelsesgrundlag, men blandt andet tildeler det nu lærerne 7,5 timers
forberedelse i snit om ugen, som læreren selv kan beslutte, om skal foregå på skolen, i hjemmet eller et tredje sted.
Derudover er der afsat timepulje til teamforberedelse og andre opgaver.
I april og maj har borgmesteren, formanden for Uddannelsesudvalget og direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur
besøgt de fem distriktsskoler i Frederikssund Kommune for at møde medarbejderne og høre, hvordan det går med
trivslen hos dem på skolerne.
- Det stod hurtigt klart, at ikke alt fungerer efter hensigten, at trivslen er påvirket og at der er behov for at handle. Det
arbejde er vi i fuld gang med, og planlægningsgrundlaget er blot et af flere elementer for at sikre, at lærerne har et godt
og attraktivt arbejdsmiljø, fortæller Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget og tilføjer:
- Det har været vigtigt for os, at planlægningsgrundlaget imødekommer nogle af de ting, som lærerne har fortalt os på
vores besøg på skolerne. Men samtidig er det vigtigt, at ledelsesretten ikke bliver taget fra lederne. Derfor vil det fortsat
være sådan, at medarbejderen drøfter tilrettelæggelsen af arbejdstiden direkte med lederen.
Hun pointerer, at hvis det skal lykkes folkeskolerne i Frederikssund Kommune at nå det fælles mål om en skole, der gør
eleverne så dygtige, som de kan blive, er det vigtigt, at der både er parathed og en lyst og vilje til dialog med hinanden.
- Møderne har tydeligt vist, at den lyst og vilje er til stede, og den skal vi holde fast i fremadrettet, siger hun.
På byrådsmødet 25. maj stemte seks ud syv partier for planlægningsgrundlaget. Det Konservative Folkeparti stemte
imod.
- Jeg er glad for, at et meget stort flertal i byrådet har sagt ja til planlægningsgrundlaget. Lærernes trivsel er afgørende for
at give eleverne på kommunens skoler den bedst mulige skolegang, og jeg håber, at det nye initiativ vil være med til at
sikre øget trivsel i hverdagen for lærerne, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Planlægningsgrundlaget træder i kraft den 1. august 2016 på alle Frederikssund Kommunes skoler.
Borgmesteren, formanden for Uddannelsesudvalget og direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur mangler at besøge
Campus U10 og Kærholm. Disse besøg bliver planlagt til efter sommerferien.

Formand for Frederikssund Lærerforening, Regitze Flannov, og formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard
Schmidt, giver håndslag på det nye planlægningsgrundlag.
Foto: KEJE.
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26 Vejarbejde på Vængetvej i Jægerspris
Fra mandag den 30. maj 2016 vil kommunens entreprenør lægge nyt asfalt på Vængetvej i Jægerspris. Det betyder at
vejen vil være afspærret i tidsrummet fra kl. 7.00 til 16.00.
Det anbefales beboere og andre, der har ærinder i det angivne tidsrum, at parkere oppe på grusvejen bagved
vejarbejdet, eller nede efter Frihedsvej - foran vejarbejdet.
Ved spørgsmål så kontakt entreprenør Barslund A/S på 31 64 23 16.
Se stor udgave af kortet

45

2016 5

26 Idræt og kultur for sindet
Torsdag dannede Kalvøen i Frederikssund for en stund rammer for et par hundrede deltagere ved den årlige Idræts- og
Kulturfestival for ansatte og brugere i socialpsykiatrien. Festivalen, der er en årligt tilbagevendende begivenhed, er et
partnerskab mellem Social Service i Frederikssund Kommune og Idrætsforeningen Vikingerne.

Oprindeligt startede den som et amtssamarbejde, men ved kommunalreformen i 2007 opstod der en pause, indtil
Frederikssund Kommune i 2009 genoptog traditionen - nu i samarbejde med den frivillige idrætsforening Vikingerne, der
tilbyder idræts for sindslidende i kommunen. Som sådan er festivalen i dag i princippet åben for at alle kan deltage, men
den er primært henvendt til brugere og ansatte af vores socialpsykiatri i kommunen, og tilsvarende idrætsforeninger i
Region Hovedstaden og Region Sjælland, fortæller Jonas Seidler Hviid, der er idrætskonsulent i Frederikssund
Kommune.
Hvorfor en festival?
Det oplagte spørgsmål er så hvorfor festivalen afholdes, og har kunnet fortsætte i rigtig mange år?
Svaret falder prompte fra Jonas Seidler Hviid:
- Her er virkelig tale om en rigtig god platform at snakke idræt og bevægelse ud fra. Der er tale om et fælles projekt som i
den grad nedbryder skel mellem brugere og personale i socialpsykiatrien, fortæller han, og siger videre:
- I den her arena er vi fælles. Vi har de samme interesser, og ikke mindst: Vi har samme forudsætninger, så alle kan
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være med. For at sikre forskelligheden i vores daglige tilbud også afspejles i festivalen har vi også mange tilbud om
aktiviteter i dag - både inden for idræt og kultur. Det er vigtigt for at motivere flest muligt til at deltage, forklarer
idrætskonsulenten.

En af dagens discipliner var rundbold...

...og ingen tvivl om deltagerne kæmpede intenst og motiveret i den disciplin.
Som sådan er festivalen en god mulighed til at få vakt interessen, og gjort opmærksom på de tilbud der er i
Idrætsforeningen Vikingerne og Frederikssund Kommune.
- Vi vil gerne lokke folk med, og det er ikke altid let med målgruppen, medgiver Jonas Seidler Hviid, der også fortæller at
for kommunens del handler det også meget om at festivalenbinder alle kommunens indsatser sammen på en god og sjov
måde.

Ekkoløb, som næsten alle deltagere tog del i. Der var to gennemløb: Et om formiddagen, og et efter frokost.
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I Ekkoløbet handler det ikke om at være hurtigst på tid. når man alligevel tidsregistreres, så handler det om at
finde vindertiden, der er den mindste tidsdifference ml. første og andet gennemløb. På den måde kan en deltager i
kørestol fx også vinde.
Begejstrede deltagere
Og at festivalen faktisk er populær vidner såvel deltagerantallet som engagementet blandt deltagerne om.
To af deltagerne er Anna Jørgensen og Thomas Vester.

Thomas Vester og Anna Jørgensen.
Anne Jørgensen har været med i festivalen siden den startede igen i Frederikssund i 2009, og siden 2012 har hun været
official, og med til at arrangere festivalen. For nylig er hun også blevet næstformand i Vikingerne.
For hende startede det under et ophold på Skibbyhøj i Skibby.
- De var med det år, og jeg blev grebet af det, fortæller Anne Jørgensen, hvorefter hun med et stort grin tilføjer: Det var
sjovt, så jeg vendte frygteligt tilbage, og bliver ved med det. De slipper ikke for mig.
Og hvorfor er der ingen tvivl om:
- Det handler om stemningen, menneskene og sammenholdet. Og så er her muligheder uanset om man er til sport eller
kultur. Det er dét som trækker. Det er bare fedt. En rigtig god dag og aften, siger Anna Jørgensen.
Det samme mener Thomas Vester. Han har været bestyrelsesmedlem i Idrætsforeningen Vikingerne i ti år, og har
gennem årene vundet cirka 20 medaljer i forskellige sportgrene - og i år er ingen undtagelse.
- Jeg er hardcore, og med i det meste, fortæller han, der også fortæller at det er idræt for sindet, ikke idræt for
sindslidende.
- At være med i dag - og i Vikingerne i det hele taget - er lige som medicin; jeg villle få abstinenser hvis ikke tilbuddet var
her, fortæller han. Det er et frirum hvor man er sammen med ligesindende, og oplever stort socialt engagement; vi er
fælles om et eller andet.
- Og så har Jonas (idrætskonsulenten, red.) gjort en stor forskel. Så mit største håb er det kan få lov at fortsætte, siger
Thomas Vester.
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En af årets medvirkende var tidligere afdelingsleder for Dag- og døgnafdelingen i Frederikssund Kommune, Mogens
Damgaard, der her er i færd med at overrække præmier til vinderne af formiddagens konkurrencer.
Årets tema: Jul
Som det fremgår af billederne, så bar mange nissehue i år. Det skyldes årets tema der var julen. Så ud over julekostumer
og juleorkester, så blev dagen rundet af med stor juletræsfest og juleshow i Valhal torsdag aften.
Idéen til temaet kom fra Mette Fejgh, der fortæller at det egentlig startede som en joke, men da alle kunne se idéen i det,
så valgte styregruppen at julen skulle falde ekstra tidligt i år. Det var deltagerne øjensynligt med på.

Ingen julefest uden julemusik.
Foto: KEJE.
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27 Ny skolebestyrelse på Ådalens Skole
Efter et fredsvalg den 18. maj er den kommende skolebestyrelse på Ådalens Skole nu på plads. Den nye skolebestyrelse
tiltræder 1. august 2016.
Ådalens Skole har den 18. maj i år haft valg til skolebestyrelsen. Da antallet af opstillede passede til antallet af pladser i
bestyrelsen og som suppleanter, blev det et fredsvalg.
Som udgangspunkt er der valg til skolebestyrelsen hvert fjerde år. Valget ligger oftest i det år, der følger efter et
kommunalvalg. Men der er mulighed for at holde forskudte valg, og det gør Ådalens Skole. Det betyder, at skolen kan
afholde skolebestyrelsesvalg hver andet år, men det er ikke hele bestyrelsen, der er på valg. Denne gang blev der valgt
tre nye medlemmer, og i 2018 bliver der valgt fire nye. Skolebestyrelsen har i alt syv forældrerepræsentanter og et antal
suppleanter derudover, der alle sidder i en fireårig periode.
Resten af skolerne i Frederikssund Kommune holder ikke forskudte valg. Det næste skolebestyrelsesvalg på disse skoler
bliver derfor i foråret 2018.
Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen pr. 1. august 2016 på Ådalen Skole:
Niels Brockenhuus
Morten Jensen
Janne Sonnenborg
Morten Figge Andersen
Tommy Kudsk Olsen
Benny Juul Neis
Randi Ulla Christiansen
Suppleant:
Camilla Rydahl
Elevrepræsentanter bliver valgt og offentliggjort på skolens hjemmeside i august 2016.
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27 Festlig sidste skoledag på Bløden
Fredag var det sidste skoledag for alle 9. klasser i Frederikssund Kommune. Det blev fejret på Bløden i Frederikssund
med barberskum, DJ og masser af hygge.
Cheerleaders, Superman, Amor, Teletubbies, munke, pirater, bananer og en Avatar var blot nogle af de kostumer, man
kunne se fredag eftermiddag på Bløden i Frederikssund.
Inde i kostumerne var en masse festglade 9. klasseelever, der fejrede sidste skoledag, med hvad der dertil hører. Der var
god stemning, høj musik og sol fra en næsten skyfri himmel. Og rigeligt med barberskum.

Cheerleaders var blandt udklædningerne på Bløden i dag.

Det samme var nonner, fine fruer og andre festlige udklædninger.
Festen på Bløden er et alternativ til den sædvanlige tur på Dyrehavsbakken. Det er blandt andet elever fra Ådalens
Skole, der har fået ideen, og Gadeteam har arrangeret dagen.
- Det er en rigtig god idé. Vi havde først tænkt på at tage på Bakken, men der møder man ikke folk, man kan komme til at
kende og måske gå i gymnasiet med næste år. Her møder man en masse, man kan møde igen senere, fortæller Sally
Cruse på 16 år fra Frederikssund Privatskole.
Laura Melholt og Sally Cruse fra Frederikssund Private Realskole.
Hendes veninde, Laura Melholt på 15 år og også fra Frederikssund Privatskole er enig og tilføjer:
- Jeg synes, det er flot at det her er startet og at der er arrangeret ting som musikken. Og så er det godt at man kan
fortælle sine forældre, at man er her og der er styr på det, siger hun.
Plads til alle
Alle afgangselever i Frederikssund Kommune er inviteret til at deltage i sidste skoledag på Bløden, og ved 14-tiden var
der omkring 200 elever på pladsen. Der blev festet, snakket og danset til musikken fra DJ Rubin.
Traditionen tro var mange oversprøjtet med barberskum, men heldigvis stod juniorbrandkorpset klar med brandslangen
og sprøjtede barberskummet af de unge.
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Mange af de feststemte unge var godt dækket i barberskum.

De der ikke allerede havde fået skum, de fik det.

Juniorbrandkorpset hjalp med skylle barbarskum af, og køle de feststemte unge lidt ned.
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To af dem, der var klædt mere ud som barberskum end noget andet, var 15-årige Anika Gadegaard og 15-årige Stine
Olsen fra Ådalens Skole.
- Det er sindssygt fedt, at vi kan mødes her. Så kan vi sige hej til alle dem vi kender fra andre skoler og give dem skum
også, siger Anika Gadegaard, mens hun griner inde under barberskummet.
- Det er også rart, at der ikke er så meget transport. Nu kan vi være her indtil vi skal videre og feste, tilføjer Stine Olsen
og fjerner et lille dyr, der sidder fast i Anikas hår (og i den rigelige mængde barberskum), hvilket får begge piger til at
grine endnu mere.
En stor succes, der gentages næste år
- Man må sige, at det er en succes. Vi har jo ikke prøvet det før, så jeg var rigtig spændt på, om der kom nogen. Og
havde der været 75, så havde jeg været glad, fortæller Kim Gildberg, leder af Gadeteam. Han tilføjer:
- Jeg er helt sikker på, at der også vil ske noget næste år. Det kan godt være, at når andre unge hører om det her, så har
de måske nye ideer. Og så lytter vi til dem og ser, om vi gør noget anderledes næste år.
Ud over juniorbrandkorpset og samaritter, var Produktionsskolen til stede på Bløden. Her kunne de unge købe sig lidt at
spise, hvis sulten trængte sig på. Også Kosmos, ungecafeen, var mødt op med tæpper, nogle stole og forskellige spil.

Ungdomscaféen Kosmos havde medbragt en mobil strand.
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Produktionsskolen støttede også op om arrangementet med bod på festpladsen.
Foto: KEJE.
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31 Kørsel med Flextur er en succes
Siden september 2015 har borgere i Frederikssund Kommune haft mulighed for at benytte Flextur til transport som
alternativ til den normale kollektive buskørsel. Og det er blevet taget godt imod af borgerne.
Med Flextur er man ikke afhængig af at skulle påstige en rutebil fra et stoppested til bestemt tid. I stedet kan man blive
transporteret fra gårdsplads til gårdsplads. Flextur har ingen fast køreplan, og en tur koster 24 kroner inkl. de første ti
kilometer kørsel. Her ud over koster det seks kroner pr. kilometer.
Flextur blev indført i Frederikssund Kommune som et tilbud til borgerne i områder med ringe eller ingen busbetjening.
Ordningen har efterfølgende vist sig også at være til gavn for de borgere der transportere sig inden for bygrænserne. En
analyse af hvordan Flextur er blevet brugt de første seks måneder viser således at de fleste Flexture bliver afviklet fra
områder hvor der traditionelt bor mange ældre i og omkring Frederikssund by og Jægersprisområdet. Her er det navnlig
ture til fysioterapeut, Frederikssund Sygehus og indkøbsmuligheder der bliver kørt.
I de første seks måneder har 3.225 borgere benyttet det nye tilbud, svarende til i gennemsnit 538 ture om måneden.

Fordelingen af kørte flexture fra 1. september 2015 til 29. februar 2016.
Den store succes som Flextur har oplevet betyder at Teknisk Udvalg og Byrådet i maj måned her drøftet både brug og i
hvilken form Flextur skal fortsætte. Med successen følger nemlig også øgede omkostninger til tilbuddet.
Foreløbig vælger Byrådet at fastholde tilbuddet i sin nuværende form, og ikke øge brugerbetalingen. Teknisk Udvalg skal
så vurdere situationen igen til efteråret. Det udfald glæder Tina Tving Stauning (A), som er formand for Teknisk Udvalg:
- Nye og alternative løsninger indenfor den kollektive trafik skal selvfølgelig ses i sammenhæng med alle behov borgerne
har for transport til og fra uddannelse, arbejde og andre nødvendige ture. En løbende diskussion, hvor vi i Teknisk Udvalg
til efteråret endnu en gang ser på om vi har fundet præcist de mest brugbare løsninger, siger Tina Tving Stauning.
Nem transport
Der er heller ikke tvivl om at Flextur udfylder et hul i den kollektive transport.
Iflg. Birte Normann som er Trafikmedarbejder i Vej og Trafik i Frederikssund Kommune, så viser analyser af brugerne og
deres rejsemønster, at flere ture udføres på tidspunkter hvor der er længe til næste busafgang, langt til næste stoppested
eller om aftenen, hvor Flextur er eneste mulighed.
- Vi kan også se at 30 pct. af brugerne i Frederikssund i februar medbragte hjælpemidler. For hele kommunen var tallet
14,6 pct. Det indikerer, at Flextur bruges af en del borgere som ikke ser kollektiv trafik som et muligt alternativ, fordi de
dårligt gående og afstanden til stoppested er en barriere, fortæller Birte Normann.
Tilfredse kunder
Målgruppen for Flextrafik er primært ældre borgere. 78 pct. af brugerne er 60 år eller derover, og 59 pct. er 70 år eller
derover – og de er tilfredse med tilbuddet.
Iflg. Movias seneste kundetilfredshedsundersøgelse, så er 60 pct. af brugerne meget tilfredse, og 31 pct. er tilfredse.
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De tal glæder udvalgsformanden, og bestyrke hende i at Flextur er kommet for at blive:
- Flextur er et godt alternativ til at have store busser kørende halv- og heltomme rundt i vores kommune. Flextur giver
lige netop den flexibilitet og de muligheder som vores borgere har efterspurgt.
2016 6
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Infoskærme indviet i Skibby
Onsdag eftermiddag indviede borgmester John Schmidt Andersen kommunens to nye interaktive infoskærme i Bymidten
i Skibby.

John Schmidt Andersen indvier de nye infoskærme i Skibby.

Det skete under stor opmærksomhed fra såvel lokale borgere som det lokale erhvervsliv, der var troppet op i det flotte
vejr, på dagen hvor vi samtidig trådte ind i den første rigtige sommermåned. Den megen sol var dog ingen hindring for at
se indholdet på de 55 tommer store skærme, der fysisk er placeret ved Meny og ved Torvet i Bymidten.
Skærmene fungerer iflg. Kim Skov Hilding, der er koordinator i Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune som
en stor iPad:
- Med et tryk på skærmen kan man hente yderligere informationer, og skærmene er koblet på det mobile datanetværk,
så de er nemme at vedligeholde indholdet på, fortæller han.
Naturligt samlingssted
Iflg. borgmester John Schmidt Andersen er Skibby oplandsby for Hornsherred, og Bymidten er et naturligt samlingssted
for kulturlivet og detailhandlen.
- Det er en stor glæde at opleve hvordan Bymidten i dag har et aktivt handelsliv, som ikke er præget af tomme lejemål,
siger John Schmidt Andersen, der samtidig fortæller at kommunen ønsker at understøtte udviklingen i Bymidten:
- Et skridt på vejen er indvielse af vores to nye infoskærme, som vil indeholde informationer om kulturelle arrangementer
i Skibby og omegn samt aktuelle nyheder fra Frederikssund Kommune og lokale foreninger.
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John Schmidt Andersen i gang med at indvi en af de nye infoskærme (herover), som folk ikke var sene til at tage i brug
(herunder).

I første omgang henter skærmene sine informationer fra nyheder på kommunens hjemmeside og Facebookside, fra Visit
Frederikssund og fra Skibby Aktive. Arrangementer hentes fra den elektroniske kulturguide KultuNaut.
Foto: KEJE.
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Fastfrysning af grundskyld 2016
Folketingets Finanslovsaftale for 2016 betyder at grundskylden fastfryses på 2015-niveau.
Loven omfatter ejerboliger til beboelse, sommerhuse og ejerlejligheder.
Der er lavet en regulering af ejendomsskatten for 2016, og der er en ny ejendomsskattebillet på vej til boligejernes
digitale postkasser den 4. juni 2016.
Det beløb, der er betalt for meget i 1. rate, bliver fratrukket i 2. rate.
For ejere, der har en betalingsserviceaftale, vil der ske en automatisk regulering, og de behøver ikke at foretage sig
noget.
Boligejere, der anvender giroindbetalingskort til ejendomsskat, skal benytte det girokort som sendes til deres digitale
postkasser.
Boligejere, der allerede har betalt hele ejendomsskatten for 2016, vil få udbetalt reguleringsbeløbet efter sidste rettidige
indbetalingsdato i juli måned.
Læs mere om ejendomsskat 2016.
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Nu kan der bookes tid til bestilling af pas
Hos Frederikssund Kommune kan der nu reserveres tid til bestilling af pas.
Dette skulle gerne afhjælpe ventetiden, som i løbet af dagen, ugen og årstiden kan være meget forskellig.
Klik på linket her http://Frederikssund.reservertid.nu
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Cirkus Sund til værkstedernes idrætsdag
Den 1. juni var idrætsdag for værkstederne for beskyttet beskæftigelse i Nordsjælland. Repræsentanter fra kommunens
sundhedsteam var også på banen med Cirkus Sund.
Den årlige idrætsdag for værkstederne har været holdt lige siden amtets tid. Det fortæller Højagergårds leder Kim
Rockhill.
- Formålet med arrangementet er at dyrke idræt, og at deltagerne kan have noget at se frem til, når de dyrker idræt
hjemme på værkstederne. Folk ser frem til at dyste, samtidig med at de møder både gamle og nye venner, siger han.
350 deltagere dystede i otte discipliner: Boccia, petanque, floorball, cheerleader, fodbold, ekkoløb, tovtrækning og atletik.

55

I tovtrækning og cheerleading blev der kæmpet om en vandrepokal. Alle andre konkurrencer blev præmieret med guld,
sølv og bronze. Der var også præmier til dem, der var bedst til at heppe, og som udstrålede størst engagement.

Her er vinderen af ekkoløbet, Jesper Nielsen fra Højagergård, på vej mod mål.

Imellem disciplinerne var der mulighed for at køre gokart.
Cirkus Sund på banen

Et andet indslag på idrætsdagen var Cirkus Sund med sundhedskonsulent Rikke Juel Hansen i spidsen.
- Vi har valgt at formidle sundhed til idrætsdagens deltagere gennem temaet Cirkus Sund.
Det må gerne være sjovt at blive klogere på, sundhed, og på det man kan gøre for sin sundhed i hverdagen, siger Rikke,
der i dagens anledning har påtaget sig rollen som klovn.
Sundhedsbudskaberne - både de sunde og de lidt mindre sunde alternativer - blev vist med de velkendte smileys, og
idrætsdagens deltagere blev inviteret til at prøve hvad det vil sige at cykle sig stærk.
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- Sundhed er også at trives mentalt, at være i et fællesskab og opleve glæde, fortsatte Rikke. Derfor sætter Cirkus Sund
fokus på humøret ved at skabe en fælles humørvæg med deltagernes post-it-tegninger af deres aktuelle humør.

Foto: KEJE.
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Vellykket deledag på Elværket
Lørdag den 4, juni holdt Frederikssund Kommune deledag på Elværket. Her var en masse engagerede mennesker mødt
frem for at få videreudviklet deres deleøkonomiske ideer.
Som en af Danmark syv deltagende kommune i projekt Deleby havde Frederikssund Kommune inviteret til deledag
lørdag den 4. juni. Formålet med deledagen var at finde på og videreudvikle gode ideer, der kan sætte skub i
deleøkonomien i kommunen. Helt konkret handler det om, at udnytte eksisterende ressourcer bedre – både private og
offentlige.
- Frederikssund Kommune er gået med i projekt delebyer dels for at finde nye muligheder for at optimere
ressourceanvendelsen men også for at opbygge nye fællesskaber, sagde formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving
Stauning, da hun åbnede deledagen, og tilføjede:
- Jeg håber deletanken kan få rodfæste her i kommunen, og jeg ser jer deltagere i dag som pionerer for deletanken.
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Tina Tving Stauning åbnede deledagen. Se flere billeder fra dagen nederst i artiklen.
Fælles faciliteter i bymidten
På deledagen kunne de fremmødte bl.a. høre mere om projekterne Naboskab, Nabobørsen og Spaceflex, der alle er
initiativer, som har til formål at gøre det nemmere for borgerne at dele alt fra ledig lagerplads til værktøj, køretøjer,
køkkenudstyr og meget andet. Og mange af deltagerne havde selv medbragt ideer, som de gerne ville videreudvikle.
Blandt dem var Karina Hoffmann fra House of Link i Frederikssund. Hun har skabt et kontorfællesskab for reklamefolk,
hvor man er fælles om forskellige faciliteter og udgifterne hertil. På samme måde ønsker hun at hele bymidten i
Frederikssund kunne være fælles om butiksinventar, lokaler, webshop mm.
- Hele tankegangen om at deles om større udgifter er vigtigt, siger Karina Hoffman og fortsætter:
- Jeg håber deledagen her kan give mig sparring og en opbakning til at komme videre med projektet.
Mere udvikling i efteråret
Projektet Delebyer er tilrettelagt af Dansk Arkitektur Center (DAC) og er faciliteret af bureauet Rainmaking Innovation. I
efteråret er der tilrettelagt et forløb, hvor ideerne fra de syv deltagende kommuners deledage kan komme videre til et
mere intensivt innovationsforløb, hvor man nærmere vil afdække potentialet i ideerne.
Og det forløb vil Dorte Bay Høyerup gerne deltage i med sin ide. Hun er selvstændig erhvervsdrivende og er ved at
etablere sig i Græse Bakkeby. Ideen handler om at skabe husdyrlaug, hvor borgerne kan være fælles om husdyrhold tæt
ved deres bopæl. Ifølge Dorte Bay Høyerup er der flere fordele ved denne tanke:
- Der er ofte ledige græsarealer rundt omkring, som koster ressourcer at holde. Det vil dyrenes græsning kunne klare.
Samtidig kan man koble skoler og børnehaver på projektet, så de kan være med til at passe dyrene og få læring ud af
det, forklarer hun.
Idemagerne har ansøgningsfrist den 18. juni, hvis de vil prøve at få deres ide med i det videre udviklingsforløb i efteråret.
Derfor er det endnu for tidligt at sige, hvor mange af ideerne fra deledagen i Frederiksund Kommune, der kommer med i
det efterfølgende udviklingsforløb.
Du kan læse mere om projekt Delebyer på DACs hjemmeside.

Deltagerne kunne blandt andet lade sig inspirere af projekt Naboskab.

58

Der blev diskuteret deleøkonomi på livet løs.

På deledagen deltog projekterne Naboskab, Nabobørsen og Spaceflex, som deltagerne kunne hente inspiration hos.
Foto: KEJE.
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Rejsen begynder på biblioteket
Skal du ud og rejse i din sommerferie? Går turen til New York, Paris, London, Berlin, Rom, Barcelona, Sydfrankrig,
Italien, Grækenland eller Thailand?
Så kan du komme og låne en inspirations pose på Frederikssund Bibliotek. Poserne indeholder udvalgte bøger, film og
musik fra de nævnte destinationer.

Biblioteket har hængt inspirations poser til sommerferien 2016 klar til udlån.
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På den måde kan du få anderledes inspiration til din ferie, og samtidig sikre dig et eksemplar af ”Turen går til...”
Går turen til andre destinationer, er bibliotekarerne også klar til at hjælpe dig med rejsebøger, guides, litteratur, film og
musik fra netop dit rejsemål. Få en god start på rejsen med et besøg på biblioteket.
Husk også at deltage i Bibliotekets konkurrence på Facebook, hvor du kan vinde præmier, der har med rejser at gøre.
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Frederikssund Musikskole giver Maratonkoncert
Lørdag den 11. juni afslutter Frederikssund Musikskole en yderst aktiv sæson med fire koncerter på én eftermiddag.
Den første koncert starter kl. 14.00 i ´Kulturhuset Elværkets sal. Her kan man møde alle Musikskolens lærere, og man
kan høre ”Rytmusik”, Strygerskole, Karavanen, Musikkarrusellen, Blæserbanden, Klaverworkshoppen og et par gode
solister.
Kl. 15.00 sættes der strøm til musikken i teltet på pladsen foran Elværket. Her spiller slagtøjsorkestrene Percussionation,
Percussion All Stars, Rockkarrusellen, ”Flåede tomater”, ”Kamel” og ”Shuffled Cards”.
Kl. 16.00 er der koncert i Frederikssund Kirke med Korskolen, blokfløjter, Guitarorkesteret, Frederikssund Flutes,
Cellisterne og som en overraskelse, Nodelæreholdet.
Kl. 17.00 skruer vi op i teltet igen, nu med Saxofonkvartet, Jazzband, Blæserorkestret og FM Big Band.
Kig forbi og oplev noget af det kommunens musikskole kan. Skolens Støtteforening sælger sommermad, forfriskninger,
kaffe og kage hele dagen, og der er gratis entré til næsten fire timers musik.
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Få hjælp til energirenovering af din bolig
Første skridt mod at få en bedre bolig – med lavere energiforbrug, sundere indeklima, mere komfort og højere salgsværdi
– er en solid, uvildig rådgivning om dine muligheder. Derfor er Frederikssund Kommune med i BedreBolig-ordningen, der
gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde.
Gratis rådgivning
Det er nemt at komme i gang. Til at starte med kan man ringe til en af BedreBolig-rådgiverne på telefon 3698 6101 og
høre nærmere om mulighederne for at forbedre lige præcis din bolig.
- Jeg er meget begejstret for den nye BedreBolig-ordning, og jeg kan på det varmeste anbefale at man tager en snak
med en BedreBolig-rådgiver. Det er gratis og uforpligtende – og hvis du vil have udarbejdet en specifik renoveringsplan,
er der lige nu tilskud at hente, siger Tina Tving Stauning (A), formand for Teknisk Udvalg.
Få udarbejdet en BedreBolig-plan
Ønsker du en renoveringsplan, så kommer BedreBolig-rådgiverne på besøg og kigger på din bolig og tager en snak om
dine muligheder for at modernisere og energirenovere din bolig.
- På baggrund af besøget udarbejdes der en individuel BedreBolig-plan, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.
Med BedreBolig-planen får du en oversigt over de relevante indsatser, investeringer, besparelser og tilskudsmuligheder.
Du kan derefter bruge din BedreBolig-plan i dialogen med din bank og dine håndværkere, siger Tina Tving Stauning.
Samlet pulje på 200.000 kr
Teknisk Udvalg besluttede i april at afsætte 200.000 kr. til initiativer, der kan sænke energiforbruget i ældre bygninger.
Helt konkret betyder det at Frederikssund Kommune betaler halvdelen af prisen for en BedreBolig-plan. Hver boligplan
forventes at koste 4.000 kr. inkl. moms, hvoraf det kommunale tilskud udgør 2.000 kr. BedreBolig-rådgiverne i
Frederikssund kan kontaktes på telefon 3698 6101 og mail sjaelland@energitjenesten.dk
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Klar til et pust? Kommunen sætter fokus på spritkørsel
Igen i år sætter Frederikssund Kommune fokus på spritkørsel her i sommervarmen – denne gang med temaet ”Klar til et
pust”!
Kommunen deltager i kampagnen mod spritkørsel, og har opsat skilte langs vejene. ”Klar til et pust” står der på de gule
skilte, der er udformet som politiets alkometre. Skiltene skal minde bilisterne om at alkohol og kørsel er en farlig cocktail,
og at politiet kontrollerer ekstra meget i løbet af kampagnen.
Danskerne kører bil, selv om de måske har drukket for meget
Én ud af ti har indenfor det seneste år kørt bil selv om de var i tvivl om hvorvidt de havde drukket for meget. Tallene
kommer fra en ny undersøgelse som Epinion har foretaget for TrygFonden og Rådet for Sikker Trafik.
Lad bilen stå – også hvis du er i tvivl
I Danmark er 189 døde og 1089 kommet alvorligt til skade i trafikken, bare indenfor de seneste fem år på grund af
spritkørsel. Derfor sætter TrygFonden, Rådet for Sikker Trafik og 72 af landets kommuner nu ind med en kampagne, der
skal få folk til at lade bilen stå, hvis de har drukket – også når de er i tvivl.
- Det er vigtigt at man lader bilen stå når man har drukket – også når man er i tvivl. Hvis du har tænkt dig at køre hjem,
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så drik højst én genstand for at være på den sikre side. Det er umuligt at sidde og tælle genstande og prøve at regne din
promille ud, siger Henriette Andersen, teamleder for Vej og Trafik i Frederikssund Kommune.
Klar til et pust?
Frederikssund Kommune hænger ”Klar til et pust” flyers på bilerne ved forskellige begivenheder hvor folk mødes, drikker
og måske også kører hjem. Flyeren er en venlig reminder til dig som bilist om at lade bilen stå hvis du har drukket.
Se kampagnen mod spritkørsel fra Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne i Danmark:
www.sikkertrafik.dk/pust og www.facebook.com/stopspritkoersel
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Vinge fremhævet på international konference
Byen Vinge var en del af programmet, da mere end 300 byplanlæggere, eksperter og beslutningstagere fra 25 lande
tirsdag den 7. juni mødtes til smartcitykonference i København.
Konferencen, som blev holdt på Refshaleøen i København, er arrangeret af København, Albertslund og Frederikssund
Kommuner, som for to år siden indgik et samarbejde med teknologifirmaet Cisco om at udvikle smarte løsninger til
fremtidens byer. Konferencen er kulminationen på dette samarbejde, og derfor var ny teknologi i nye byer på
programmet.

Borgmester John Schmidt Andersen var med til at åbne konferencen.
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Over 300 personer var taget til konference i København for blandt andet at høre om byen Vinge ved Frederikssund.
Vinge og Hyllie
Et af sporene på konferencen handlede om Vinge og den svenske by Hyllie, som er en pendant til Vinge lige uden for
Malmø. Her bygger svenskerne en ny by fra en bar mark, som skal rumme 9000 boliger og lige så mange arbejdspladser.
I Malmø har man arbejdet på en digital strategi for byen siden efteråret 2015 fortalte Maja Johansson, der er klimastrateg
i Malmø Kommune. I denne forbindelse udnytter man en kontrakt med det svenske energiselskab E-on om at teste ny
teknologi indenfor produktion, distribution og forbrug af energi.
Byen Vinge blev præsenteret af Søren Smidt-Jensen, der er chef for By og Landskab i Frederikssund Kommune. Han
lagde i sin præsentation vægt på, at digital infrastruktur skal tænkes ind i byudvikling på en lige så naturlig måde som
vand og el. Frederikssund Kommunes overordnede mål for udviklingen af en smart by er at skabe effektivitet, vækst og
højere livskvalitet for borgerne, fastslog Søren Smidt-Jensen.
Nye tendenser i smarte byer
Mens konferencens deltagere kunne vælge mellem flere forskellige spor undervejs, var der også flere fælles oplæg for
hele forsamlingen. Et af dem handlede om de nyeste tendenser inden for udvikling af smarte byer. Og hvis det står til
eksperterne, så vil borgerne i fremtiden ønske at være digitale i alle aspekter af deres liv, forklarede Marina Lønning, der
er direktør i TDC. Også presset på kommunernes økonomi vil tvinge innovative processer igennem, som kan være med
til at skabe bedre og billigere løsninger, vurderede hun. Ben Levine, der er direktør for Metrolab Network i Washington
DC sagde, at intelligent mobilitet bliver et nøgleord i fremtidens byer. Og i fremtiden vil vi også kunne udlede data af alt
fra energiforbrug over transportvaner til dagligvareindkøb og med denne viden kunne optimere og forbedre alle dele af
processerne, vurderede han.
Gæster besøger Vinge
På konferencens anden og sidste dag, onsdag den 8. juni, vil ca. 100 gæster besøge byggepladsen i Vinge for med egne
øjne at kigge nærmere på projektet. Her vil borgmester John Schmidt Andersen byde gæsterne velkommen. Herefter vil
der være oplæg fra blandt andre TDC og Phillips, hvor sidstnævnte netop nu er i gang med at teste intelligente
gadelamper på stien mellem St. Rørbæk og den kommende S-togsstation i Vinge. Endelig skal gæsterne på vandretur på
byggepladsen med Søren Smidt-Jensen som guide.
Se mere om Vinge og besøget fra deltagerne på konferencen på www.facebook.com/byenvinge.
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Helleristning på Frederikssund Museum
Lørdag den 11. juni 2016 kl. 11.00 til 14.00 bliver museets helleristningssten malet op, og du kan både overvære det og
høre historier om helleristningerne og kulthuset som kan ses i museets have.

Ud over den sten med skålsten som blev fundet ved Hanghøj i den sydlige udkant af Skibby i 2013, og som nu er opstillet
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i museets have, findes i haven også en sten med et hjulkors som er fundet ved Marbæk Strand. Helleristningsstenene er
tidligere blevet registreret af Museumsinspektør Flemming Kaul fra Nationalmuseet og Gerhard Milstreu fra Tanums
HällristningsMuseum Underslös, som begge vil være til stede ved arrangementet på lørdag.
Flemming Kaul er en af landets mest anerkendte arkæologiske forskere med en række værker om bronzealderens
billedverden og Gerhard Milstreu har specialiseret sig i dokumentation af helleristninger ved hjælp af fotos og opmaling.
Historier om helleristninger
Flemming Kaul vil fortælle historier om helleristningerne og kulthuset som kan ses i museets have. Måske vil der også
blive plads til et par gode historie fra en lang udgravningskarriere. Gerhard Milstreu vil opmale helleristningsstenene og
tage frottager (gnidebillede) af de fire håndtegnssten fra Venslev, som i dagens anledning er taget ud af deres montre, så
publikum kan studere dem på nært hold.
Desuden vil museets faste inspektører Naomi Pinholt og Palle Ø. Sørensen også være til stede ved arrangementet.
Børn vil kunne lave billeder af håndtegnsstene og kulthuset, og høre historier specielt til dem.
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Penge, diplomer og is til bedste cyklister

Frederikssund Kommune har hvert år en række aktiviteter, der skal forbedre trafiksikkerheden for kommunens skolebørn.
En af den er cyklistprøven for 6. klasserne.
Prøven består af en ca. 5 km lang rute, som eleverne bliver sendt ud på enkeltvis. Før eleverne bliver sendt ud på ruten
tjekker politiet, at cyklerne lever op til lovens krav om reflekser, bremser, ringklokke mm.
Præmier til de tre bedste klasser
Tirsdag den 7. juni kl. 13 var det blevet tid til at kåre og præmierer de tre klasser, som har klaret sig bedst i prøven. Det
skete på Torvet i Frederikssund, som var tæt pakket med skolebørn.
Selve præmieoverrækkelsen stod næstformand for Teknisk Udvalg, Jens Ross Andersen (V) for, sammen med Henrik
Jensen fra Nordsjællands Politi.
Efter de indledende ord, var der diplomer og check til de tre klasser, der havde klaret sig bedst. Det var 6B og 6C fra
Frederikssund Private realskole, der løb med 1. og 2. præmien på henholdsvis 5.000 kr. og 2.000 kr.. 3. præmien på
1000 kr. gik i år til 6B fra Jægerspris Skole.
Efter præmieoverrækkelsen uddelte Henrik Jensen fra Nordsjællands Politi diplomer til alle eleverne, og så var der is til
alle i det pragtfulde solskinsvejr.
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Brugerne spørges til råds om budget 2017
Byrådet har i 2016 valgt at gribe budgetprocessen lidt anderledes an end man plejer, og starte den direkte dialog med
borgere og brugere tidligere.
Målsætningen er der som sådan ikke ændret på fra tidligere års budgetarbejde, nemlig at det er Byrådets ambition at
inddrage så mange interessenter som muligt for at få gode idéer til hvordan man kan gøre tingene bedre, smartere og
ikke mindst billigere.
Ifølge kommunens økonomi- og udviklingschef, Mette Viksø-Nielsen, har alle interesserede derfor kunnet komme med
forslag til budgetforbedringer allerede fra januar måned.
- Byrådet har valgt at lade det være op til det enkelte fagudvalg at vælge den model for inddragelse som er mest
hensigtsmæssig. Samtidig har borgere, erhvervsliv og ansatte kunnet komme med forslag via internettet, fortæller
økonomi- og udviklingschefen.

Økonomi- og udviklingschef Mette Viksø-Nielsen fortalte om budgettet ved tirsdagens dialogmøde.
Som led i inddragelsen har flere fagudvalg valgt at holde dialogmøder med brugerne på deres respektive områder.
Seneste eksempel herpå er Sundhedsudvalget, som havde inviteret brugerrepræsentanter på det specialiserede
socialområde for voksne til møde tirsdag eftermiddag – et tilbud som cirka 35 repræsentanter valgte at tage imod.

Ifølge formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A), så var det dejligt med så stort et fremmøde.
- Det er noget større end tidligere år, hvilket i sig selv er positivt, siger udvalgsformanden – og samtidig styrker det troen
på at den vej vi har valgt er den rigtige; en vej hvor vi i Sundhedsudvalget i år ønsker en tidligere inddragelse af så
mange interessenter som muligt til at få gode ideer.
- Formålet med dialogmødet var dels at Sundhedsudvalget i sin egen proces med at få tilvejebragt konkrete forslag til
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budget 2017 kunne få afprøvet eller nuanceret oplæggene til effektiviseringer sammen med interessenterne, dels kan
interessenterne komme til orde og være med til at formulere deres forslag og ideer til budgettet fortæller Jesper
Wittenburg.
Ud over udvalgsformanden og resten af Sundhedsudvalget kom både chefkonsulent Peer Huniche, socialchef Klaus G.
Kolberg og økonomi- og udviklingschef Mette Viksø-Nielsen med oplæg til drøftelserne om både nye og allerede
iværksatte initiativer.
Iflg. Peer Huniche var der da også en god stemning på mødet:
- Der var blandt de mange fremmødte et ægte engagement for områdets udvikling, og de fremkom med mange
forskellige holdninger og synspunkter til de mulige effektiviseringer af socialområdet, så mødet efterlader mange positive
opmærksomhedspunkter som politikerne i Sundhedsudvalget kan tage med sig i den videre budgetproces, siger Peer
Huniche.

De mange deltagere lyttede og deltog interesseret.
30 forslag fra borgerne
Én ting er dialogprocesserne mellem fagudvalg og brugere. Men alle borgere havde i foråret mulighed for at byde ind
med deres forslag. Det har resulteret i 30 forslag, der både er lagt på kommunens hjemmeside, og overbragt til byrådets
medlemmer til inspiration i det videre budgetarbejde.
Forslagene spænder vidt; lige fra ønske om vejbump på egen vej til forslag om nye printløsninger i kommunen, større
grad af medbestemmelse, affaldshåndtering og biblioteksbyggeri.
De mange forslag glæder borgmester John Schmidt Andersen (V).
- Et kommunalt budget er en stor og kompleks størrelse – og det gælder såmænd også for os politikere. Derfor er det
utroligt værdifuldt med input fra borgerne og brugerne af de kommunale servicetilbud.
- Selv om vi næppe kommer til at bruge alle forslagene, så er de alligevel med til at fortælle os hvad der optager folk, og
helt sikkert også huske os på nogle ting vi nok ikke selv havde tænkt på eller fået øje på, siger borgmesteren.
Den videre proces
Arbejdet med budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020 fortsætter både før og efter sommerferien, hvor det
samlede byråd mødes til to budgetseminarer.
Den 8. september førstebehandler byrådet budgettet, og sender det i høring frem til den 28. september. Undervejs holder
der borgermøde i Frederikssund Hallerne den 15. september kl. 19.00.
Den 12. oktober godkendes budgettet ved byrådets andenbehandling.
Foto: KEJE.
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Internationalt besøg i Vinge
Onsdag den 8. juni fik byggepladsen i Vinge besøg af knap 100 gæster fra den internationale konference for smarte byer
”Greater Copenhagen smart solutions”.
Mere end 300 personer fra 25 forskellige lande deltog i konferencen, som fandt sted i København den 7. og 8. juni. Og
knap 100 af deltagerne havde valgt at besøge byggepladsen i Vinge som en del af programmet.
Borgmesteren bød velkommen
Borgmester John Schmidt Andersen bød velkommen til de udenlandske og danske gæster og fortalte om Vingeprojektets forløb fra begyndelsen for 14 år siden til i dag.
- For byrådet i Frederikssund Kommune er der et stort potentiale i at blive flere borgere i kommunen. Flere borgere
betyder flere skatteindtægter, og dermed er Vinge med til at sikre fremtiden for Frederikssund Kommune, sagde John
Schmidt Andersen i sin velkomst.
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Borgmester John Schmidt Andersen byder velkommen.
Rundvisning på byggepladsen
Gæsterne blev budt på oplæg fra TDC og Phillips, som er to af de firmaer, der er med til at udvikle den digitale
infrastruktur i Vinge og teste nye former for belysning i området. Chefen for By og Landskab i Frederikssund Kommune,
Søren Smidt-Jensen, guidede herefter konferencens deltagere rundt på byggepladsen mellem gravemaskiner og
håndværkere. Her kunne de høre om udviklingen af det første boligområde i Vinge – Deltakvarteret, hvor de første
boliger vil skyde op af jorden fra den 1. august 2016.
Den internationale konference er blevet til i et samarbejde mellem København, Albertslund og Frederikssund Kommuner.
Læs mere om Vinge på www.facebook.com/byenvinge eller følg byen Vinge på Instagram.
Nedenfor kan du se en billedserie fra dagens internationale besøg i Vinge. (Fotos: Kenneth Jensen)

Gæsterne lyttede interesseret til oplæggene i pavillonen på byggepladsen.
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Chefen for By og Landskab, Søren Smidt-Jensen, udpeger de forskellige dele af Vinge by på det store tæppe i pavillonen
med et kort over byen.

Gæsterne på vej ud på byggepladsen.
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Turen på byggepladsen gik blandt andet rundt om deltaet op mod Tvinsmosen.

Midt i deltakvarteret kunne konferencens deltagere se en række illustrationer af de kommende byggerier i området.
Foto: KEJE.
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Kommunen får unge turistambassadører
Unge medarbejdere fra tre lokale forretninger i Jægerspris bliver turistambassadører som et pilotprojekt i Frederikssund
Kommune.
Onsdag den 8. juni blev de første af omkring 30 unge klædt på til at være turistambassadører i Jægersprisområdet. Det
foregik på Jøhrs Kaffelab og følges op af et nyt møde ugen efter.
En lokal borger, Michael Harder, har over for kommunen foreslået ideen om, at unge kan være turistambassadører i
lokalområdet. Kommunen har taget godt imod ideen, og i den kommende tid kører det som et pilotprojekt i Jægerspris
med mulig udbredelse til andre dele af kommunen.
Formand for vækstudvalget Ole Søbæk siger:
- I Frederikssund Kommune ønsker vi at skabe vækst i turisterhvervet ved tiltrække flere turister og give dem gode
muligheder og oplevelser, mens de besøger vores dejlige kommune. Vi hilser derfor initiativer som dette velkommen. De
unge medarbejdere møder turisterne i deres naturlige færden i området, og kan give dem et par gode råd med på vejen,
henvise til yderligere information og i det hele taget hjælpe lidt til med at turisterne får et godt ophold. Vi var derfor ikke
sene til at gribe ideen, da lejligheden bød sig.
De unge arbejder i SuperBrugsen, Poulsen Is og Jægerspris Is, og er således i kontakt med mange turister. De unge får
et badge med Turistambassadør på, som de kan bære på tøjet.
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Her ses nogle af de nye friske, unge turistambassadører.
På gårsdagens møde gav specialkonsulent i kommunen Heidi Normann Jakobsen fakta om kommunen til de unge,
fortalte om byrådets vision ”Gode forbindelser” og gav eksempler på en række udviklingsområder fx idrætsbyen, byen
Vinge, Campusområdet, fjordforbindelsen, Sillebro Ådal og naturligvis turismeområdet.
Udviklingschef for turisme og oplevelser, Mette Seneca, fra Frederikssund Erhverv fulgte op, og fortalte om kommunens
seværdigheder og meget andet, som er værd at fremhæve for turister.
Der var stort engagement fra de unge, som også gav bud på hvad de selv vil fremhæve i lokalområdet over for andre
unge, og hvad de godt kunne tænke sig mere af.
- Jeg er utrolig glad for det engagement de unge udviser for det her initiativ. Vi havde en rigtig god dialog, hvor der kom
mange ideer til, hvordan området kan blive mere interessant for de unge fx en festival med et mix af konkurrencer og
musik. Jeg glæder mig til at arbejde videre med dem. Mere af det! Jeg vil gerne opfordre andre unge til at tage kontakt,
hvis de har gode ideer, siger Mette Seneca.
Politisk aftale om planlov giver nye muligheder
Et flertal hen over midten i dansk politik har i dag indgået en aftale om bedre rammer for kommuner, borgere og
virksomheder i hele landet.
”Det er en god dag for borgere og virksomheder i Frederikssund Kommune, som med aftalen om en række lovændringer
kan se frem til nye muligheder for at skabe lokal vækst og udvikling”, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).
Lokalt kan aftalen om ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven bl.a. give mulighed for at etablere mere
tidsvarende og konkurrencedygtige butikker, bedre muligheder for turismeudviklingen og mulighed for hurtigere
lokalplanlægning.
Planlovsændringen vil åbne mulighed for at kommunen kan tillade større dagligvarebutikker i Frederikssund, Skibby,
Jægerspris og Slangerup som bedre kan imødekomme borgernes behov og dermed er bedre rustede til at klare sig i den
regionale konkurrence. Også udvalgsvarebutikker (dvs. butikker som forhandler tøj, sko, sportsudstyr mv.) får nye
muligheder for at vokse og gøre sig gældende i konkurrencen om kunderne.
Den lokale turisme kan ligeledes se frem til nye udviklingsmuligheder. Meget afhænger af hvordan aftaleteksten præcist
udmøntes i lovgivningen, men det ser ud til, at der i den kommende planlov vil komme forbedrede rammer for at arbejde
for f.eks. et hotel på Kalvøen, en udnyttelse af skalleværksgrunden i Gerlev til turisme og for at give spændende
fødevarevirksomheder som Svanholm lettere adgang til at kunne etablere besøgsfaciliteter.
Endelig får kommunerne mulighed for at gøre procedurer i lokalplanlægningen lidt kortere, hvilket efterspørges af mange
virksomheder.
”Jeg glæder mig over, at det nationalt har været muligt at skabe et bredt flertal om en aftale, som sigter mod at give mere
frihed til kommunerne og glæder mig til at aftalen udmøntes i lovændringer som forhåbentlig kan træde i kraft allerede i
januar 2017”, slutter borgmesteren.
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10 Columbus sejler med fornyet kraft
M/F Columbus, der betjener Frederikssund Kommunes eneste færgerute fra Kulhuse til Sølager, har fået nye motorer, og
sejler med fornyet kraft hele sommerhalvåret.
Den kommunale færgerute er i fast sejllads hvert år fra 1. april til 30. september, og 2016 er ingen undtagelse. Heller ikke
i dag, hvor vi tog på tur med den lille færge for at høre om livet på fjorden, og hvad det er for noget med ny motorkraft.
Som flere lokale sikkert erindrer, så var færgeruten for et par år siden ramt af flere nedbrud, og i 2013 måtte sæsonstart
sågar udsættes et par dage pga. problemer med motorerne og hydraulikken.
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Én af de to nye motorer.
600 HK
Iflg. skipper på M/F Columbus, Steffen Andersen, så var de gamle motorer efterhånden så utætte at de drev af olie.
- Det var ikke nogen sjov situation, og ud over det betød at motorerne kørte varme, og hele tiden skulle serviceres, så
medførte det også ekstra liggedage hvor vi ikke kunne sejle. Så det var tid til at der skete noget nyt.

De gamle motorer var nu heller ikke helt nye. Faktisk vides det ikke helt hvor gamle de var, men de blev lagt i Columbus
for cirka 20 år siden, og da var der tale om brugte, renoverede motorer, fortæller skipper, og tilføjer:
- Så de er jo i hvert fald noget ældre end det, og helt sikkert modne til udskiftning.
Besparelse – også for miljøet
Én ting er at de nye motorer er driftssikre, men de sparer også på brændstoffet, og dermed på udledningen af Co2 og
andre miljøbelastende stoffer – og det er iflg. Morten Bonnen Schultz fra Trafik og Ejendom i Frederikssund Kommune
også en væsentlig faktor.
Det er Morten der fører tilsyn med færgen, og han fortæller at færgen også indgår i kommunens samlede Co2-regnskab.
- De nye motorer udgør en stor miljøgevinst. Vi forventede ved anskaffelsen en besparelse på 200 til 400 liter brændstof
om ugen, og det har vi mere end indfriet, som det ser ud lige nu, siger han.
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Columbus på vej i Havn i Kulhuse.
Over 36.000 passagerer
Men ikke kun af hensyn til miljøet er de nye motorer en god investering; færgeruten er populær, og navnlig blandt
cyklister i en grad som aldrig før.
Et dyk ned i statistikken for 2015 viser at 36.215 passagerer benyttede færgeruten sidste år. Heraf var de 6.568 cyklister.
I 2012 var det tal 3.312.
Med til historien bag den udvikling hører at det siden 2014 har været gratis at sejle med færgen med sin cykel.
- Men det er også en god og populær cykelrute fjorden rundt, og her udgør vi en god lille pause på vejen, når Steffen
Andersen lige at berette, inden der er bud efter den lille færge igen, og vi stiger af.

Rejsende kører til og fra færgen.
Praktisk info
M/F Columbus sejler fra 1. april til 30. september efter flg. plan:
Første tur
Mandag til fredag:

Kl. 07.30

Lør-, søn- og helligdage:

Kl. 10.00

Sidste tur
1. april – 31. maj:

Kl. 19.00

1. juni – 14. august:

Kl. 20.00

15. august – 30. september:
Kl. 19.00
For priser og øvrig information, se færgerutens egen hjemmeside.
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Redningskrans på M/F Columbus med lystbådehavnen i baggrunden.
Foto: KEJE.
2016 6

10 Klubberne inviterer til forældremøde
Under overskriften 'RESPEKT MAND' inviterer Frederikssund Klubberne til fælles forældremøde om børn og unges
respekt for hinanden… og nok så væsentligt; om de voksne og deres respekt for børn og unge. Det sker onsdag den 15.
juni 2016 i Græse Bakkebyhallen fra kl. 17.30 til 20.30.
I år har vi inviteret John Aasted Halse, fortæller Carsten Lunn, der er leder af klubberne i Frederikssund Nord og Syd.
- John Halse er kendt som en vidende og skarp debattør samt en levende samt humoristisk foredragsholder og
underviser, når det kommer til børn og unges forhold i familien, skole og klubber, fortæller han.
John Halse har har i en årrække været formand for Landsorganisationen Børns Vilkår og medlem af regeringens
børneråd. Han har skrevet en lang række bøger.

Arkivfoto fra forældremøde i 2013 i Græse Bakkebyhallen.
Ikke kun for forældre
Iflg. Carsten Lunn er børn og bedsteforældre også velkomne til forældremødet.
Klubbernes medarbejdere vil nemlig sørge for at børnene kan lege på børnemarkedet, hvor der er sørget for at de får alle
tiders eftermiddag og aften med hoppeborge, boldspil, bål, boder og sjove konkurrencer.
Tilmelding
Forældre til fritidsklubbørn tilmelder sig senest den 14. juni 2016 via Tabulex. Forældre til børn i Ungdomsklubben
tilmelder sig på cvilh@frederikssund.dk. Husk at skrive antal børn og voksne.
Foto: KEJE.
2016 6

13 Kom og smag på Hornsherred
Hornsherred rummer et stort antal højkvalitets fødevareproducenter, der kommer og fortæller om deres produkter og
sælger dem fra boder på Kulturhuset Rejsestaldens gårdsplads lørdag den 18. juni 2016.
Kom og gå på opdagelse mellem Norliq, Østergaard Frugtplantage og Mosteri, Hornbeer, Hansens Is, Degnemosegaard
Vin, Svanholm, Selsø-øko, Chriis Soyais, Koholm, Stensbølgaard og Hellas Frugt. Desuden kan du møde Slow Food
København Nordsjælland, Frederikssund Økologiske Fødevarefællesskab, Lejre Økologiske Grøntsagskonsortium og biprojektet Plan Bi.
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Tag gerne børn med, der bliver mulighed for at deltage i en konkurrence og i en smags-zoo.
Café Danner tilbereder en særlig frokostmenu baseret på råvarer fra Herredet, som kan købes både i caféen ved
Jægerspris Slot og fra en bod på Rejsestaldens gårdsplads.
Og i tidsrummet mellem klokken 11 og 14 kommer Anders Holst & Claus Kaarsgaards Duo og jazzer på gårdspladsen.
Anders Holst og Claus Kaarsgaard har spillet sammen i over 15 år, og er begge meget aktive på den danske og
internationale musikscene.
Markedet er arrangeret af Kulturhuset Rejsestalden i samarbejde med VisitFrederikssund, og åbnes af Udviklingschef for
turisme og oplevelser i Frederikssund, Mette Seneca.
2016 6

2016 6

13 Vær varsom med åben ild
Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i mere end 200 brandudrykninger i Danmark, og sankthansbål forårsager cirka 50
brande.
Når solen for alvor begynder at titte frem, temperaturen sniger sig over de ti grader, og alting begynder at spire og gro, så
springer også havefolket ud. Og mange ruster sig med en ukrudtsbrænder i kampen mod uønsket vækst mellem fliserne
eller under hækken - og også til mange andre formål, for eksempel når der skal tændes op i grillen eller lægges tagpap
på.
Men pas nu på derude. Hvert år kører brandvæsnet ud til mere end 200 brande, der er opstået på grund af uforsigtig brug
af ukrudtsbrændere.
- Brænderen bør kun skrues så meget op at ukrudtet bliver kortvarigt svitset. Det er desuden vigtigt at holde
ukrudtsbrænderen på afstand af bygninger, bevoksninger og biler. Flammen fra brænderen antænder nemlig let
brandbare materialer - også dem man ikke ønsker at sætte ild til. Endelig opfordrer vi til at lade ukrudtsbrænderen blive i
redskabsskuret i de tørre perioder og i blæsevejr, hvor det kan være svært at styre flammen, siger
kommunikationskonsulent Lone Hansen fra Sikkerhedsstyrelsen.
Efter brug af ukrudtsbrænderen skal området tjekkes for oversete gløder. Lad ukrudtsbrænderen køle af før den stilles
væk, og husk at afmontere gasflaske eller gasdåse. En ukrudtsbrænder skal være forsynet med DG-mærke - så er den
godkendt til brug i Danmark.
Sankthansbål er flotte, men...
der opstår dobbelt så mange brande på en sankthansaften som på en normal aften og nat.
På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan. På sankthansaften ligger tallet i
gennemsnit på cirka det dobbelte.
For at sikre at det kun er sankthansbålet - og ikke andet - der går op i røg sankthansaften, bør Beredskabsstyrelsens
vejledende afstande for afbrænding overholdes.

30 meter fra bygninger med hårdt tag

60 meter fra brændbare markafgrøder

200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale
Se Afbrændingsbekendtgørelsen og Beredskabsstyrelsens vejledning, hvor afstande fremgår af bilag 1.
Vis hensyn til mennesker og dyr
Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på at smådyr kan have taget ophold i
sankthansbålet inden afbrænding.
Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før det skal tændes.
13 Fritidsudvalg anbefaler plan for ny idrætsby
Fritidsudvalget har på sit møde 8. juni anbefalet overfor Økonomiudvalg og Byråd at godkende det endelige forslag til
helhedsplan for den kommende idrætsby i Frederikssund. Planen lægges til beslutning i Byrådet på mødet 22. juni.
Umiddelbart inden Fritidsudvalgets møde 8. juni fik hele Byrådet præsenteret det endelige forslag til helhedsplan af
Keingart Arkitekter, der er rådgivende arkitekt på projektet.
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3D visualisering af pladsen foran bygningerne
Med den kommende idrætsby har Frederikssund Kommune grebet en unik mulighed for at planlægge et stort samlet
idræts- og aktivitetsområde helt fra bunden. Næsten alle lignende anlæg i Danmark er blevet etableret ved knopskydning
over mange år uden en samlet masterplan. Helhedsplanen er idrætsbyens masterplan, som skal sikre en god
sammenhæng mellem de enkelte dele af idrætsbyen og i forhold til området omkring idrætsbyen. Planen skal være
styrende for alle de aktiviteter og anlæg, der etableres i idrætsbyen. Uanset om de bygges i den første fase af projektet,
eller om de bygges i en senere fase om mange år.
Visionerne bag den kommende idrætsby er blandt andet, at den skal opfordre til samarbejde på tværs af foreninger,
benyttes af mange forskellige målgrupper og gøre det attraktivt at være frivillig foreningsleder eller træner. Samtidig har
der været et tydeligt ønske om flere adgangsveje og gode stiforbindelser mellem idrætsbyen, Ådalens Skole (Nord),
Sillebro Ådal og Vinge.
- Det endelige forslag er et resultat af en meget intensiv og spændende proces, hvor alle parter er blevet inddraget og
lyttet til. Både foreninger, borgere og Byråd. Jeg er imponeret over så godt projektets rådgivende arkitekt har ramt alle de
forskellige behov, ønsker og hensyn, der har været fremme undervejs. Helhedsplanen rummer alle de nødvendige
faciliteter til de idrætter, der skal tilknyttes idrætsbyen og giver samtidig gode muligheder for at borgere kan bruge
idrætsbyen til forskellige former for motion og bevægelse, forklarer formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard (V).
Forslaget til helhedsplan behandles i Økonomiudvalget 15. juni og i Byrådet den 22. juni.
Inddragende proces
Alle berørte idrætsforeninger og kommunens idrætsråd har været inddraget tæt i processen. Idrætsrådet som projektets
følgegruppe og idrætsforeningerne med deltagelse i workshops og studieture.
- Vi har følt os rigtig godt inddraget i processen frem mod det endelige forslag til helhedsplan. De berørte foreninger er
blevet inddraget og lyttet til, hvilket afspejles i det forslag, der nu ligger. Vi ser meget frem til at få et idrætsanlæg, der kan
styrke samarbejdet og udviklingen af idrætten, både i Frederikssund by og i hele kommunen, fortæller formand for
Idrætsrådet Annelise Hansen.
Borgere, der bor i området omkring den kommende idrætsby, har også været inddraget. Dels via en høringsfase dels via
et informationsmøde i maj, hvor de fik mulighed for at give input til de foreløbige skitser til helhedsplan. Den endelige
helhedsplan vil som en del af den nye lokalplan for området blive sendt i offentlig høring, hvor alle har mulighed for at
indsende høringssvar.

3D visualisering af de petanquebaner der skal ligge bag svømmehallen ned mod Sillebro Ådalen
Idrætsbyen bygges i etaper
Idrætsbyen skal på både kort og lang sigt erstatte de idrætsfaciliteter, der i dag ligger i Frederikssund by på henholdsvis
Kalvøen, Bjergvej, Ådalens Skole Syd samt ved Pedershave.
Byrådet har i første omgang afsat 121 mio. til første del af etableringen, hvor der som minimum skal bygges svømmehal,
et antal fodboldbaner samt klubfaciliteter. Det præcise omfang og type af faciliteter, der skal indgå i fase 1, drøftes i
Byrådet til august. Første spadestik til fase 1-byggeriet forventes at blive taget i løbet af sommeren 2017. Hvornår de
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øvrige faser af aktiviteter i idrætsbyen kan igangsættes, er endnu ikke planlagt.
Fakta om arkitekterne
Det er det prisbelønnede arkitektfirma Keingart, der er rådgivende arkitekt på projektets helhedsplan. Arkitektfirmaet har
tidligere vundet Den Internationale Olympiske Komites (IOC) guldmedalje for et udendørs idrætsanlæg ved Syddansk
Universitet i konkurrence med blandt andet byggeriet fra VM i fodbold i Brasilien og Vinter-OL i Rusland.
2016 6

14 Praktik fremmer integrationen
Frederikssund Kommune har gode erfaringer med praktikforløb til flygtninge hos de lokale virksomheder. Derfor arbejder
Jobcenter Frederikssund med en virksomhedsrettet integrationsindsats, der skal skabe arbejde til flygtninge.
Mange flygtninge har et stort ønske om hurtigst muligt at få et arbejde. Det har stor betydning for deres integration at
komme ud på det danske arbejdsmarked, få et fællesskab med kollegaer, lære det danske sprog og få indsigt i det
danske samfund. Men det er vigtigt, at der skabes det rette match mellem flygtning og virksomhed. Derfor samarbejder
Jobcenter Frederikssund med virksomheder inden for mange forskellige brancher.
I denne uge uddeler Lokalavisen Frederikssund et tillæg, Bag Facaden. I det kan man blandt andet læse om Tarek
Darwish fra Syrien, der kom i virksomhedspraktik hos Procom, hvor han sidenhen blev ansat og nu beskæftiger sig med
tekniske specifikationer og miljøkrav.
Tillægget deles kun ud blandt borgere i Frederikssund. Bor man i Jægerspris, Skibby, Slangerup eller en af kommunens
mange andre dejlige byer, som ikke modtager tillægget, kan man her læse om Tarek, Procom og samarbejdet med
Jobcenter Frederikssund.

2016 6

14 Haveaffald til genbrug
Ingen aflevering af haveaffald på Skibby Genbrugsstation fra 6. til den 14. juni. Onsdag den 15. juni kan du igen aflevere
haveaffald på pladsen.
I mellemtiden kan du i stedet køre til genbrugsstationen i Jægerspris. Her er åben alle dage kl. 10.00 -18.00.
Genbrugsstationen ligger på Nørhaven 8 i Over Dråby.
Vestforbrænding ombygger haveaffaldsområdet på Frederikssund Kommunes genbrugsstation i Skibby, mandag-fredag i
uge 23.
I forbindelse med dette arbejde kan du ikke komme til at aflevere haveaffald i Skibby.
Det skal fremover være lettere af aflevere havefald, især når der er vådt. Samtidig skiller vi den lette og tunge trafik fra
hinanden.
Bemærk! Siden er opdateret den 14.6. for at rette en misforståelse omkring varigheden af arbejdet.

2016 6

15 Museum åbner historie- og sanselegeplads
Børnemuseet Muserum og Frederikssund Museum har de sidste måneder arbejdet på en helt ny attraktion i museets
have, og i dag kunne sløret endelig løftes da Historieviften blev officielt indviet.
Historien er din
Sådan lyder museets vision, og det handler i al sin enkelhed om at museets gæster skal mærke den historiske fortælling
og formidling på sanserne, i stedet for blot som tilskuere at kigge og observere.
Netop det er den nye legeplads i haven ved Frederikssund Museum et levende eksempel på. Og liv var der i dag ved
indvielsen, hvor knapt 50 børn fra børnehusene Lærkereden og Skuldshøj i Frederikssund var inviteret med for at indvie
den nye legeplads der hedder Historieviften.

Piger danser i Sansehuset, som er en del af den nye historievifte.
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Også sansestien blev studeret meget grundigt af børnene.
En vifte af sansemuligheder
På legepladsen kan børnene både gå en tur på bare tæer på sansestien, lege i vikingeskibet, ringe med kirkeklokken i
middelaldertårnet, og gemme sig i det store dæk for dragen Dada, som ligger halvt under jorden, fortæller Morten
Skovgaard. - Og så kan børnene kravle en tur ind i sansehuset, hvor de både kan genkende deres egen tid og udforske
oldtidens hulemalerier og middelalderens kirkelige glasudsmykning.
Iflg. formand for Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard (V) er historieviften da heller ikke bare en
legeplads:
- Det er i lige så høj grad et godt eksempel på hvordan børn igennem leg og aktivitet på egen krop kan opleve at
historien også er deres. Legepladsen består af fire forskellige periodeafsnit, der alle skaber mulighed for, at børnene kan
interagere direkte med deres egen historie, og på den måde komme tættere på en fortid, der ligger hundredvis af år
tilbage, sagde Morten Skovgaard ved åbningen af legepladsen onsdag formiddag, inden han officielt indviede
legepladsen ved at slå på klokken der er opstillet.

Morten Skovgaard indvier legepladsen ved at slå på den opstillede klokke.
Historieviften er en sanselegeplads hvor det handler om at aktivere kroppen og sanserne, og herigennem stimulere
opfattelsen og forståelsen for historien.
- Fidusen ved historieviften er at man skal bruge kroppen til at opdage legen. Vi går ikke op i om man har fuldstændig
styr på jægerstenalderen når man tager hjem her fra os, men kan man huske smagen af skovjordbærerne eller
fornemmelsen af trædækket under fødderne, så har man fået noget erfaring som senere kan åbne op for andre
erkendelser, fortæller Naomi Hainau Pinholt som er museumsinspektør på ROMU.
- Måske får man en fornemmelse af at her har været nogen før mig, når man sidder i Vikingeskibet, eller står inde i
legehuset. Så har vi skudt gang i en læringsproces.
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Museumsinspektør Naomi Hainau Pinholt.
Legepladsen er beliggende i haven ved Frederikssund Museum på Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris, og der er fri
adgang til haven hele døgnet.

Vikingeskibet var populært.

Gamle traktordæk kan bruges til mange ting.
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Sansehuset satte mange snakke og tanker i gang.
Foto: KEJE.
2016 6

16 Kulhuse Havn får facelift
I disse uger er der hektisk aktivitet i det nordlige Hornsherred. En donation på en mio. kroner fra A.P. Møller og Hustru
Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal gør det nemlig muligt at realiserer et stort ønske om nye faciliteter til
stamgæster og turister.
Det var ikke let for bestyrelsen i Kulhuse Havn at få armene ned, da de 11. juli sidste år modtog beskeden om at deres
ansøgning om et tilskud på en million kroner til A.P. Møllers Fond var blevet imødekommet. Dermed var to tredjedele af
finansieringen på halvanden million pludselig på plads. Den sidste tredjedel klarer havnen selv.
Nordlig turistperle
Havnen, og den tilstødende Kulhuse Strand, er kommunens nordligste punkt, og af mange gode grunde et stort
trækplaster for turister.
Dels har stranden det blå flag, og byder ud over meget fine badeforhold dermed også på en række ferieaktiviteter for
børn og unge. Dels er det herfra kommunens hyggelige færge M/F Columbus sejler, og så ligger kommunens eneste
campingplads også lige ved havnen og stranden.

Selv på en almindelig fredag er der liv og stor søgning på Kulhuse Strand.
Den idylliske lystbåde- og færgehavn drives af foreningen Kulhuse Havn, der består af pladsholderne i havnen, der har
en båd liggende. Også Frederikssund Kommune bidrager til havnens drift, blandt andet gennem færgeoverfarten.
For at gøre havnen endnu mere attraktiv ønsker havnen dels at renovere området, dels at tilføre nye og bedre faciliteter:
- På det helt praktiske plan er vi i gang med at udskifte bølgeskærmen, fortæller havnens formand, Henning Otterstrøm,
der videre kan berette at den gamle skærm var af stål og beton som var begyndt at ruste og smuldre; navnlig efter Bodils
hærgen i 2013 var det blevet slemt, så der kom sand og tang ind over havnen, fortæller havneformanden, og fortsætter:
- Det var vi derfor nødt til at få gjort noget ved. Men vi ville også gerne opgradere havnen med nye turist- og
badefaciliteter til helårsbrug. Den gamle badebro kunne ikke bruges om vinteren, og der var heller ikke rigtig andre
faciliteter der kunne anvendes uden for højsæsonen. Og da vi nu bl.a. har en gruppe vinterbadere som kommer her –
nogle sågar langvejs fra - så var det oplagt at se på om vi også kunne komme dem i møde.
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Henning Otterstrøm for enden af den nye bølgekærm.
Udsigtspost og badebro hele året
Det har resulteret i det projekt der altså har opnået en millioner kroner i fondsstøtte, og som foreningen bag havnen selv
spæder en halv million til. Et projekt som også giver havnen en ny udsigtsplatform som de kalder kommandobroen.
- Vi prøver jo hele tiden at skabe bedre forhold, og være trækplaster for turister på den nordlige spids af kommunen,
siger Henning Otterstrøm.
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Herover ses den nye kommandobro illustreret; øverst set ovenfra, og nederst set fra siden.
Blandt andet derfor har man valgt ikke at bruge beton til bølgeskærmen igen.
- Det er noget pænere og mere indbydende med en træskærm, og så holder det faktisk lige så godt, fortæller Henning
Otterstrøm om baggrunden for den disposition.
Bølgeskærmen er næsten færdig i skrivende stund, og kommandobroen, der udformes som en skibsstævn med
bovspryd, forventes at stå færdig først i juli når hoved feriesæsonen starter. Broen vil blive udstyret med kort, kompas,
pejleudstyr og andre oplysnings- og aktivitetsting.
Også den nye badebro, der placeres omtrent samme sted som den gamle, men altså kan bruges hele året, forventes at
stå klar om kort tid.

Havneformanden viser her hvor den nye udsigtsplatform kommer til at ligge.
Foto: KEJE.
2016 6

16 Oplever du tegn på angst eller depression?
Så er kurset ”Lær at tackle angst og depression” måske noget for dig.
Du bliver præsenteret for redskaber som kan medvirke til at det er dig, og ikke symptomerne, der styrer dit liv. Emnerne
er blandt andet:

Triggere og advarselssignaler

Forebyggelsesstrategier

Problemløsning

Bedre kommunikation

Fysisk aktivitets betydning for humøret.
Kurset foregår på De tre Ege i Jægerspris syv fredage i tidsrummet 10.00 – 12.30. Første gang er fredag den 12.
august 2016.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding
Hvis du ønsker at deltage skal du kontakte sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på 21 13 44 75 eller
zmor@frederikssund.dk. Skriv ikke oplysninger om dit helbred hvis du mailer. Vi holder visiterende samtaler i uge 26, 27,
31 eller 32.
Du kan læse mere om kurset på www.frederikssund.dk/angstogdepression.
Sådan siger en tidligere deltager om kurset
Louise Thorsen, der har deltaget på kurset siger:
- Social isolation er en af de ting, der følger med at have en depression. På kurset var det godt at mærke, at jeg ikke er
alene. Jeg har fået mere realistiske forventninger til mig selv. Jeg blev mindet om, at også de små ting nytter og er blevet
bedre til at sætte realistiske mål.
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17 Mød nye medarbejdere
Tirsdag den 21. juni præsenterer de seks jobcentre i Nordsjællands Rekrutteringsservice nyuddannede inden for
transport og byggeområdet for lokale virksomheder.
Inden sommerferien afslutter 22 kursister et uddannelsesforløb inden for hhv. transport og byggeområdet, og med
afslutningen er de alle klar til at gå direkte i arbejde, og medvirke til at virksomheder i Hovedstadsområdet har kvalificeret
arbejdskraft.
Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Fredensborg, Helsingør og Hillerød kommune, er sammen med Erhvervsskolen
Nordsjælland og Nordsjællands rekrutteringsservice gået sammen om at inviterer til Jobmatch for de 22 nye chauffører
og betonfolk. Det sker tirsdag d. 21. juni kl. 8.00 til 10.00 på
Erhvervsskolen Nordsjælland
Peder Oxes Allé 4
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3400 Hillerød.
Uddannelserne
De to nye uddannelser, der udspinger af at kommunerne oplever stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for
områderne er:
Byggepakken, der er et forløb på to måneders varighed hvor deltagerne har været gennem en række AMUkurser som fx Nivellering, anvendelse af bygge- og anlægstegninger, forskalling, armering, vejen som arbejdsplads, truck
B certifikat mv.
Transportpakken, der er et forløb på 70 dage hvor deltagerne har fået kørekort til lastbil (kørekort C),
lastbilvogntog (CE), EU-bevis, Kran D certifikat, farligt gods, vejen som arbejdsplads mv.
Tilmelding til dagen sker til virksomhedskonsulent Mette Koch Wøhlk på metkw@halsnaes.dk / 51 67 54 96.
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17 Ungemæglere skal øge trivslen
Frederikssund Kommune har fået 18 nye ungemæglere. De skal være med til at fremme trivslen blandt børn og unge ved
at hjælpe med at løse de konflikter, unge kan have med voksne eller med hinanden.
16 medarbejdere fra Frederikssund Kommune samt to medarbejdere fra boligselskabet Rosenvænget har netop afsluttet
uddannelsen som ungemæglere og fået overrakt deres kursusbevis. De i alt 18 ungemæglere skal hjælpe med at skabe
bedre trivsel blandt børn og unge i Frederikssund Kommune. På uddannelsen har de lært, hvordan man arbejder med
mægling og konfliktløsning på en måde, hvor de involverede i konflikten selv er med til at løse den. Uddannelsen
udbydes af Center for Konfliktløsning.
- Det handler om at få en mæglende tilgang i dagligdagen. Der skal fokus på, hvordan vi løser konflikter på en måde,
hvor de involverede bliver fastholdt i ejerskabet af konflikten og selv er med til at løse den. Mange lærere og pædagoger
har været vant til, at når der er en konflikt blandt børn, fortæller de, hvordan den skal løses. Men den rolle skal de lægge
fra sig og i stedet skal de træde tilbage og hjælpe dem, der er involveret i konflikten til at lære, hvordan de håndterer den
og løser den, fortæller Kjeld Erik Pedersen, SSP-konsulent og ansvarlig for uddannelsen af ungemæglere i
Frederikssund Kommune.
Konfliktmægling på skoleskemaet
Det er blandt andet lærere og pædagoger fra de fem distriktsskoler, fritids-/ungdomsklubberne og Gadeteam, som har
været på uddannelse. Her har de lært alt det teoretiske om konfliktmægling, og nu skal de ud og bruge det i praksis,
blandt andet i skolerne.
- Planen er, at alle elever i 5. klasse skal undervises i at have en mæglende tilgang til konflikter. Hvis en hel årgang lærer
det her, tror jeg på, at det vil vokse med dem. Jeg håber i hvert fald, at det vil hænge ved, så vi får en stor gruppe børn og
unge, der har færre konflikter og som ved, hvordan de skal håndtere de konflikter, der er. For konflikter vil altid opstå, det
er et livsvilkår. Det er handler om, hvordan vi håndterer dem og lærer af dem, siger Kjeld Erik Pedersen.
En stor fordel ved at lære de unge at håndtere konflikter er, at det øger trivslen i skolen og de miljøer, de unge færdes i.
Og god trivsel er med til at give de unge en god skolegang og ikke mindst forebygge kriminalitet og misbrug.
I løbet af det næste skoleår vil ungemæglerne gå i gang med undervisningen på 5. klassetrin.
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20 Hver by har sin heks…
… og hvert sogn sine trolde. Sådan synger Shu-Bi-Dua, men efter på torsdag er der nok lidt færre hekse. Vejrudsigten
tyder i skrivende stund på en mild aften med lunt vejr og svag vind, så heksene kommer ikke i modvind, når de
sankthansaften tager turen til Bloksbjerg.
Og der skulle være muligheder nok for at se dem flyve; heksene altså. Troldene melder historien ikke noget om.
Slangerup
I Slangerup tænder Erik Ejegod Spejderne bål cirka kl. 18.30 på Lystrupvej 20. Forinden er der kl. 17.00 til 18.30
underholdning ved Snakecity Jazzfestival og mulighed for at grille. Efter båltænding og –tale er der kage, kaffe, te og
hygge.
Her er tilmelding nødvendig på www.erikejegod.gruppe.dds.dk, og deltagelse koster kr. 100,- hvis man vil spise med.
Tilmeldingsfrist er 21. juni 2016.
Skibby
Det næste sted som tænder bål er Ræven Skibby Trop og Flok. Der sker ved spejderhytten i Nordmandsmosen fra kl. 17.
Bålet tændes kl. 20.00.
Her er det også muligt at grille, men man skal selv medbringe maden, der kan nydes ved de op satte borde og stole. Der
blive solgt drikkevare samt kaffe og kage.

18 nye ungemæglere er klar til at hjælpe børn og unge i Frederikssund Kommune med at løse konflikter.
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Jægerspris
I Jægerspris er der traditionelt adskillige sankthansbål – blandt andet på Frederikssund Museum, der plejer at være et
tilløbsstykke.
Der er mulighed for at spise medbragt mad i museet have - husk tæppe og madkurv. Haven er åben, så publikum er
velkomne til at komme før kl. 19.00.
Frederikssund Museums havelaug sælger kaffe, te, kolde drikke og småkager.
Niels Sømand underholder fra kl. 19.00 – 21.00 med sommersange og sømandsviser som man kan synge med på.
Der er hekseværksted for børn, hvor man kan lave sin egen lille heks på blomsterpind til bålet – eller til potteplanten
derhjemme.
Der er desuden mulighed for at slå sig løs på den nye sanselegeplads, ”Historieviften”.
Kl. 21.00 – 21.15 holder Eva Mejnert båltalen, og kl. 21.15 tændes bålet.
Et alternativ i Jægerspris er bålet på Kulhuse Havn. Det tændes kl. 21.30 til tonerne af midsommervisen som synges af
koret fra Baunehøj Efterskole.

Arkivfoto fra sankthansbål i Kulhuse i 2010.
Frederikssund
Det største tilløbsstykke her er uden tvivl bålet ved stranden på Kalvøen som tændes af vikingerne. Mon ikke det også
bliver sådan i år?
Cirka kl. 22.10, når aftenens vikingespil er færdig, går alle vikingerne i fakkeltog fra friluftscenen og ned på stranden lige
bag ved, for at tænde det store sankthansbål i vandkanten.
Traditionen tro vil mange lystsejlere sikkert samles omkring bålet – og dampskibet SS Skjelskør sejler også på Roskilde
Fjord denne aften, så vil du hellere se alle bålene langs fjorden fra vandet, så er det en mulighed.
Skjelskør sejler fra Frederikssund Havn kl. 20.00, og er retur i havnen cirka kl. 22.30. Turen koster 150 kr. for voksne og
80 kr. for børn.
Foto: KEJE.
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20 Kan I skabe innovative løsninger, der hjælper og forebygger dehydrering hos ældre i Frederikssund?
I forbindelse med den nye udbudslov er der åbnet for en helt ny udbudsform kaldet ”Innovationspartnerskaber”. Det giver
offentlige parter mulighed for at skabe innovation og løse problemstillinger på en ny og mere effektiv måde i samarbejde
med private leverandører.
Frederikssund Kommune er gået sammen med Markedsmodningsfonden, Albertslund og Esbjerg Kommuner om at
efterlyse innovative løsninger inden for sundhedsområdet. Mere præcist efterlyser man ideer, der kan forebygge og
reducere antallet af indlæggelser hos ældre, der direkte eller indirekte skyldes dehydrering.
Markedsmodningsfonden har afsat 12 mio. kr. til de virksomheder eller konsortier der kan udvikle den bedste løsning.
Virksomheder der ender med at indgå en partnerskabskontrakt vil således modtage betaling for at deltage, og vil samtidig
få ret til at kommercialisere løsningen efterfølgende.
Dyrt problem for samfundet
I 2014 blev ca. 460.000 ældre indlagt på de offentlige sygehuse. Mange af disse indlæggelser kunne være undgået hvis
den rigtige hjælp var sat ind i tide. På landsplan koster indlæggelserne kommunerne ca. 59 mio. kr. årligt, og det er kun
isoleret til indlæggelser der direkte skyldes dehydrering. Ser man dertil på de typiske følgevirkninger, løber potentialet op
i omkring 102 mio. kr. årligt. Disse forebyggelige indlæggelser er stigende for de ældste og mest plejekrævende ældre.
Stort potentiale
Der er et betydeligt vækstpotentiale for danske virksomheder i at løse denne problemstilling vedrørende dehydrering hos
ældre.
I forbindelse med innovationspartnerskabsudbuddet vil der blive indgået en eller flere kontrakter med virksomheder som
kan udvikle nye løsninger der kan forebygge eller afhjælpe dehydreringen hos de ældre. Det betyder at virksomheder evt. sammen med eksperter, forskere og lign. - som deltager i innovationspartnerskaberne, modtager betaling for at
deltage. Samtidig vil de få rettigheder over produktet inklusive retten til at kommercialisere løsningen. De deltagende
kommuner har mulighed for at indkøbe løsningen umiddelbart efter partnerskabets afslutning.
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Kom til informationsmøde
Der afholdes informationsmøde om udbuddet den 30. juni 2016 kl. 14-16 på Erhvervsstyrelsens adresse: Langelinie allé
17, 2100 København Ø.
Ved spørgsmål og tilmelding kontaktes Pernille Munk Nielsen på permun@erst.dk / 35 29 14 13.
Deadline for tilmelding: 28. juni 2016.
Se udbudsmaterialet.
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20 Frederikssund er den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland
I en netop offentliggjort undersøgelse fra Dansk Byggeri af danske kommuners erhvervsvenlighed ligger Frederikssund
Kommune med en 10. plads højest blandt de sjællandske kommuner.
Siden 2012 har Dansk Byggeri hvert år offentliggjort en undersøgelse af danske kommuners erhvervsvenlighed.
Frederikssund Kommune har i flere år oplevet fremgang i undersøgelsen og det er også tilfældet i år.
- Det er med stor tilfredshed, at jeg har læst Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed hvor
Frederikssund Kommune er gået fra en 13. plads til en 10. plads, siger borgmester, John Schmidt Andersen og tilføjer:
- I Frederikssund Kommune ønsker vi at have de bedst mulige forhold for at starte og drive virksomhed. Vi arbejder hele
tiden målrettet på at blive bedre, og undersøgelsen viser, at vi lykkes med rigtig mange ting. Hos os har virksomhederne
en nem og hurtig indgang til erhvervsservice, og i vores administration, har medarbejderne fokus på at arbejdet sker
hurtigt og smidigt. Desuden har vi halveret vores dækningsafgift fra 2,5 promille til nu blot 1,25 promille. Det er nogle af
årsagerne til, at vi har gjort en flot placering endnu bedre, fastslår borgmesteren.
Frederikssund Kommuner er med sin 10. plads den bedst placerede sjællandske kommune i undersøgelsen. På Sjælland
følger Stevns og Solrød Kommuner på henholdsvis 13. og 17. pladsen.
Høj grad af udlicitering
Dansk Byggeri baserer undersøgelsen på faktuelle oplysninger om kommunerne som er hentet hos blandt andre
Danmarks Statistik samt fra et spørgeskema som udfyldes af kommunens direktion. Undersøgelsen tager blandt andet
højde for forhold som kommunens sagsbehandlingstider, skatteniveau, udlicitering, åbningstider, gebyrer, dialogmøder,
arbejdsmarkedsforhold mv.
Blandt de forhold, som har været medvirkende til at give Frederikssund Kommune en endnu bedre placering end sidste
år, er blandt andet et højt kommunalt investeringsniveau og en stigende grad af udlicitering på det tekniske område. I
Frederikssund Kommune er hele 84,1% af de tekniske opgaver således udliciteret.
Den store erhvervskonference, som blev afholdt i Slangerup i februar, er et udtryk for kommunens ønske om samarbejde
og dialog med erhvervslivet. Undersøgelsen viser da også, at Frederikssund Kommune nu ligger markant bedre i
kategorien ”dialogmøder” end i sidste års måling.
Genererer vækst
Det er femte år i træk at Dansk Byggeri laver en undersøgelse af danske kommuners erhvervsvenlighed. Ifølge Dansk
byggeri er en kommunal fremgang i undersøgelsen lig med mere vækst i kommunen. Der er således en direkte
sammenhæng mellem erhvervsvenligheden og udviklingen i værditilvæksten pr. beskæftiget person i kommunen.
Se alle danske kommuners placering inddelt efter region.
Læs hele undersøgelsen af de danske kommuners erhvervsvenlighed.
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21 Lån hjælpemidler på biblioteket
Fra onsdag den 29. juni udlåner Frederikssund Bibliotekerne små praktiske hjælpemidler som kan lette i hverdagen.
Hjælpemidlerne er udvalgt i samarbejde med Visitationen i Frederikssund Kommune, og det er hjælpemidler som man
ikke kan blive visiteret til. Formålet med at udlåne hjælpemidlerne er at man på den måde kan prøve og vurdere dem
hjemme i sin dagligdag, inden man evt. selv anskaffer dem.
Som eksempler på hjælpemidler kan nævnes: En udstanser til at få tabletter ud af foliepakker, et støttegreb der gør det
nemmere at stige ind og ud af biler – eller hvad med en kortholder der gør det lettere at holde styr på en hel håndfuld
spillekort?
Alle hjælpemidlerne præsenteres i en folder som kan fås på biblioteket.
Udlånet af hjælpemidlerne sættes i gang med en lille reception på Frederikssund Bibliotek onsdag den 29. juni kl. 11.30
til 12.30, hvor alle er velkomne.
Ved receptionen vil der være personale fra både Biblioteket og Visitationen til stede, og de er parat til at svare på
eventuelle spørgsmål om hjælpemidlerne.
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22 Idrættens Talentråd støtter Julie Kepps OL forberedelse
Som et led i Frederikssund Kommunes talentudviklingsstrategi, har det nyligt dannet Idrættens Talentråd valgt at støtte
den lokale OL-svømmer Julie Kepp med 20.000 kroner til hendes forberedelser til de Olympiske Lege.
Det danske OL-svømmelandshold kommer til at bestå af navne som Jeanette Ottesen, Lotte Friis, Rikke Møller og nu
også Julie Kepp Jensen fra Svømmeklubben A6, der er et talentudviklingsfællesskab mellem svømmeklubberne
Slangerup, Ølstykke og Jyllinge.
Julie klarede kvalifikationskravet sammen med sine tre holdkammerater på holdkappen 4 x 100 meter fri i tiden 03:39,38
ved langbane europamesterskaberne i London i maj. Resultatet kommer ikke ud af ingenting. I mange år har Julies talent
været tydeligt for alle i svømmeverden og hun svømmer sig år for år tættere på den absolutte verdenselite. I sidste
sæson tog hun to gange individuel bronze ved European Games i Baku og satte samtidig to danske junior rekorder i 50
meter butterfly og 50 meter fri. Rekorder hun trykkede yderligere ned i marts.
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Julie Kepp Jensen fik overrakt en check på 20.000 kroner af Morten Skovgård, formand for Fritidsudvalget. Pengene skal
gå til svømmepigens forberedelse til OL.
Succesen kan blandt andet tilskrives det talentarbejde, der foregår i A6, hvor Julie har samarbejdet med sin træner Jon
Langberg, siden hun startede med at svømme som 7-årig. En typisk træningsuge for Julie består af op til ni gange i
bassinet, tre gange træning på land, to gange styrketræning og derudover tid hos diætist, massør og fysioterapeut. Til
sammen godt over 20 timers programlagt træning om ugen.
Fokus på talentudvikling er noget, man politisk ønsker at understøtte med den nye Fritidspolitik, hvor Fritidsudvalget i maj
nedsatte et Idrættens Talentråd. Formand for Fritidsudvalget Morten Skovgaard udtaler;
- Vi er meget stolte over Julie Kepps resultater, og at hun nu som den yngste deltager på hele det danske OL-hold skal
konkurrere i en idræt, der kræver så utrolig meget af både atleten, men ikke mindst også af det talentudviklingsmiljø, der
ligger bagved. Et talentmiljø som det i A6 samarbejdet er bestemt noget, vi bør lade os inspirere af.
Idrættens Talentråd vil sætte projekter i gang, der kan understøtte en langsigtet og kontinuerlig talentudvikling i de
idrætter, der kan og vil.
Slangerup Svømmeklub har ansøgt Idrættens Talentråd om støtte til Julies sidste træningsfase op til OL, fordi træningen
hjemme i A6 er på 25 meter indendørsbassiner med begrænsede og ufleksible træningstider. På den baggrund vælger
Idrættens Talentråd at støtte Julie med 20.000 kroner, der specifikt skal gå til at sikre de sidste OL-forberedelser.
Jon Langberg forklarer, hvorfor denne træningslejr bliver afgørende for Julies forberedelser;
- Konkurrencerne i Rio de Janeiro foregår på et 50 meter udendørsbassin i en helt anden tidszone. Derfor er den
umiddelbare plan at rejse væk i to uger på en træningslejr i udlandet, og kunne have fuld fokus på svømning. En bonus
ved dette er, at Julie kan træne udendørs, hvilket er en stor fordel i forhold til at vænne kroppen til den skarpe sol, der er i
et bassin, da en del af træningen og opvarmningen i Rio kommer til at foregå udendørs. Derudover vil vi forsøge at
komme til at træne på de skæve tidspunkter, som konkurrencerne i Rio kommer til at foregå. Det vil sige noget i stil med
klokken 15 til 17 og 22 til midnat - for bedst muligt at vænne hende til det setup.
De Olympiske Lege starter den 5 august, hvor Julie skal konkurrere i 4 x 100 meter fri.
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22 Plan for Vinge Centrum i høring
Med lokalplanen for Vinge Centrum er rammerne for udviklingen af byens centrale del beskrevet. Og på sit møde den 22.
juni 2016 besluttede Frederikssund Byråd at sende planen i offentlig høring i otte uger.
Centralt gennem byen Vinge løber det grønne hjerte som er en landskabskorridor, der krydser Vinge fra nord til syd. Stogsstationen bliver centrum i byen. Og rundt om den vil bygninger skyde op i mellem fire og otte etagers højde med
boliger, erhverv, offentlige institutioner, private virksomheder og detailhandel. Sådan ser fremtiden ud for centrum i Vinge,
hvis man læser den lokalplan som Frederikssund Byråd netop har behandlet.
Tæt bymidte
- Med denne lokalplan lægger vi op til en høj og tæt bymidte i centrum af Vinge – men uden at gå på kompromis med de
grønne, bæredygtige og rekreative elementer, som vil give byen Vinge sit helt eget unikke kendetegn, fortæller
formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A), og tilføjer:
- Når lokalplanen har været i høring, kan vi få rammerne for Vinge Centrum på plads, og dermed tager projektet endnu et
stort og vigtigt skridt fremad.
Vigtig lokalplan
For at realisere centrum i Vinge forventes det, at der skal bygges ca. 183.000 etagekvadratmeter.
- Samtidig med at lokalplanen sendes i høring har Byrådet også godkendt det endelige investorudbud. Jeg ser frem til at
vi i oktober kan offentliggøre, hvem der udgør det Udviklingsselskab, der skal gennemføre den kæmpestore opgave at
bygge etape 1 af centrum og Vinge Station, siger borgmester John Schmidt Andersen (V) og fortsætter:
- Jeg ser frem til, at aftalen med investorerne så kan underskrives og byggeriet kan gå i gang. Derfor er det en meget
vigtig lokalplan, vi nu sender i høring, fastslår borgmesteren.
Byrum med særlige kendetegn
I lokalplanen for området bliver der blandt andet stillet krav om, at der skal etableres mindre byrum spredt i bebyggelsen
med forskellige typer planter og træer, så hvert byrum får sit eget særlige kendetegn. En anden bestemmelse i
lokalplanen er, at alt overfladevand skal opsamles i regnvandsbassiner for at sikre byen mod oversvømmelser i
forbindelse med skybrud. Endvidere bliver veje og stiforløb fastlagt, ligesom arealer til to parkeringshuse og byens øvrige
bygninger er udlagt.
Lokalplan i høring
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Lokalplanen er blevet til på baggrund af den masterplan for Vinge Centrum, som blev udarbejdet af Henning Larsen
Architects, Tredje Natur, Moe og RPA i november 2015. Lokalplanen blev behandlet på Frederikssund Byråds møde den
22. juni 2016, og her besluttede byrådet at sende lokalplanen med tilhørende tillæg og miljøredegørelser i høring i otte
uger.
Hvis du vil komme med et høringssvar skal det indsendes på mail til planteamet@frederikssund.dk mellem den 24. juni
2016 og den 21. august 2016.
Se hele lokalplanen med tilhørende bilag, herunder kommuneplantillæg, miljøvurderinger mv.
Materialet vil blive opdateret i de kommende dage med blandt andet detaljer om høringsprocessen.
2016 6

2016 6

23 Stærkere fokus på integration
Frederikssund Byråd har på sit møde onsdag den 22. juni enstemmigt vedtaget en integrationsstrategi. Den skal styrke
kommunens arbejde med integration af flygtninge blandt andet ved at inddrage lokalsamfundet i indsatserne.
I begyndelsen af 2016 blev Byrådet præsenteret for en analyse af integrationsindsatsen i Frederikssund Kommune. Det
blev begyndelsen på udviklingen af en integrationsstrategi, som har involveret både udvalgsformænd, frivillige,
medarbejderrepræsentanter, almene boligorganisationer samt Frederikssund Erhverv. Senest har udkastet til strategien
været i offentlig høring og er nu endeligt vedtaget af Byrådet.
Borgmester John Schmidt Andersen siger:
- Integrationsstrategien står på et meget bredt fundament, da den er blevet til med deltagelse fra mange forskellige
aktører. Derfor er jeg glad for, at det også er et samlet byråd, der har bakket op om strategien.
- Strategien skal blandt andet sikre, at de flygtninge, der kommer til Frederikssund Kommune får en meningsfuld og
velfungerende hverdag og så vidt muligt bidrager til fællesskabet på lige fod med kommunens øvrige borgere. Det er
vigtigt at lykkes med en god integration, og derfor skal vi som kommune facilitere det gode møde med borgere,
institutioner og arbejdspladser. I det arbejde er integrationsstrategien et meget vigtigt redskab, forklarer borgmesteren.
Mål for indsatsen
Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer:

Modtagelse og medborgerskab

Boliger

Beskæftigelse og uddannelse

Børn og unge

Fritid, kultur og frivillighed
For hvert af temaerne er der defineret en række mål og beskrevet hvilke midler, der skal anvendes for at nå målene.
Strategien fastslår blandt andet, at foreninger, aftenskoler og frivillige er centrale medspillere i integrationen, og at der
kan indgås partnerskaber med kommunen om integrationsindsatser.
Ligeledes fastlægges det, at antallet af midlertidige boliger til flygtninge skal holdes på et minimum. Det skal ske ved at
samarbejde med private investorer og de almene boligselskaber om at skabe så mange permanente boliger som muligt.
Strategien har også den målsætning, at alle flygtningebørn skal i dagtilbud. Frederikssund Kommune vil introducere både
børnene og deres forældre til børnelivet i Danmark, og særlige ressourcepersoner skal arbejde med børnenes integration
i institutionerne.
Med byrådets vedtagelse af integrationsstrategien er det samtidig besluttet, at der skal laves en opfølgning på strategien i
2018.
Her kan du læse hele integrationsstrategien.
23 Indvielse af Spirens nye lokaler
En central placering, tæt på Campus og uddannelsessteder, tæt på ungemiljøet og tæt på transportmidler. Det er blot
nogle af de positive ting, der er at sige om Ungeteam/Spirens nye placering på Campus i Frederikssund.

U
Leder af Socialpsykiatrien Annette Tram bød de mange fremmødte velkommen til Ungeteamet/Spirens nye lokaler.
Da Ungeteam/Spirens nye lokaler blev indviet torsdag eftermiddag, var det med strålende solskin og glæde over den nye
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placering. Gårdhaven var pyntet med blomster i både krukker og vaser samt flag, rød løber og rød snor. Her samledes de
fremmødte og lyttede til taler, snakkede og komplimenterede stedet.
- Placeringen giver optimale muligheder for, at de unge kan komme videre i livet og få styr på livet, sagde Annette Tram,
leder af Socialpsykiatrien, i sin velkomsttale.
Ungeteamet/Spiren er et tilbud til unge mellem 16,9 og 25 år. Teamets kerneydelse er at støtte, rådgive og vejlede unge
med diagnoser, misbrug, aspergers syndrom, ADHD eller andre sociale problemstillinger. Tidligere lå Ungeteamet/Spiren
i Jægerspris.

Ungeteamet/Spiren har haft travlt med at flytte og gøre alt klart til receptionen torsdag, hvor de nye lokaler blev officielt
indviet.
Nye muligheder for samarbejde
Flytningen giver mange nye muligheder, blandt andet fordi Ungeteam/Spiren kommer tættere på ungemiljøet, men også
på Ungekontakten, hvilket giver mulighed for et samarbejde mellem de to fagområder og en fælles indsats i overgangen
fra ung til voksen.
- Det er en optimal løsning at placeringen blev så tæt på Campus og det er centralt og tæt på uddannelsesmiljøet og ikke
mindst Ungekontakten. Oplevelsen af at man lander mellem to stole, fordi man hører under to fagområder vil forsvinde,
når samarbejdet optimeres mellem Ungeteam/Spiren og Ungekontakten, siger Annette Tram.
De nye lokaler, der tidligere husede heldagsskolen Bakketoppen, er indrettet med hyggelige sofaområder, grupperum,
bordfodbold, stearinlys, billeder på væggene og i det hele taget en behagelig atmosfære. De unge har allerede taget godt
imod det og bruger både indendørs og udendørs arealerne til glæde for medarbejderne.

Formand for Sundhedsudvalget, Jesper Wittenburg (A), klippede den traditionelle røde snor over sammen med Louise,
der indskrevet som borger i Ungeteamet/Spiren.
Foto: MSTOR.
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23 Trods regn og blæst: Heksen blev sendt af sted
Noget omskifteligt vejr, et par hundrede vikinger, otte lurblæsere, lystbåde på fjorden, et stort bål med en heks, én
borgmester og ikke mindst et par tusinde tilskuere. Det er den enkle opskrift på en succesfuld sankthansaften i
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Frederikssund.

Vikingernes lurblæserne åbnede som altid sankthans festlighederne.
2016 viste sig ikke at være nogen undtagelse, da Frederikssund Roklub og Vikingerne inviterede til bål og borgmestertale
ved stranden på Kalvøen umiddelbart efter aftenens vikingespil.
Meteorologerne havde ellers til det sidste truet med risiko for kraftige regnskyl; ja, sågar risiko for skybrud, og der kom
også en ordentlig skylle i timen op til bålet skulle tændes, akkompagneret af torden og lyn. Men skyerne trak sig, og folk
valfartede til da klokken sneg sig over 22, så borgmester John Schmidt Andersen (V) kunne derfor stige op på talerstolen
i tørvejr, og til et vue af vikinger, bål og skibe på fjorden holde årets båltale.

Vikingerne kaster faklerne på bålet under den truende, men flotte aftenhimmel.
Fællesskab og forbindelser
Hans tale handlede om fællesskab og forbindelser. Fællesskab, som navnlig sankthansaften er i højsædet. Det er her
man traditionen tro samles omkring bålet, sangen, hyggen og lidt godt til ganen og mærker fællesskabet med hinanden.
Men fællesskab handler iflg. borgmesteren også om meget andet:
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- For kommunen og Byrådet handler fællesskabet også om gode forbindelser og det fællesskab vi har med hinanden fordi
vi bor i samme kommune, og derfor bærer Byrådets nye vision også overskriften ”Gode forbindelser”, indledte
borgmesteren sin tale med at fortælle, og fortsatte:
- Visionen har overskriften ”Gode forbindelser”, fordi Frederikssund er en levende kommune med gode forbindelser
mellem borgere, virksomheder, frivillige - mellem by og land og til hovedstaden. Og de gode forbindelser skal vi gøre
endnu stærkere!
Visionen som borgmesteren henviser til er inddelt i tre temaer, som danner hovedspor for kommunens udvikling, og dem
kom han også ind på i talen:
- Den lærerige forbindelse handler om vores børn og unge, og at give dem de bedst mulige uddannelsesmuligheder. For
eksempel skaber vi et stærkt Campusområde til glæde for de unge og deres fremtid ved at gøre tilbuddene endnu bedre
og sikre flere lokale uddannelsesmuligheder.
- Den naturlige forbindelse handler om at vi skal være godt forbundne i kommunen og til hovedstaden, så vores kyster
og øvrige rige natur gøres mere tilgængelig. Vi vil skabe gode betingelser for borgere og erhvervslivet – og tiltrække nye
indbyggere, virksomheder og turister til vores dejlige kommune.
Den tredje og sidste forbindelse er den personlige forbindelse. Iflg. John Schmidt Andersen handler den i høj grad om, at
Byrådet og kommunen ønsker dialog med borgere og virksomheder:
- Det handler nemlig om at kommunen er borgernes. Det er jeres liv og hverdag der skal sætte dagsordenen for
kommunen, fastslog han, og fortsatte:
- Det handler også om at være med som aktiv deltager i udviklingen af kommunen, og gerne deltage i livet i de frivillige
foreninger. Et aktuelt eksempel er udviklingen af helhedsplanen for idrætsbyen i Frederikssund. Den plan er udviklet
sammen med de lokale foreninger.
Netop foreningerne spiller i det hele taget også en stor rolle for kommunen og fællesskabet – uanset om man har boet
her i mange år, er ny tilflytter eller sågar flygtning som skal integreres.
Det fællesskab, og viljen til at skabe de gode forbindelser og godt sammenhold i kommunen, sluttede borgmesteren af
med at uddele ros for og glæde sig over:
- Kendskab til hinanden og gode forbindelser mellem mennesker giver nemlig sammenhængskraft. Og dermed er vi
tilbage ved fællesskabet og sammenholdet i aften – som også midsommervisen hylder. Så lad os sammen varme os ved
sangen og bålet.
Og det var en opfordring som folk forstod at følge.

Der var som altid flot fremmøde til sankthansbålet på Kalvøen.
Foto: KEJE.
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27 Blå Flag – Klap en krabbe
I denne uge inviterer Frederikssund Kommune på oplevelser for børn og voksne på vores Blå Flag-strand i Kulhuse.
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Kom og fang/klap en krabbe
Tag far, mor eller dine bedsteforældre med eller kom selv. Der er fiskenet og madding til låns.
Her kan du sammen med naturvejleder Yuri Tümmler fra Naturværkstedet Fasangården:
Fange krabber
Se hvad der ellers er af liv i fjorden
Lære at se om det er en han eller en hun krabbe, som du har fanget
Og meget andet spændende
Arrangementet er en del af Blå Flag i Frederikssund Kommune

Tid og sted
Du kan deltage tre dage:
Onsdag den 29. juni, kl. 10.00 – 14.00
Torsdag den 30. juni, kl. 10.00 – 14.00
Fredag den 1. juli, kl. 10.00 – 14.00
Mødested: Stranden ved Kulhuse

27 Mere økologisk mad til ældre i Frederikssund Kommune
Det fælleskommunale køkken, MAD til hver DAG, som ejes af de fem kommuner Frederikssund, Albertslund, Allerød,
Halsnæs og Hillerød, har opnået Det Økologiske Spisemærke i bronze. Det betyder at ældre borgere i de fem kommuner,
både hjemmeboende og beboere på plejecentre, nu får serveret mad der er 30-60 procent økologisk.
Køkkenet MAD til hver DAG som ligger i Hillerød er nu kommet på listen over spisesteder i Danmark som har det
økologiske spisemærke, der dokumenterer hvor stor en del af maden der er økologisk. MAD til hver DAG har opnået et
bronzemærke, som garanterer at den mad der serveres for de ældre er 30-60 procent økologisk.
- Øko-omlægningen har været en gradvis proces, som blandt andet er blevet finansieret gennem effektiviserede
arbejdsgange i køkkenet, fordelagtige indkøbsaftaler, mindre svind på kød under stegning samt opskrifter der er blevet
justeret siger Helle Thyge, driftschef hos MAD til hver DAG.
MAD til hver DAG har altid lavet det meste af maden fra bunden, men omlægningen til økologi har konkret betydet at der
tænkes mere kreativt, og er blevet eksperimenteret meget for bedre at kunne udnytte lokale producenters råvarer
afhængigt af sæson.
Et bidrag til mere økologi i Danmark
Chefkonsulent i Økologisk Landsforenings foodservice-team, Rikke Thorøe Grønning, roser køkkenet MAD til hver DAG
for deres arbejde med økologi.
- Med omlægningen til 30-60 procent økologi har køkkenet taget et flot skridt i den rigtige retning, og er med til at fremme
økologi i Danmark til gavn for vores natur, miljø og dyr. Og selvfølgelig ikke mindst til glæde for de ældre borgere, som får
mad der i højere grad laves fra bunden af gode, rene råvarer uden rester af sprøjtegift, siger Rikke Thorøe Grønning, der
rådgiver køkkener i forbindelse med omlægning til økologi.
Hele processen med at omlægge MAD til hver DAG til økologi startede tilbage i 2013 som et samarbejde med Øko++.
Det Økologiske Spisemærke:
Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret økologimærke for spisesteder som børneinstitutioner, plejehjem,
kantiner, restauranter og caféer.
Øko-spisemærket viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer, der er økologiske.

Bronze = 30–60 % økologi

Sølv = 60-90 % økologi

Guld = 90-100 % økologi
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28 Kæmp under orkernes banner eller menneskets flag

Børn og unge kan få et fascinerende indblik i fantasyens verden, når
Frederikssund Museum inviterer til liverollespil sammen med Eventyrriderne den 29. juni til 1. juli 2016.
Siden Ringenes Herre-trilogien blev filmatiseret i 2001 har fantasy-genren fået et gevaldigt løft. Med computerspil som
World of Warcraft og tv-serier som Game Thrones er fantasy-genren rykket ind i danskernes stuer, og flere er begyndt at
dyrke universet selv. Derfor inviterer Frederikssund Museum til liverollespil i skolernes sommerferie, hvor børn i alle aldre
kan få lov at blive orker, riddere eller magikere for en stund.
Arrangeret af Eventyrriderne
I samarbejde med eventfirmaet Eventyrriderne, der har specialiseret sig i liverollespil, inviteres børn til tredages workshop
på Frederikssund Museum, hvor du kan prøve dine evner af i eventyrlige rammer. På tre dage lærer du alt om rollespil –
fra spillets regler og roller til hvordan du laver dit eget rollespils-våben. Den sidste dag spiller du selv den rolle, du har
skabt i rolleworkshoppen. Her får børnene udleveret kostume, bliver sminket og inddelt i hold, og sammen bliver de sendt
ud på en eventyrlig mission.
Arrangementet koster 100 kroner for alle tre dage. Tilmelding sker via mail på daniel@eventyrriderne.dk.
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29 Ny Børne- og Skolechef i Frederikssund Kommune
Paw Holze Nielsen konstitueres som Børne- og Skolechef i Frederikssund Kommune. Han begynder i stillingen pr. 1.
august 2016.
Paw Holze Nielsen er i forvejen særdeles bekendt med Frederikssund Kommune, da han i dag er chef for Kultur, Idræt
og Dagtilbud.
Paw Holze Nielsen siger:
”Efter at have fulgt skoleområdet i Frederikssund Kommune på sidelinjen i 9 år er det en stor glæde nu at få lov til at få
ansvaret for den fremtidige udvikling på området. Jeg synes koblingen mellem dagtilbudsområdet, klub og skoleområdet
gennem årene er blevet tættere, og det vil være et af mine mål, at dette samarbejde udvikles yderligere til gavn for børn,
elever og de unge.”
”Samtidig med mine nye udfordringer skal jeg sige farvel til kultur, idræts- og fritidsområdet efter fire år. Det har været en
fornøjelse at arbejde med det felt og de mange dygtige ledere og medarbejdere. Jeg synes vi sammen er lykkedes med
mange indsatser og projekter.”
Jan Milandt, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, er glad for at Paw Holze Nielsen har takket ja til at blive Børneog Skolechef:
”Med Paw Holze Nielsen får skoleområdet en rutineret leder, der på bedst mulig vis kan understøtte, at de politiske
målsætninger bliver indfriet. Faglig kvalitet og god trivsel – hos både børn og medarbejdere – skal præge skolerne i
Frederikssund Kommune, og her vil Paws kompetencer, kendskab til kommunen og konstruktive tilgang være garant for
en god udvikling, samtidig med at han fortsætter som chef for dagtilbudsområdet,” siger Jan Milandt.
Kort om Paw Kristian Holze Nielsen:
Ansat i Frederikssund Kommune 1. maj 2007 som dagtilbudschef og efterfølgende med udvidet opgaveportefølje. Hans
nuværende stilling er Kultur, Idræt og Dagtilbudschef. Paw er 40 år og uddannet Cand. scient. adm. fra Aalborg
Universitet år 2000. Bor i Græse Bakkeby med sin familie.
Konstitueret Kultur og Fritidschef
Konstitueret Kultur og Fritidschef for den nye afdeling ”Kultur, Fritid og Frivillighed” bliver Anders Munch Skovgren, der
p.t. er chefkonsulent i kommunen.
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Organisationstilpasningen, der sker i forbindelse med den nye struktur, skal i høring i kommunens MED-udvalg på de
pågældende områder. Det sker i løbet af sensommeren 2016.
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29 Klimasikring af Roskilde Fjord haster
De fire borgmestre fra Frederikssund, Roskilde, Lejre og Egedal mødtes onsdag tirsdag den 28. juni for at drøfte
klimasikring af Roskilde Fjord. De er enige om at det er en opgave som haster, og har derfor lavet følgende fælles
udtalelse:
Ved stormen Bodil i 2013 skete der store skader i Frederikssund by, i Jyllinge Nordmark, i sommerhusområdet
Hyllingeriis og mange andre steder i den sydlige del af Roskilde Fjord. Mange fik deres hjem ødelagt.

Druknet bil og oversvømmet hus i Hyllingeriis ved stormfloden Bodil i december 2013.
Derfor har Roskilde og Frederikssund Kommune i samarbejde fået udarbejdet et skitseprojekt for en regional
oversvømmelsessikring ved Frederikssund, som viser at en sikring vil koste ca. 135 mio. kr. I den sydlige del af Roskilde
Fjord som beskyttes af den skitserede regionale løsning, er der ifølge Stormflodsrådet udbetalt erstatninger for ca. 400
mio. kr. til omkring 800 grundejere efter stormen Bodil. Èn stormflod – Bodil – kostede således tre gange så meget som
det ville have kostet at forebygge den.
Trygheden tilbage
En sikring ved Frederikssund bør etableres hurtigst muligt, sådan at borgerne får trygheden tilbage og de genopbyggede
huse ikke risikerer at blive ødelagt igen.
Kommunerne omkring den sydlige del af Roskilde Fjord har derfor foreslået et statsligt/kommunalt samarbejde om en
regional løsning. Her kunne man f.eks. lade sig inspirere af, at det i 1970’erne var muligt at etablere et dige i Tønder
Marsk som både staten og lokale kræfter medvirkede i. Miljø- og Fødevareministeriet afviste det kommunale forslag om
samarbejde, og fastholdt at grundejerne efter den gældende kystsikringslov selv skal etablere de kystsikringsanlæg som
skal beskytte dem mod fremtidige oversvømmelser.
Erfaringerne med kystsikringslovens regler er at selv mindre sager kan trække ud i ti år, og det er et godt spørgsmål om
de omfattende procedurer og klagemuligheder, der er indbygget i loven vil gøre det muligt nogensinde at afslutte en sag
om en stor regional løsning i Roskilde Fjord, hvor der kan blive flere tusinde involverede grundejere.
Også andre steder i landet arbejder kommuner med store løsninger som den gældende kystbeskyttelseslov ikke er egnet
til at gennemføre.
Svaret på klimaændringerne er iflg. borgmestrene derfor ikke at blive ved med at gøre, som man plejer.
Klimaændringerne giver udfordringer og kræver i nogle tilfælde andre løsninger end de gængse. Men udfordringerne er
ikke større end at de kan løses.
I 1970’erne kunne det lade sig gøre at skabe en regional løsning i Tønder Marsk. Nu er der igen brug for
statsligt/kommunalt samarbejde. Lad os komme i gang med samarbejdet om regionale løsninger på klimaudfordringerne i
Roskilde Fjord – nu!
Borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune
Borgmester Mette Touborg, Lejre Kommune
Borgmester Willy R. Eliasen, Egedal Kommune
Foto: KEJE.
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30 Ny sundhedschef i Frederikssund Kommune

Malene Størup er ansat som ny sundhedschef i Frederikssund Kommune. Hun har et indgående kendskab til
sundhedsområdet fra ansættelser i Sundhedsstyrelsen og en række kommuner.
Kommunens nye sundhedschef kommer fra en stilling som Centerchef for Social og Sundhed i Gribskov Kommune.
Malene Størup er 41 år og cand. mag i kommunikation og med lederuddannelser fra blandt andet DISPUK og Mannaz.
Ud over stor kommunal erfaring har Malene Størup også været ansat en årrække i Sundhedsstyrelsen i Borgernære
Sundhedstilbud.
- Jeg glæder mig meget til at begynde som sundhedschef i Frederikssund Kommune og bruge mine erfaringer og indblik
i sundhedsområdet til at sætte en ny retning for området. Kommunen har store ambitioner for udviklingen af
sundhedsområdet. Borgerne skal have sundhedstilbud af høj kvalitet. Det kræver et tæt samspil mellem kommune,
hospital og praksis, og det ser jeg frem til at stå i spidsen for sammen med ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere,
siger Malene Størup
Op til ansættelsen af den nye sundhedschef har Frederikssund Kommune samlet alle afdelinger, der arbejder med
sundhed under samme ledelse i et nyt selvstændigt sundhedsområde i kommunen. Ifølge Helle Hagemann, der er
direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed, er denne nye organisering besluttet, fordi kommunerne står over for at
udvikle nye løsninger på sundhedsområdet.
Helle Hagemann glæder sig til samarbejdet med Malene Størup:
- Med Malene Størup som sundhedschef får vi en chef, der både har visioner og erfaringer med sundhedsopgaverne i
kommunen. Malene Størup vil med sit strategiske blik, analytiske evner og erfaring med ledelse af tilbud kunne bidrage til
udviklingen af sundhedsområdet i Frederikssund.
- Nogle af de første væsentlige milepæle vil være at sætte en fælles retning for det nye sundhedsområde i samarbejde
med medarbejdere og ledere, sikre en tværgående prioritering af sundhedspolitikkens handleplaner og begynde
samarbejdet med Region Hovedstaden, Nordsjællands Hospital og andre kommuner om etableringen af et fælles
sundhedshus på Frederikssund Hospital, siger Helle Hagemann.
Malene Størup bor med sin mand og to børn i Frederiksværk. Hun har første arbejdsdag i Frederikssund Kommune den
8. august 2016.
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