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Lokalplan for Fællesmagasinet på vej
Slots-og Kulturstyrelsen ønsker at bygge et magasin i Vinge til opbevaring af kulturhistoriske genstande fra
Nationalmuseet og biblioteksmateriale fra Det Kongelige Bibliotek. Magasinet er tegnet af Gottlieb Paludan Architects og
ingeniørfirmaet MOE og skal opføres af entreprenøren DS Flexhal på et areal syd for den kommende Vinge Station.

Illustration af Fællesmagasinet. Billede: Gottlieb Paludan Architects og ingeniørfirmaet MOE.
Fællesmagasinet vil komme til at bestå af to større og to mindre bygninger, der er bygget sammen, og den maksimale
højde på byggeriet vi være ca. 15 meter. Hele byggeriet vil blive omkranset af et hegn.
Lokalplan sat i gang
Styrelsen har udarbejdet en foreløbig illustrationsplan for placeringen af Fællesmagasinet på det reserverede areal, og på
Byrådets møde onsdag den 27. marts blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en lokalplan for området. Ved
udarbejdelsen af en lokalplan anbefaler administrationen blandt andet, at regnvandsbassiner bliver udformet, så de får en
rekreativ værdi samt at beplantning omkring indhegningen skal skabe en god sammenhæng til de omgivende arealer.

Kort, der viser placeringen af Fællesmagasinet i Vinge. Illustration: Frederikssund.
Penge til arkæologiske undersøgelser
Inden et byggeri kan påbegyndes på grunden skal der laves arkæologiske undersøgelser. På mødet besluttede Byrådet
derfor også at afsætte 3,5 mio. kr., så arkæologerne kan komme i gang. Derudover kræver opførelsen af
Fællesmagasinet, at der bliver nedrevet en ejendom i området samt at stien mellem St. Rørbæk og Vinge bliver omlagt.
Læs mere om Fællesmagasinet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
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Hvad giver værdi ved at bo her?
I arbejdet med en kommende bosætningsstrategi ønsker Udvalget for By og Land input fra borgerne, om hvad der giver
værdi ved at bo i Frederikssund Kommune. Derfor er der lavet et digitalt spørgeskema med 16 spørgsmål om en række
emner - herunder hvad der gør et område atttraktivt at bo i.
Mød udvalget i Frederikssund lørdag den 6. april
Som supplement hertil vil medlemmerne af Udvalget for By og Land være at finde ved Meny i Frederikssund lørdag den
6. april kl. 10 – 13. Her er alle velkomne til at komme forbi og få en snak med politikerne om, hvad der giver værdi ved at
bo i Frederikssund Kommune.
Udfyld spørgeskeamet
Alle borgere i Frederikssund Kommune er velkomne til at udfylde spørgeskemaet. Vi beder om jeres svar senest den 12.
april. Du finder spørgeskemaet på www.frederikssund.dk/skema.
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Handicap- og psykiatripolitik vedtaget
En ny Handicap- og Psykiatripolitik 2019 - 2022 blev vedtaget af Byrådet på mødet den 27. marts 2019. Det skete efter
en længere proces, som begyndte i sommeren 2018 med møder mellem Handicaprådet, Ældrerådet og politikerne i
Social- og Sundhedsudvalget. Herefter blev der holdt cafémøder i efteråret, hvor udkastet til politikken blev drøftet, og
endelig har politikken været i offentlig høring hen over vinteren.
Indsatsområder og målsætninger
Det er altså en lang, åben og inddragende proces, der har ført frem til den endelige version af politikken. Efter Byrådets
endelige vedtagelse ligger der nu en handicap- og psykiatripolitik for Frederikssund Kommune, som indeholder tre
indsatsområder: Forebyggelse og Sundhed, Frivillighed og Netværk samt Bolig.
For at realisere Frederikssund Kommunes handicap- og psykiatripolitik er der opstillet tre målsætninger, som understøtter
indsatsområderne og bidrager til, at visionen opnås. De tre målsætninger er:
 Selvstændighed
 Attraktive tilbud - hele livet
 Balance – både økonomisk og faglig
Handleplaner skal udarbejdes
Efter Byrådets vedtagelse skal der nu udarbejdes og implementeres handleplaner, så politikken bliver omsat fra ord til
handling. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. april 2019 vil der således blive fremlagt en tids- og procesplan
for det videre arbejde med implementering af politikken.
Hvis du vil dykke mere ned i politikken, kan du finde den som bilag til punkt 68 på dagsordenen til Byrådets møde den 27.
marts 2019.
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Skoler, bibliotek og arkiv samles i Jægerspris
Byrådet har godkendt helhedsplanen for samling af skolerne, biblioteket og lokalhistorisk arkiv i Jægerspris på den
nuværende Jægerspris Skole. Intentionen er, at samlingen skal skabe et levende og aktivt område, hvor borgere i alle
aldre mødes om mange forskellige aktiviteter.
Når borgerne i Jægerspris fremover skal på biblioteket, kan de for eksempel møde elever fra skolerne, som kommer til at
dele bygninger med biblioteket. Biblioteket kommer nemlig fremover til at ligge på Møllevej nr. 100 sammen med Skolen i
Herredet, Kærholm afd. Kølholm, Pædagogisk læringscenter og Lokalhistorisk Arkiv. På Møllevej nr. 90 samles alle
Jægerspris Skoles 0. til 9. klasser, der tidligere var fordelt på nr. 90 og nr. 100.
Udover bedre parkeringsmuligheder og adgangsforhold end tidligere, får biblioteket også mere plads og flere
studiepladser. Biblioteket kommer til at ligge sammen med Pædagogisk læringscenter, hvilket giver borgere og skolernes
elever mulighed for at benytte faciliteterne samtidig. Også Lokalhistorisk Arkiv flytter ind på Møllevej nr. 100, og det giver
nem adgang for både borgere og skoler.
Stærke faglige miljøer
Samlingen af de forskellige funktioner blev besluttet i forbindelse med budgetaften for budget 2019. Siden da har der kørt
en proces for at finde den bedste helhedsplan for de to matrikler, så alle funktionerne kommer til at fungere bedst muligt.
Undervejs i processen er både foreninger og klubber på fritidsområdet, samt bestyrelser og medarbejdere i de berørte
institutioner blevet inddraget for at komme frem til de bedste løsninger.
Samlingen betyder blandt andet, at udviklingen af det faglige miljø og styrket indslusning og læringsfællesskaber for
eleverne på Skolen i Herredet bliver sikret. Men også for eleverne på afdeling Kølholm bliver det faglige miljø styrket og
de får adgang til bedre lokaler, deriblandt faglokaler.
Flytning ad tre omgange
De forskellige funktioner flytter ind på deres nye adresser ad tre omgange:
August 2019: Skolen i Herredet flytter ind på Møllevej nr. 100. Jægerspris Skoles nuværende afdeling nr. 100 bliver flyttet
til nr. 90. SFO’en kommer også til at ligge på nr. 90.
Januar 2020: Folkebiblioteket i Jægerspris, Pædagogisk læringscenter samt Lokalhistorisk Arkiv flytter ind på Møllevej nr.
100.
August 2020: Kærholm afd. Kølholm, der i dag ligger i Frederikssund, flytter ind på Møllevej nr. 100.

For at sikre, at alt er klar til at modtage de nye brugere af matriklerne har Byrådet bevilget 3,7 millioner kroner til blandt
andet opkvalificering af visse faglokaler, supplere indendørs inventar samt udeområderne.
Helhedsplan for Møllevej nr. 90.
Oversigt over forskellige funktioners placering på Møllevej nr. 100.
Helhedsplan for Møllevej nr. 100.
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Idrætsprojekt forbereder børn til skolestart
En fælles idrætsdag for de kommende skolebørn fra børnehusene i og omkring Skibby giver børnene mulighed for at
møde alle dem, de kan komme til at gå i skole med, samtidig med at de gennem leg og aktiviteter øver tal, rim og meget
mere.
Hallen på Fjordlandsskolen afd. Skibby var fyldt op med lyden af glade lyse børnestemmer, da syv børnehuse samlede
alle de kommende skolebørn til en fælles idrætsdag onsdag formiddag. Børnene skulle rundt til forskellige aktiviteter, der
dels var fyldt med læring og dels havde til formål at lade børnene lære hinanden at kende.
- Børnene mødes to gange inden den store idrætsdag og øver de de aktiviteter, vi laver i dag på den store idrætsdag. De
synes, det er sjovt, især når de genkender nogle af de andre børn. Vi snakker med dem om, hvor de skal gå i skole og
lærer dem at agere i nye rammer med mange andre børn. Det forbereder dem til skoletiden og til at begynde i mini SFO,
som de jo skal til maj, fortæller Maria Slott Olsen, der er pædagogisk leder i Børnehuset Solstrålen

Der blev fundet masser af farvede bolde frem, som børnene kunne bruge i en af aktiviteterne på idrætsdagen.
De 74 børn fra syv forskellige børnehuse er delt op i fire grupper, der rykker rundt mellem de fire forskellige aktiviteter.
Alle aktiviteterne indeholder en form for læring. Eksempelvis kan børnene lege rime-tagfat. Her får alle børnene et kort
med et billede på. Det kunne for eksempel være en kat. Hvis man bliver fanget, skal man vente på, at et andet barn med
et kort der rimer på kat, kommer hen og befrier én.
Der er også en løsningsorienteret leg med en forhindringsbane, en aktivitet der handler om farver på bolde og en øvelse i
at stille sig op på række efter højde.

Rime-tagfat: Når man bliver fanget, skal man vente på at blive befriet af et andet barn, der har et kort med noget, der
rimer på det, der er på éns eget kort.
- Vi startede med idrætsprojektet i 2013 og så har det udviklet sig gennem årene. Børnene mødes i lidt mindre grupper
en time to gange i løbet af januar og februar, og så slutter vi med den her store idrætsdag, hvor alle børnene er samlet i
tre timer, fortæller Maria Slott Olsen.
De syv børnehuse, der mødes til idrætsdag er: Nordstjernen, Pilehuset, Tumlebo, Skolevejen, Skibbyssen, Kragebakken
og Solstrålen.

Her er det en øvelse med faldskærm og en bold.

Pige kravler gennem tunnel i forhindringsbanen.
Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.
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Supercykelsti får flere til at cykle
Supercykelstierne gør det mere attraktivt at tage den tohjulede. Det viser tal fra den nyeste evalueringe af
supercykelstinettet. Her kan man se en stigning i cykeltrafikken, når en rute opgraderes til supercykelsti.
Frederikssundruten er den af de fem nye supercykelstier (Allerødruten, Frederikssundruten, Indre Ringrute, Ring 4-ruten
og Værløseruten), hvor pendlerne cykler længst med ture på knap 13 km i gennemsnit hver vej. Den gennemsnitlige tur
på en supercykelsti er 11 km hver vej.
15% flere cyklister
Frederikssundruten er 43 km lang og forbinder Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev og Københavns Kommuner. Den
blev indviet i 2017, og evalueringen viser, at der dagligt bliver cyklet 42.000 km på ruten. Det højeste antal cyklister ved
et enkelt tællested var 4700 og ruten har betydet et løft i antallet af cyklister på 15%. Det fremgår af en evaluering af
Frederikssundruten, som Via Trafik har lavet for Sekretariatet for Supercykelstier.
Læs hele evalueringen af Frederikssundruten her.
Frederikssundruten begynder ved Frederikssund Station, løber lige forbi den kommende Vinge Station og passerer
derefter flere S-togsstationer på vej mod København. På den måde er det nemt for cykelpendlerne at kombinere cyklen
med S-toget.
Så få stop som muligt
Supercykelstierne er cykelstier, hvor man har lavet en række tiltag med det formål at forbedre komfort, sikkerhed og
tryghed på stierne og tilbyde en rute med så få stop som muligt. Disse tiltag kan f.eks. være fremrykkede
busstoppesteder, overkørsler ved sideveje, før-grønt for cyklister, nedtællingssignaler til fart-tilpasning og højresving
uden om signaler.
Du kan læse mere om hovedstadsregionens net af supercykelstier på Supercykelstiernes hjemmeside.
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Bliv klogere på demens og teknologi
Frederikssund Kommunes demenskonsulenter, en musikterapeut og en velfærdsteknologikonsulent sætter fredag den
12. april fokus på demens og velfærdsteknologi ved et arrangement i Sillebroen i Frederikssund.
Hjælpemidler og teknologi kan hjælpe
Her vil du kunne se et udvalg af de hjælpemidler og teknologier, som vi kan bruge til at afhjælpe forskellige udfordringer,
der kan opstå som følge af demens. Teknologierne kan også være yderst anvendelige til mennesker med andre kognitive
udfordringer, som giver uro, stress, angst, søvnbesvær, struktureringsbesvær mv.
Der er også mulighed for at høre demenskonsulenterne fortælle om kommunens andre tilbud til borgere og pårørende
samt få en generel snak om velfærdsteknologi med velfærdsteknologikonsulenten.
Du kan møde Frederikssund Kommunes konsulenter fredag den 12. april kl. 11 – 18 i Sillebroen (ved Müllers
Guldsmedje) Hvis du er interesseret i at møde musikterapeuten, så skal du komme mellem kl. 11 og 13.

De tre kvinder, som er Frederikssund Kommunes demenskonsulenter og velfærdsteknologikonsulent. Foto:
Frederikssund Kommune.
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Håndslag på dialog mellem foreninger og kommune
Den 4. april underskrev Frederikssund Idrætsråd, Børne- og Ungesamrådet, Kulturrådet i Frederikssund og
Aftenskolernes Samråd hver en samarbejdsaftale med Fritids- og Kulturudvalget. Aftalen er et håndslag på et
formaliseret samarbejde, der skal sikre en dialog mellem foreningslivet og Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommune har gennem samrådene mulighed for at rådføre sig løbende med en række engagerede
mennesker, der har fingeren på pulsen i forhold til det lokale foreningsliv indenfor idræt, spejder, kultur og
aftenskoleområdet.
Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, udtaler, at han sætter stor pris på samarbejdet og den
konstruktive dialog, der finder sted med samrådene.

Udvalgsformand Jesper Wittenburg, Henrik Kysgaard og Lars Møller fra FIR, Alice Linning fra BUS og Per Gottlieb fra
KUF.
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Suppleringsvalg til Kærholms skolebestyrelse
Der afholdes suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Kærholm specialskole. Derfor indkaldes forældre til elever på
Kærholm til valgmøde tirsdag den 7. maj klokken 15.30. Mødet foregår på Kærholms Afdeling Kølholm, Marbækvej 43,
3600 Frederikssund.
På valgmødet har forældre mulighed for at lade sig opstille. Man kan også lade sig opstille eller få oplysninger om
suppleringsvalget ved at henvende sig til skoleleder Anders Scott Rohde på 47 35 12 30/47 35 28 00. Frist for at tilmelde
sig valglisten på mail er den 2. maj
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Fem dygtige elever vinder tur til Kina
Fem elever fra Frederikssund Kommune skal til efteråret på besøg i Kina sammen med 13 elever fra Ballerup og Egedal
Kommuner.Turen har de vundet i en konkurrence, som Bycirklen arrangerer.
Eleverne, der alle går i 8. klasse, har deltaget i konkurrencen ved at skrive en personlig ansøgning på engelsk, som
fortæller lidt om dem selv og hvorfor netop de fortjener en tur Wuxi i Kina. Alle kommunens 8. klasser har haft mulighed
for at deltage, og i alt syv klasser fra henholdsvis Ådalens Skole, Trekløverskolen og Slangerup Skole har deltaget.
Glade vindere
Onsdag eftermiddag blev spændingen udløst og de fem vindere blev kåret af formand for Uddannelsesudvalget, Morten
Skovgaard. Vinderne blev:
 Hans Christian fra Slangerup Skole afd. Kingo.
 Simon Pagh fra Ådalens Skole.
 Felippa Yanjia Andersen fra Trekløverskolen afd. Marienlyst.
 Rebecca Kronborg Duris fra Ådalens Skole.
 Jennifer Vilhelmsen Klippert fra Trekløverskolen afd. Marienlyst.
- Det er dejligt at se, at vi har så dygtige elever, der kan skrive så flotte ansøgninger, og som kan rejse ud i verden og
være gode repræsentanter for både Frederikssund Kommune og for Danmark. Jeg vil gerne takke alle de elever, der har
deltaget i konkurrencen. Jeg kan forstå, at der er kommet mange flotte og velreflekterede ansøgninger ind, siger Morten
Skovgaard.
Fire af de fem elever var til stede ved udnævnelsen af vinderne og alle fire blev meget glade og overraskede, da deres
navne og begrundelsen for at de vandt, blev læst op.
Siden 2007 har kommunerne i Bycirklen haft et samarbejde med byen Wuxi i Kina. Samarbejdet har ført til flere fælles
projekter og elevudvekslinger på tværs af landegrænserne, hvor skolekonkurrencen spiller en central rolle.
Det er andet år i træk, at Frederikssund Kommune sender fem elever på udveksling i venskabsbyen Wuxi. Eleverne skal
bo hos kinesiske familier og følges med deres unge i skole. Inden rejsen får de nogle timers undervisning i kinesisk sprog
og kultur på Borupgaard Gymnasium.
Når eleverne kommer hjem fra Kina, skal de dele ud af deres erfaringer til de andre elever fra deres klasser, men også til
de elever, der går i 7. klasse nu, og som har mulighed for at deltage i næste års konkurrence.

Fire af de fem vindere af Kina-konkurrencen, fra venstre Hans Christian, Rebecca Kronborg Duris, Felippa Yanjia
Andersen og Jennifer Vilhelmsen Klippet, og bagerst konsulent i Center for Børn og Skole Morten Jensen og formand for
Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard.
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Frederiksund genbrugsstation er åben igen
Torsdag formiddag blev Frederikssund genbrugsstation lukket, da der var blevet indleveret en mistænkelig genstand.
Efter en politiundersøgelse på stedet er pladsen nu igen åben. Der var tale om en ufarlig genstand.
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Valg til Europa-Parlamentet den 26. maj
Der afholdes valg til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019. Inden valgdagen er der fra mandag den 15. april til
og med torsdag den 23. maj 2019 mulighed for at afgive brevstemme i Borgercenteret, Torvet 2 i Frederikssund i den
betjente åbningstid.
Åbningstiden er:
Mandag: kl. 10-13

Tirsdag: Lukket
Onsdag: kl. 10–13
Torsdag: kl. 10-12 samt 15-17
Fredag: kl. 10-12
Borgercenteret holder ekstraordinært åbent for brevstemmer lørdag d. 11. maj og lørdag d. 18. maj fra kl. 10-12.
Stem på bibliotekerne
Det er endvidere muligt at afgive brevstemme på Frederikssund Bibliotek fra den 23. april i den betjente åbningstid, som
er:
Mandag: kl. 10-19
Tirsdag: kl. 10-19
Onsdag: kl. 10-17
Torsdag: kl. 10-19
Fredag: kl. 10-17
Lørdag: kl. 10-14
Der er muligt at afgive brevstemme på bibliotekerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup fra den 24. april i den betjente
åbningstid, som er:
Mandag: kl. 14-18
Onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 14-18
Fredag: kl. 13-16
Hjælpemidler ved afstemningen
Både på selve valgdagen samt i forbindelse med afgivelse af brevstemmer er der mulighed for at bruge visse
hjælpemidler.
Ved afgivelse af brevstemmer:
 Der er opsat sorte filtpenne + LED-lampe + lup i stemmeboksene på bibliotekerne og i handicapstemmeboks i
Borgercenter.
 Der er herudover opsat hæve/sænkeskrivebord + CCTV forstørrelsesapperat + LED-lampe + lup i
Borgercenteret, som kan benyttes ved brevafstemning.
På valgdagen:
 Der er opsat sorte filtpenne + LED-lampe + lup i handicapstemmeboksene på alle valgstederne.
 Der er herudover opsat hæve/sænkeskrivebord + CCTV forstørrelsesapperat + LED-lampe + lup på valgstedet
i Frederikssundhallen.
Overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen
Vælgere, der har et handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at blive overført til et andet afstemningssted inden for
bopælskommunen.
Ansøgningen skal afgives på en særlig blanket, som kan rekvireres via
 mail til borgercenter@frederikssund.dk
 borgercenteret på telefon 47 35 10 00
Ansøgningen kan tidligst indgives fra søndag den 28. april, og skal være Borgercenteret i hænde senest torsdag den 16.
maj kl. 12.00.
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Bliv frivillig ved EU-valget den 26. maj
Frederikssund Kommune vil gerne have hjælp fra frivillige til at afvikle det kommende valg. Derfor har du nu chancen for
at være med, når der søndag den 26. maj 2019 holdes valg til Europa-Parlamentet.
Hvad er opgaven?
Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med f.eks. at udlevere stemmesedler, scanne og registrere valgkort, sikre
at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og tælle stemmer op, når valget er slut. Du vil blive instrueret i opgaverne, når
du møder frem på valgdagen.
Du skal være på valgstedet fra kl. 8.00 og indtil stemmerne er talt op om aftenen. På de større valgsteder kan det godt
blive sent, før alle stemmer er talt op.
Værd at vide
For at kunne være frivillig på et valgsted i Frederikssund, skal du bo i kommunen og have ret til at stemme til valget.
Som frivillig tilforordnet vælger modtager du en skattepligtig diæt, som i 2019 udgør 850 kroner. På selve valgdagen er
der sørget for forplejning, men du skal selv sørge for transport til og fra afstemningsstedet.
Opgaverne som valgstyrere og tilforordnede vælgere på afstemningsstedet varetages af personer, der er udpeget af de
politiske partier fra Frederikssund Byråd.
Ordningen med frivillige tilforordnede vælgere er et supplement, hvor borgere har mulighed for at deltage i
valghandlingen. Derfor skal du ikke sende en ansøgning, hvis du ved, at du bliver udpeget af et politisk parti.
Husk at brevstemme
Som frivillig tilforordnet vælger skal du være på et bestemt valgsted hele dagen, og det er ikke tilladt at forlade valgstedet
i løbet af dagen. Det betyder, at du selv skal have brevstemt inden valgdagen.
Valgsteder i Frederikssund Kommune
Det vil ikke være muligt at vælge, hvilket valgsted du ønsker at blive tilknyttet på valgdagen. Der vil i planlægningen af
valgdagen, så vidt det er muligt, blive taget hensyn til, hvor du bor.

Valgsteder:
1. Frederikssund Hallen
2. Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby, Frederikssund
3. Ådalens Skole, Frederikssund
4. Skibby Idrætshal
5. Jægerspris Skole, Hallen, Møllevej 100
6. Slangerup Idræts- og Kulturcenter
Ansøgning om at være frivillig valgtilforordnet skal ske via denne formular senest den 9. maj 2019.
OBS: Tilmelding er bindende, hvilket betyder, at du er forpligtet til at møde op, i tilfælde af, at vi får brug for netop din
hjælp. Du vil efter den 9. maj modtage brev i din digitale postkasse med svar på, om vi får brug for netop din hjælp ved
valget.
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Stor succes med nedbringelse af infektioner
Tidligere oplevede ca. en ud af 10 ældre i plejebolig at få ordineret antibiotika mod en urinvejsinfektion. I dag er det kun
en ud af 20, og det skyldes et forskningsprojekt, der er foregået i et samarbejde mellem Frederikssund og Gentofte
Kommuner samt Herlev og Gentofte Hospitaler.
Mere fokus på forebyggelse
Projektet har bestået i et blot to timer langt hygiejnekursus for medarbejderne på alle omsorgscentrene i Frederikssund
Kommune samt på to omsorgscentre i Gentofte Kommune. Kurset har haft til formål at opbygge viden hos
medarbejderne og sætte fokus på alternativer til brug af antibiotika.
- Det har været nemt at ringe til lægen og bede om antibiotika til en borger. Men forløbet her har gjort medarbejderne
mere bevidste om alternativerne, og derfor er der nu en langt større faglig refleksion over om borgerens symptomer kan
skyldes andre ting, før man vælger antibiotika, fortæller Cæcilie Maigaard Schmidt, der er centersygeplejerske på
Omsorgscenter Nordhøj i Skibby.
På kurset er der blevet sat fokus på nedbringelse af brugen af antibiotika ved at arbejde mere forebyggende. Det sker nu
blandt andet ved at hjælpe borgerne med bedre personlig hygiejne og ved at styrke den faglige vurdering af blandt andet
borgerens væskeindtag og generelle tilstand.
Bedre hygiejne
Sideløbende med projektet er der i Frederikssund Kommune arbejdet meget med at højne den generelle
hygiejnestandard. Det fortæller Anita Schlippe Rasmussen, der er specialuddannet hygiejnesygeplejerske og ansat til at
systematisere og kvalitetssikre kommunens infektionshygiejniske arbejde:
- Alle medarbejdere har fået adgang til håndsprit, engangshandsker og forklæder, ligesom der er adgang til brug af
vådservietter og engangshåndklæder til nedre toilette. Også vores intranet er blevet opdateret med vejledninger og
tjeklister mv. Dette sammen med flere andre tiltag betyder, at vi i dag stort set lever 100% op til de retningslinjer for
håndhygiejne, som Statens Serum Institut har udstukket. Disse tiltag har helt sikkert også haft en afgørende effekt på
resultatet af projektet, vurderer Anita Schlippe Rasmussen.
Indsats med stor effekt
I alt har over 400 medarbejdere i Frederikssund Kommune været på kursus i 2017 og 2018, og resultatet af kurset og den
generelle indsats på hygiejneområdet er en markant nedgang i antallet af antibiotikaordinationer i forbindelse med
urinvejsinfektioner. Således var der tidligere 9,65 ordinationer af antibiotika pr. 100 beboere på omsorgscentrene i
Frederikssund Kommune. Efter forløbet er dette tal faldet til 5,05.
Også i Gentofte Kommune har projektet haft en positiv effekt, om end Gentofte har ligget højere end Frederikssund både
før og efter projektet.
Fordel for borgeren
- Projektet har ændret medarbejdernes bevidsthed omkring brug af antibiotika og dermed også deres arbejdsgange. Der
er kommet mere fokus på det faglige, og det er en stor fordel for borgeren. Når man bruger antibiotika dræber man også
de bakterier i tarmfloraen, som er en naturlig del af vores immunforsvar. Derfor vil forebyggelse med f.eks. god hygiejne i
stedet for forebyggelse med medicin altid være en fordel for borgeren, forklarer Cæcilie Maigaard Schmidt.
Projektet er blevet ledet af Forskningsenheden på Herlev Hospital og har fået støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.
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Fejl i visse pas
I perioden 2014 – 2017 er der i Danmark udstedt i alt 228.000 pas med fejl i. Fejlen består i, at der er byttet om på højre
og venstre fingeraftryk. 5275 af disse pas er bestilt hos Frederikssund Kommune, og Frederikssund Kommune har sendt
lister over de pas, der kan være berørt til Rigspolitiet.
Rigspolitiet oplyser, at passene er fuldt gyldige.
Rigspolitiet er i øjeblikket ved at tage stilling til, hvorvidt de berørte borgere skal have lavet et nyt pas. De berørte borgere
vil blive kontaktet, når dette er afklaret.
Fejlen i passet er opstået hos pasleverandøren KUBE, som Frederiksund Kommune har benyttet siden oktober 2016.
Fejlen blev opdaget i slutningen af 2017, og det er derfor alene pas udstedt i tidsrummet oktober 2016 til december 2017,
der kan være behæftet med fejl.
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Informationsmøde om bredbåndspuljen
Bredbåndspuljen er en statslig pulje, som giver støtte til udvikling af bedre bredbånd i Danmark. Puljen kan søges af
sammenslutninger af husstande, hvor bredbåndsdækningen er ringere end 10/2 Mbit/sek (download/upload). I 2019 er
der 100 mio. kr. i puljen.
Puljen åbner for ansøgninger den 30. april 2019, og samme dag offentliggør Energistyrelsen en liste over samtlige
ansøgningsberettigede adresser i Danmark.
Informationsmøder i hele landet
Hvis du/I er interesserede i at høre mere om, hvordan man søger bredbåndspuljen, så bliver der holdt en række

informationsmøder over hele landet i begyndelsen af maj. I Nordsjælland holdes informationsmøde:
Tirsdag den 7. maj kl. 15 – 17
Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Tilmeldingsfrist den 2. maj.
Man tilmelder sig ved at sende en mail til tele@ens.dk med oplysninger om hvem, der skal tilmeldes.
Hvis du/I ikke kan deltage denne dato, så se listen over alle informationsmøder her.
Du kan også læse mere om bredbåndspuljen, og om hvad det kræver at søge puljen på Energistyrelsens hjemmeside.
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Ny aftale om arbejdstid for kommunens lærere
Byrådet i Frederikssund Kommune har på byrådsmødet den 24. april 2019 godkendt en aftale om planlægningsgrundlag
for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid. Aftalen er kommet i stand efter et langt, men meget
konstruktivt forhandlingsforløb mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lærerkreds.
Kredsformand i Frederikssund Lærerkreds Regitze Flannov udtaler i forbindelse med indgåelsen af aftalen:
- I Frederikssund Kommune har vi de senere år oplevet et stadig mere tillidsfuldt og frugtbart samarbejde mellem
Frederikssund Kommune og Frederikssund Lærerkreds om folkeskolen og dens udvikling. Både vi og Frederikssund
Kommune er enige om, at der opnås de bedste resultater, når samarbejdet fungerer og begge parter ser værdien af
forpligtende samarbejder og aftaler.
Parternes hensigt med planlægningsgrundlaget er at skabe bedre betingelser for at føre intentionerne i folkeskoleloven
og kommunens børne- og ungepolitik ud i livet.
Børne- og Skolechef Paw Holze Nielsen udtaler:
- Den nye aftale skal endvidere understøtte Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og
kompetente lærere, der oplever at udføre et meningsfuldt arbejde i gode og tydelige rammer samt et bedre grundlag for
at rekruttere uddannede lærere. Vi indledte forhandlingerne med at tage rundt og tale med alle kommunens lærere, og de
tilbagemeldinger, som vi fik fra dem, har vi forsøgt at ind tænke i den nye aftale. Jeg er glad for, at vi indenfor den
overordnede økonomiske ramme sammen med Lærerkredsen er lykkedes med at lave en markant bedre aftale end den
eksisterende.
Centrale punkter i den nye aftale er:
 Maksimalt undervisningstimetal til alle og et lavere til nyuddannede
 En fleksibel planlægning på skolerne, så opgaverne kan tilpasses de aktuelle lokale behov, ønsker og visioner
med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag.
 Gode rammer for et konstruktivt skole/hjem samarbejde.
 Et godt arbejdsmiljø og høj social kapital. Det understøtter aftalen ved at sikre forberedelsestid samt tildele
lærerne et professionelt råderum samt ansvar for at løse den samlede opgave, herunder foretage de
nødvendige opgaveprioriteringer med relevant inddragelse af og i samarbejde med ledelsen.
Parternes ønsker at styrke kvaliteten i undervisningen, den øvrige opgaveløsning og arbejdsmiljøet ved at skabe
attraktive arbejdspladser, hvor lærerne deltager i forpligtende faglige fællesskaber og har mulighed for at bidrage til stadig
udvikling og fornyelse af den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis i Frederikssund Kommune.

Regitze Flannov og Paw Holze underskriver aftalen. Foto: Frederikssund Kommune.

Forårsmarked på Højagergaard
Traditionen tro holder Højagergaard forårsmarked og åbent hus med produkter fra de beskyttede værksteder. Der vil
blandt andet være et stort blomstermarked samt salg af keramik og pynt. Køkkenet tilbyder lækre sager at spise og
drikke.
Som noget nyt åbner Højagergaard dørene til værkstederne og inviterer de besøgende ind til en rundvisning.
Rundvisningerne finder sted lørdag den 4. maj kl. 11 og 13.
Forårsmarkedet har åbent fredag den 3. maj til kl. 19 samt lørdag og søndag den 4. og 5. maj fra kl. 10 – 15. Du finder
Højagergaard på Højager 20 i Slangerup.
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Ny hjemmeside om broindvielse
Kronprinsesse Marys Bro indvies den 28. september, og planlægningen af dagen er i fuld gang. På en ny hjemmeside
om åbningen kan du følge med i dagens program, læse om broløbet og meget mere.
På hjemmesiden https://festoverfjorden.dk/ kan du se programmet for indvielsen. Programmet vil løbende blive opdateret
efterhånden som planlægningen skrider frem. Du kan også læse om broløbets forskellige distancer og om tilmelding.
Husk at tilmelding til løbet åbner den 1. maj klokken 12.
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Åbent for tilmelding til musikskolen
Nu er der åbnet for tilmelding til Frederikssund Musikskoles nye sæson. Musikskolen tilbyder undervisning i violin, cello,
klarinet, guitar, klaver, slagtøj, sang, fløjte, trompet, kontrabas mm. Computer-musikproduktion, Singer-Song Writing, Kor,
Legestue for forældre og børn. Bands og orkestre for alle niveauer.
I Musikskolen er der plads til fantasi og tid til fordybelse. Sammenspil giver fællesskab og der skabes venskaber for livet,
når musikken spiller – ofte også på tværs af alder! Sammenspil er gratis for instrumentalelever.

Højagergård gør klar til forårsmarked. Foto: Frederikssund Kommune.

Også for voksne
Musikskolens tilbud er for børn, unge og voksne.
Det er aldrig for sent at lære at spille et instrument, det er inspirerende – og godt for hovedet! Voksne over 26 kan benytte
sig af Musikskolens tilbud ”Voksenkvarter”, der udbydes som instrumentalundervisning på alle instrumenter. Der er også
sammenspil for voksne.
Information og tilmelding kan findes på Musikskolens hjemmeside – eller ring på tlf. 47351244 og få råd, ideer og
vejledning.
Tilmeldingsfristen er d. 27. maj.

Laura D, Singer-Song Writer til BANDNIGHT I Elværket. Foto: Sandvær/Price
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Broløb udsolgt på kort tid
Der var pres på systemet, da tilmeldingen til Kronprinsesse Marys Bro løbet åbnede onsdag middag. 12½ time senere
var de 7.000 startnumre revet væk.
Der er udsigt til en unik løbeoplevelse til den officielle åbning af Kronprinsesse Marys Bro lørdag den 28. september. Og
den enestående mulighed for at løbe på den nye bro over Roskilde Fjord valgte mange mennesker at gribe.
De første 1000 løbere havde tilmeldt sig efter blot 11 minutter. Og efter en time var over halvdelen af billetterne solgt til
Kronprinsesse Marys Bro løbet.
De 7000 løbere, der fik sikret sig et startnummer, kan nu se frem til at mærke den nye asfalt og nyde den fantastiske
udsigt fra broen, når de skal gå eller løbe One mile, 5 kilometer eller 10 kilometer, inden bilerne får lov at køre over et par
dage senere.
Deltagere fra nær og fjern
Langt de fleste deltagere til Kronprinsesse Marys Bro løbet kommer naturligvis fra Danmark. Men løbet har også tiltrukket
sig opmærksomhed fra udlandet. Der er nemlig løbere fra Storbritannien, Tyskland, Sverige og Frankrig, der har meldt
deres ankomst.
Blandt deltagerne er foreninger, som deltager med flere end 100 løbere, virksomheder, som kommer i store grupper,
familier, der tilmelder sig sammen og løbere fra hele Sjælland, der gerne vil løbe på Kronprinsesse Marys Bro.
T-shirt og medalje til minde
Alle deltagere får en specialdesignet medalje og en løbe T-shirt til minde om oplevelsen og løbet i smukke omgivelser
ved Roskilde Fjord.
Broløbet er en del af den officielle åbning af Kronprinsesse Marys Bro.
På festoverfjorden.dk kan man finde mere information om løbet og selve åbningen af Kronprinsesse Marys Bro.
Kronprinsesse Marys Bro løbet arrangeres af de lokale løbeklubber Out-Run Frederikssund og Fjordløberne.
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Kom til KOL-Café torsdag den 23. maj
Vi mødes klokken 15.30-17.30 i Kantinen på Nordsjællands Hospital – Frederikssund, Frederikssundsvej 30, 3600
Frederikssund.
”Mer luft”- bliv klar på åndedrætsteknikker og læg dit eget luftbudget
Åndenød er hovedsymptomet hos mennesker med KOL og det symptom, der udfordrer mest i forhold til at deltage i
aktiviteter og sociale sammenhænge.
Til KOL-Cafeen møder du Kurt Lykke Larsen, som er ophavsmand bag konceptet ”Mer luft”. Han har udviklet konceptet
efter, at han i en periode som hjertesyg havde meget åndenød. I den periode var han godt hjulpet af de
vejrtrækningsteknikker, han havde lært som fridykker.
Under en indlæggelse blev han klar over, at hverken hospitalspersonale eller patienter var vidende om disse teknikker.
Siden har han arbejdet med at udvikle en teknik, inspireret af fridykning og sit liv som musiker.
Formålet med at bruge teknikken er, at det altid er muligt at have luft nok. Nøgleordene er ro, kompetent vejrtrækning og
et luftbudget, da al aktivitet har sin pris i luft.
”Mer luft”-teknikkerne er brugbare for alle - både sportsfolk og mennesker med KOL, da det handler om at udnytte sit
potentiale bedst muligt.
Tilmelding
Caféen er åben for alle interesserede. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding til Henriette Lose på telefon 40 49
06 26.
KOL – Caféen er et samarbejde mellem Nordsjællands Hospital – Frederikssund, Halsnæs kommune, Frederikssund
kommune og Lungeforeningen. I KOL-Caféen kan du mødes med andre, der er i samme situation som dig, og udveksle
erfaringer samt få gode råd af ressourcepersoner inden for KOL-området fra både kommuner og hospital
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Folketingsvalg den 5. juni 2019
Der er udskrevet valg til Folketinget til afholdelse på Grundlovsdag den 5. juni. Du kan naturligvis vente med at stemme til
selve dagen, men der er rig mulighed for at få det klaret forinden, så du slipper for at stå i kø på valgdagen.
Brevstem fra den 15. maj
Allerede fra onsdag den 15. maj kan du afgive brevstemme i Borgercenteret på Torvet 2 i Frederikssund i den betjente
åbningstid samt på kommunens biblioteker i den betjente åbningstid. Du kan brevstemme helt frem til den 1. juni (på
bibliotekerne dog kun til den 31. maj).
På Frederikssund Kommunes hjemmeside vedr. folketingsvalget kan du læse mere om hvordan du brevstemmer, se
åbningstider, oversigt over valgsteder mm.
Et nyt valgted
Ved seneste valg – kommunalvalget i 2017 – var der seks afstemningssteder i Frederikssund Kommune. Det er der
fortsat. Dog skal vælgere i Jægerspris være opmærksomme på, at Møllegårdshallen på Møllevej 90 er under renovering
på grund af en vandskade. Derfor foregår afstemningerne til både EU-valget den 26. maj samt til folketingsvalget den 5.
juni i hallen på Jægerspris Skole, Møllevej 100.
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Vinge Station klar i 2020
På Stationsvænget i Vinge kunne borgerne onsdag aften nyde en hotdog fra en pølsevogn opstillet til lejligheden. Det var
Banedanmark, der bød på pølser og information om byggeriet af Vinge Station. Og ifølge den plan, som blev præsenteret
for borgerne, så kan man tage med S-toget fra Vinge Station i sommeren 2020.
- En S-togsstation har hele tiden været et af de helt centrale elementer i vores planer om byudviklingen i Vinge. Derfor er
det utroligt glædeligt, at Banedanmark nu melder klar med en tidsplan for et af de vigtigste anlæg i Vinge – og at den
tidsplan betyder, at vi kan tage toget fra Vinge Station til næste sommer, udtaler borgmester John Schmidt Andersen.

Mange nysgerrige Vingeborgere var mødt frem til Banedanmarks og Frederikssund Kommunes orienteringsmøde onsdag
den 8. maj. Banedanmark gav – udover forplejning – information om det kommende projekt med at etablere stationen i
Vinge. Samtidig fortalte kommunen om planerne for adgangsvejene til stationen. Foto: Frederikssund Kommune, Steven
Rønnenkamp Holst.
Begynder til efteråret
Anlægsarbejdet begynder i efteråret med anlæg af arbejdsveje samt faciliteter til byggefolkene. Derefter skal der laves
blandt andet kørestrøms- og jordarbejder inden selve perronerne og stationens øvrige udstyr bliver etableret.
På Banedanmarks hjemmeside kan du læse mere om projektet.
Mens det er Banedanmark, der skal stå for etableringen af stationen, så er det Frederikssund Kommune, der skal stå for
anlæggelsen af adgangsvejene til stationen. Dette arbejde ventes også at gå i gang i løbet af efteråret.
Sporet spærres i perioder
Banen er spærret for togtrafik på strækningen mellem Ølstykke Station og Frederikssund Station i følgende perioder,
mens byggeriet af Vinge Station står på:
2019:
Weekender (fredag aften – mandag morgen):
 27. september – 30. september
 4. oktober – 7. oktober
 11. oktober – 14. oktober
Tre sammenhængende uger:
 Fredag aften den 18. oktober – mandag morgen den 11. november
2020:
 Påsken: Torsdag den 9. april – tirsdag 14. april
Fakta om Vinge Station
 Perronerne bliver 180 meter lange med en bredde på 2,75 meter.
 Der bliver en gangbro mellem de to perroner via trappe/elevator.
 Stationen får infoskærme, billetautomater og rejsekortstandere samt læskure og bænke.
 Anlægsstart: Efteråret 2019.
 Forventet indvielse: Sommeren 2020.

Daniel Rindorf (med orange vest) er Banedanmarks projektleder på stationsbyggeriet i Vinge. Her forklarer han
interesserede borgere fra Vinge, hvordan stationsbyggeriet skal gennemføres. Foto: Frederikssund Kommune, Steven
Rønnenkamp Holst.
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Byen Vinge klar med nyt udbud
Interesserede investorer kan nu byde ind på byggeretter i området nær Deltakvarteret og den kommende S-togsstation i
Vinge ved Frederikssund med en tilhørende opgave om revision af planerne for stationsområdet. Det besluttede
Frederikssund Byråd forleden.
Minimum 22.000 kvadratmeter
Ifølge udbuddet skal en køber forpligte sig til at købe minimum 22.000 byggeretsmeter svarende til ca. 220 – 250 nye
boliger i Vinge. Samtidig skal køberen – i samarbejde med Frederikssund Kommune – udarbejde en arealudviklingsplan,
der afspejler blandt andet den kommende station og adgangvejene dertil.
Det er et næsten enigt Byråd, som nu har valgt at udbyde arealer til salg i Vinge, og det glæder borgmester John Schmidt
Andersen:
- De mange investorer, vi har været i dialog med, kan nu byde ind på udviklingen af nogle af de mest centrale dele af
Vinge. Der ligger en utroligt spændende opgave i at være med til at forme udviklingen i det stationsnære område. Så det
glæder mig meget, at vi med dette udbud kan sætte Vinge på markedet og invitere interesserede investorer til at byde på
projektet, siger Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen (V).
Stor udvikling i området
Udover det aktuelle udbud henviser borgmesteren til etableringen af en ny S-togsstation i byen Vinge, som Banedanmark
begynder at etablere til efteråret, og som fra sommeren 2020 kan fragte passagerer til København på ca. 40 minutter.
Derudover åbner den nye Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord til september i år, og dermed bliver Vinge tæt
forbundet med både hovedstaden og det øvrige Sjælland.
Flere interesserede investorer
Frederikssund Kommune har løbende - siden sommeren 2018 – haft dialog med en række interesserede investorer om
deres ønsker og forventninger til muligt byggeri i Vinge. Udbuddet er således en udløber af dels Byrådets ønsker for
udviklingen af Vinge og dels dialogen med mulige investorer. Udbuddet lægger med den valgte størrelse op til, at især
større investorer kan finde udbuddet interessant. Udbuddet løber fra den 15. maj til den 2. september 2019.
Du finder udbudsmaterialet via dette link til EU-Supply.

Nu tager byudviklingen i Vinge på ny fart med et nyt udbud. Her ses arealet, hvor den nye S-togsstation og den centrale
del af Vinge skal bygges. I baggrunden ses Deltakvarteret i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp
Holst.

Det eksisterende Deltakvarter i Vinge. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
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Ny procesplan for Kultur- og Havnebad
Hovedentreprisen for det nye Kultur- og Havnebad har været i udbud hos udvalgte entreprenører. Der er ikke kommet
nogle brugbare bud og derfor annulleres licitationen, og Byrådet skal nu tage stilling til, om der skal nu laves en ny
procesplan for Kultur- og Havnebadet.
Projektet har været udbudt i en samlet hovedentreprise. Da der ikke er kommet nogle bud, der opfyldte de opstillede
krav, bliver licitationen annulleret. Derfor anbefaler totalrådgiveren Christensen og Co. til Frederikssund Kommune, at der
gennemføres en ny markedsdialog med henblik på at lave et nyt udbud.
Fritids- og Kulturudvalget skal på et ekstraordinært møde den 22. maj tage stilling til, om de vil anbefale over for
Økonomiudvalget og Byrådet, at der igangsættes en proces med henblik på et nyt udbud af Kultur- og Havnebadet.
- At vi er nødt til at annullere licitationen er både drøn ærgerligt og rigtig træls. Vi vil i udvalget naturligvis følge meget tæt
op på, hvorfor det ikke er lykkedes at få bud ind. Kultur- og Havnebadet er udtænkt af stærke frivillige kræfter fra
Frederikssund Ny Initiativråd (FNI), som har arbejdet utrætteligt for, at det her projekt skal blive til noget, og som tillige
har formået at skaffe støtte fra både A.P. Møller Fonden og fra Friluftsrådet. FNI har gjort et rigtig godt arbejde. Alene af
den grund, men også fordi både udvalg og byråd støtter tanken om et Kultur- og Havnebad er det naturligvis vigtigt, at vi
får lavet en god proces, der sikrer at vi får relevante bud ind, så vi hurtigst muligt kan få opført vores Kultur- og
Havnebad, siger Jesper Wittenburg, formand for Fritids- og Kulturudvalget.
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Bliv frivillig ved folketingsvalget
Har du lyst til en dag i demokratiets tegn? Så har du nu mulighed for at melde dig som frivillig tilforordnet ved det
kommende valg til Folketinget onsdag den 5. juni.
Frederikssund Kommune vil gerne have din hjælp til at afvikle det kommende valg. Derfor har du nu chancen for at være
med, når der den 5. juni 2019 holdes valg til Folketinget.
Hvad er opgaven?

Som frivillig hjælper du til på afstemningsstedet med f.eks. at udlevere stemmesedler, scanne og registrere valgkort, sikre
at stemmesedlerne kommer i valgurnerne og tælle stemmer op, når valget er slut. Du vil blive instrueret i opgaverne, når
du møder frem på valgdagen.
Du skal være på valgstedet fra kl. 7.00 og indtil stemmerne er talt op om aftenen. På de større valgsteder kan det godt
blive sent, før alle stemmer er talt op.
Der er lukket for tilmelding pr. 23. maj 2019.
2019 5

20

Sådan sætter du et kryds
De fleste kan finde ud af at sætte et kryds. Alligevel er der ved hvert eneste valg nogle stemmer, som bliver erklæret
ugyldige. Ved de seneste valg til Europa-Parlamentet og Folketinget var der i Frederikssund Kommune mellem 100 og
200 ugyldige stemmer.
Nedenfor kan du se en oversigt over, hvordan dit kryds skal se ud, hvis din stemme skal være gyldig. Husk også, at hvis
du får sat krydset forkert, kan du bede om at få ombyttet din stemmeseddel.

Oversigt over, hvordan et korrekt kryds skal se ud.

Vejledning om korrekt placering af krydset. Foto: Frederikssund Kommune.
2019 5

21

Nye puljer til foreningslivet
Folkeoplysningsudvalget har besluttet at afsætte penge til en række indsatsområder i 2019. Det betyder blandt andet, at
der er tre puljer, som foreningslivet kan søge støtte fra. I alt er der øremærket 488.000 kroner samlet til de forskellige
indsatser.
Der er tre forskellige puljer, som søges af foreninger med flere: Initiativpuljen, Organisationsudvikling og Internationalt
samarbejde. Alle tre puljer søges via ansøgningsskema på kommunens hjemmeside.
- Det glæder mig, at vi med de her tre puljer samt de penge, vi afsætter til andre indsatsområder kan være med til at
understøtte det gode arbejde, som vores foreninger og andre gør rundt om i kommunen. Jeg håber, at pengene kan være
med til at skabe nye muligheder for udvikling, siger formand for Folkeoplysningsudvalget, Anne Sofie Uhrskov.
Initiativpuljen
Puljen er på 68.000 kroner. og henvender sig til nye initiativer der ønskes afprøvet. Det kan eksempelvis dreje sig om
initiativer rettet mod udsatte/særlige målgrupper. Puljen kan søges af både folkeoplysende foreninger og af andre
etablerede foreninger og selvorganiserede grupper, der ikke behøver være godkendt som folkeoplysende foreninger.
Initiativer sat i værk på tværs af begge organiseringsformer kan også understøttes af initiativpuljen. Initiativpuljen kan
søges på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Organisationsudvikling
Til foreningernes arbejde med at udvikle organisationerne er der afsat 100.000 kroner, som folkeoplysende foreninger
kan søge del i. Der kan eksempelvis være tale om udvikling af bestyrelsesarbejde og uddannelse af ledere (herunder
udvikling af specifikke kompetencer i forhold til en særlig målgruppe eller en konkret udfordring). Ligeledes kan
organisationsudvikling også være opbygning af kompetencer i samrådene. Puljen kan også anvendes til
organisationsudvikling på tværs af foreninger og samråd, eventuelt initieret af samrådene i samarbejde med
administrationen. Organisationspuljen kan søges på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Internationalt samarbejde
Til internationalt samarbejde er der afsat en pulje på 50.000 kroner. Der kan søges om tilskud til stævner og
arrangementer der afholdes uden for Danmark. Det er de godkendte folkeoplysende foreninger, der kan søge puljen.
Puljen Internationalt samarbejde kan søges på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Andre indsatsområder
Foruden puljerne, som kan søges af foreningerne, er en række indsatsområder også blevet bevilliget økonomi.
Talentpuljen
Talentpuljen på 125.000 kroner er afsat med henblik på at støtte op omkring det talentudviklingsarbejde, der blev
påbegyndt i 2017. Målet med puljen er, at det arbejde indenfor spejderliv og idræt som talentrådene rammesatte i 201718 genoptages og videreudvikles. Puljen fordeles mellem idræt og spejderliv med 75.000 kroner til idræt og 50.000
kroner til spejderliv.
Integration af flygtninge
Men henblik på at tilknytte flygtninge til forenings- og fritidslivet i Frederikssund Kommune, har udvalget afsat en pulje på
50.000 kroner. Folkeoplysningsudvalget er særligt inspireret af, at der tidligere har været arbejdet med at støtte børn og
unge i ’opstartsfasen’ med en fritidsaktivitet blandt andet ved ansættelse af fritidsguider. Også foreningerne der oplevede
udfordringer og behov for viden og kommunikation, har kunnet trække på fritidsguiderne. Puljen vil blive udmøntet som
en del af en samarbejdsaftale, der er indgået mellem Dansk Flygtningehjælp og Frederikssund Kommune.
Formidling af forenings- og aftenskoletilbud
Folkeoplysningsudvalget ønsker fortsat at støtte foreninger og aftenskolerne gennem en synliggørelses af deres

aktiviteter. Der er derfor afsat en pulje på 70.000 kroner til formidling af forenings- og aftenskoletilbud. Igen i år vil
kataloget Aktiv Fritid udkomme, og i år vil det igen blive husstandsomdelt. Samtidig er der tegnet et abonnement på den
digitale platform aftenskole.nu, hvor borgerne på tværs af kommunegrænser har mulighed for at søge informationer om
aftenskolernes undervisningstilbud.
Økonomisk støtte til ferieaktiviteter
Sidst men ikke mindst har Folkeoplysningsudvalget sammen med Fritids- og Kulturudvalget udloddet en pulje på
tilsammen 50.000 kr. Støtte til ferieaktiviteter gives til foreninger, institutioner og andre aktører der har ønsket at lave
sommerferieaktiviteter for børn i aldersgruppen 9-13 år.
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Kloge hænder inspirerer skoleelever
Tirsdag og torsdag i uge 21 er elever fra 8. klasse i Frederikssund Kommune på besøg hos lokale virksomheder. Her får
de inspiration til, hvad de kan uddanne sig til efter folkeskolen. Besøgene er en del af Kloge Hænder, som afholdes over
hele landet.
En gruppe elever fra Ådalens Skole besøgte tirsdag den 21. maj Topsil GlobalWafers A/S i Frederikssund. Her mødte de
en række medarbejdere med forskellige fagligheder og uddannelser, der alle fortalte om Topsil og de forskellige dele af
produktionen af silicium. Topsil producerer ultrarent silicium, som kan bruges til at fremstille energieffektive og
langtidsholdbare elektriske komponenter, der bruges i blandt andet vindmøller og højhastighedstog. Topsil er en af kun
fem virksomheder i hele verden, der producerer silicium.
Eleverne blev inddelt i to grupper med fem i hver, og blev ført gennem nogle af de ting, der foregår på Topsils fabrik.
Blandt andet fik eleverne lov at arbejde med kobber og lave deres egen lyseslukker ved at skære, rengøre og lodde
kobberet. Alle eleverne gik til opgaven med interesse og fik produceret deres egen lyseslukker.

Smeden Dan viser hvordan man sørger for, at kobberstykket til lyseslukkeren ikke har skarpe kanter.
Derudover fik eleverne en rundvisning i produktionen, hvor de så, hvordan den ultrarene silicium fremstilles, ligesom de
fik lov at se, hvad der sker før og efter selve produktionen. Derudover fik de en regneopgave, og bagefter så de, hvordan
Topsil renser vandet fra produktionen og genbruger så meget som muligt.
- Det har været rigtig spændende. Det har været teknisk, og det kan jeg godt lide. Også at høre om de forskellige stoffer,
de bruger, for jeg kan godt lide fysik og kemi. Vi får en bedre forståelse af virksomheden, og lærer noget om, hvad man
laver her, fortæller 15-årige Freya Osterkrüger Stang, der godt kan forestille sig, at hun en dag kunne arbejde et sted som
Topsil.
- Det var sjovt at lave lyseslukkere og prøve det fra step til step. De har været gode til at fortælle, så man forstår det. Og
de er meget imødekommende og har taget godt i mod os, siger 14-årige Monique Juel Guldhammer. For hende var det
blandt andet grænseoverskridende at stå med en 800 grader varm flamme for at lodde lyseslukkeren sammen.

Monique lodder kobberdelene til lyseslukkeren sammen med hjælp fra smeden Peter.
Socialt ansvar
Det er tredje år, at Topsil deltager i Kloge Hænder og har elever på besøg på virksomheden. De planlægger besøget
nøje, så eleverne kommer rundt på hele virksomheden og får mødt de forskellige erhvervsgrupper.
- Vi vil gerne vise de unge, at der er flere muligheder inden for uddannelser, og måske gøre dem interesseret i at vælge
en håndværksmæssig uddannelse. Vi ser det som en del af et socialt ansvar, vi tager som virksomhed, fortæller AnneDorthe Anthony, der er HR manager i Topsil. Det er hende, der har taget mod eleverne og som står for at arrangere hele
dagen.
- Vi planlægger dagen i samarbejde med de forskellige afdelinger, og der er god vilje alle steder. Eleverne tager også
godt i mod det, og der er mange af især pigerne, der er meget skarpe, siger Anne-Dorthe Anthony.
I løbet af dagen møder eleverne både markedsøkonomer, smede, mekanikere, ufaglærte og ingeniører. Alle er med til at
vise, at der er flere forskellige baggrunde hos Topsils mange medarbejdere.

Freya gør kobberrøret klar til at skære et to centimeter langt stykke af, som skal bruges til lyseslukkeren.
Fakta
Kloge Hænder er et arrangement skabt af Tektanken, og finder sted i hele landet. Formålet er at få elever ud på
virksomhederne for at opleve de mange forskellige jobmuligheder, en erhvervsuddannelse kan føre til.
Udover Topsil GlobalWafers A/S deltager også Føtex Frederikssund, Amphenol Procom A/S, Husmer Glas og Facade,
Mountain Top Industries Aps og Bautahøj Kursus- og Konferencecenter i Kloge Hænder 2019.
I Frederikssund Kommune er Kloge Hænder en del af projektet FUEL. FUEL arbejder for at få flere unge til at vælge og
ikke mindst gennemføre en erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem Knord, Esnord, TEC, SOSU H,
Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune.

Sofus glasblæser delen til lyseslukkeren for at rengøre kobberet, inden det skal loddes sammen.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup.
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Frederikssund i top på integration
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har offentliggjort nøgletal for to- og trepartsaftalerne om
integration, og her placerer Jobcenter Frederikssund sig på en flot 8. plads ud af landets 98 kommuner.
Det overordnede mål med to- og trepartsaftalen er, at så mange flygtninge og familiesammenførte som muligt skal i
arbejde og forsørge sig selv. Jobcenter Frederikssund har derfor haft et øget fokus på integration af flygtninge og
familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Og det har båret frugt.
Mange årsager til succes
En massiv beskæftigelsesrettet indsats kombineret med danskundervisning er en afgørende faktor for at borgerne bliver
selvforsørgende og dermed også for Jobcenter Frederikssunds resultater. Samtidig har en tværfaglig, håndholdt indsats
og en stor hjælp fra frivillige været med til at øge mulighederne for, at den enkelte borger kan opnå varig tilknytning til det
danske arbejdsmarked.
Jobcenter Frederikssund har endvidere haft succes med at etablere IGU forløb (Integrationsgrunduddannelse) for de
borgere, som ikke umiddelbart lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen giver gode muligheder for
at opkvalificere de borgere, der er kommet til Danmark uden relevant uddannelse og erhvervserfaring.
Formanden for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune, Ole Søbæk (C), er glad for kommunens flotte placering:
- Det går rigtig godt med at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Vores jobcenter gør et stort arbejde i
samarbejde med mange lokale virksomheder, der har taget et stort ansvar og ydet en kæmpe indsats med at få etableret
praktik- og arbejdspladser. Samtidig er der grund til at rose de frivillige organisationer, som er med til at understøtte
indsatsen i jobcenteret og kommunens virksomheder, siger Ole Søbæk.
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Koncert i psykiatriens tegn
Den 12. juni kan du opleve en ganske særlig aften i Frederikssund Kirke. Her optræder duoen ”Me and Maria”. Duoen er
bl.a kendt fra “GO’ Morgen Danmark,” hvor de i februar lancerede titelnummeret fra deres nye album “Med tusind
stjerner.” Her fortalte sangerinden Maria Anna Rosenberg om deres koncerter i psykiatrien. Maria mistede sin mor til
selvmord for 8 år siden, og lige siden dengang har hun haft et ønske om at bringe mere kreativitet ind i psykiatrien. Hun
optræder sammen med Johannes Pehrson på basguitar.
Plads til alle følelser
Musikken skaber rum til ro og fordybelse med blide toner, stemningsfuld lyssætning og fortællinger. De opløftende sange

og ønsket om mere kreativitet i psykiatrien, vakte interesse hos “Bedre Psykiatri” i Frederikssund, ”Lær at tackle” fra
Frederikssund Kommune og Frederikssund Kirke, der gik sammen om at arrangere en aften for mennesker, der kender til
at vakle i livet.
- Med vores musik forsøger vi at skabe plads. Plads til alle følelser, også de svære. Vi er så glade for, hvor megen
opmærksomhed der er begyndt at være på musik og kreativitet i psykiatrien. Vi har haft nogle fantastiske oplevelser, når
vi har spillet for indlagte, og vi glæder os til at dele ud af både musik og erfaringer til juni,” siger Maria Anna Rosenberg.
Gratis entre
Koncerten finder sted kl. 19.30 d. 12. juni i Frederikssund kirke. På programmet er duoens egne sange, samt kendte
sange og fortællinger. Man kan forvente en aften med masser af nærvær og høj kvalitet.
Der er gratis entré, så det er først til mølle. Dørene åbnes kl.19.
Du kan læse mere om duoen på deres hjemmeside www.meandmaria.dk.

Arrangørerne bag koncerten i psykiatriens tegn: “Bedre Psykiatri” i Frederikssund, ”Lær at tackle” fra Frederikssund
Kommune og Frederikssund Kirke. Foto: Mynte Lagoni.
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Hvis du mangler valgkort
Normalt vil du modtage dit valgkort senest tirsdag 21. maj 2019 - altså fem dage før valgdagen. Enkelte valgkort kan
være længere undervejs i posten. Hvis I er flere i husstanden, der modtager valgkort, kan I eventuelt opleve at modtage
valgkortene på forskellige dage. Valgkortet skal medbringes til afstemningsstedet.
Hvis du mangler valgkort
Hvis du ikke har modtaget dit valgkort den 26. maj 2019, møder du blot op på dit afstemningssted og medbringer
legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas. Der bliver derefter udskrevet et valgkort til dig. Du skal henvende
dig til en af valgsekretærene for at få udskrevet et valgkort. Du kan altså godt stemme uden at have valgkortet med.
Her kan du se, hvilket valgsted du hører til.
På valgdagen har afstemningsstederne overalt i landet åbent fra kl. 9.00 til kl. 20.00, og de holder åbent, indtil der ikke er
flere, som ønsker at afgive deres stemme
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Elever fornyer Tour de Slangerup
Elever fra 7. klasse på Slangerup Skole har arbejdet sammen med Tour de Slangerup om at udvikle cykelløbet, så der
kunne indsamles endnu flere penge til Børnecancerfonden.
20 elever har i dette skoleår haft valgfaget Innovation og Entreprenørskab. Her har de blandt andet skulle lære at tænke
nyt, udvikle og ikke mindst planlægge et større event.
- Eleverne skulle lære at kommunikere, lære hvordan man genererer nye ideer, hvordan man udfolder dem, opbygger et
netværk og får ført ideerne ud i virkeligheden. Jeg havde et ønske om at forankre det i byen og få eleverne og byen
involveret i hinanden. Og så kom jeg frem til, at Tour de Slangerup ville være en god case at arbejde med, og det var
folkene bag løbet heldigvis med på, fortæller Jens Fisker, der er lærer på Slangerup Skole afdeling Kingo, og som har
undervist eleverne i Innovation og Entreprenørskab.
Det event, som eleverne skulle arbejde med, er Tour de Slangerup - er cykelløb der sammen med Team Rynkeby samler
penge ind til Børnecancerfonden, og som fandt sted torsdag den 23. maj. Eleverne har været med til
styregruppemøderne og de har brainstormet på, hvordan man kunne udvikle løbet.
- Eleverne har fundet på den her idé med en gårute. Og det synes jeg, er en genial ide. Det er rigtig godt tænkt, for der er
mange, der ikke vil eller kan cykle. Så med en gårute får vi mange flere med. Der blandt andet er et stavganghold, der
har tilmeldt sig, fortæller Peter Nielsen, brugsuddeler i SuperBrugsen i Slangerup og en af kræfterne bag Tour de
Slangerup.
Sjovt at tænke nyt
Eleverne selv synes, at det har været spændende at være en del af planlægningen, og de har både fået et godt venskab
med hinanden og lært at tænke nyt i forskellige situationer.
- Det har været sjovt og anderledes end det vi normalt laver. Det har hjulpet os med at tænke nyt, også i andre fag. For
eksempel hvis man skulle lave en præsentation, så skal man forsøge at gøre det lidt mere interessant, fortæller 14 årige

Daniel Løvstad.
Eleverne var også med, da Tour de Slangerup fandt sted torsdag den 23. maj. Her stod de på ruterne og hjalp til, hvor
der var brug for det. Og naturligvis iført genkendelige Team Rynkeby trøjer. Men på de 20 elevers trøjer var en enkelt ting
anderledes end på andre Team Rynkeby trøjer, nemlig ordene Børn hjælper børn.
- Vi fandt på Børn hjælper børn, og syntes, at det lød godt, for det passer jo. Vi hjælper Børnecancerfonden, fortæller 14
årige Lærke Melgaard.
Undervejs har eleverne også hjulpet med at reklamere for Tour de Slangerup, blandt andet ved at lave små videoer, som
er blevet lagt på både Team Rynkebys og Slangerup Skole afdeling Kingos Facebooksider.

Daniel Løvstad og Lærke Melgaard er to af de elever fra Slangerup Skole, som har været med til at udvikle Tour de
Slangerup. Her ses de iført deres Team Rynkeby trøjer med teksten Børn hjælper børn.
Stor ros til eleverne
Hos Team Rynkeby har man været rigtig glad for samarbejdet med de 20 unge, og derfor er eleverne blevet inviteret til at
køre med, når det store Team Rynkeby skal køre fra Rådhuspladsen i København og til Paris. Eleverne kører dog ikke
med hele vejen, men kører forrest og leder feltet af cykelryttere ud af København.
- Det er megafedt, at vi får lov til at køre Team Rynkeby ud af København og at vi skal køre helt oppe foran. Vi forstod
ikke først, hvad det var, vi blev inviteret til, men da vores lærer havde forklaret det, var det ret overvældende, siger Lærke
Melgaard, som også fortæller, at hun er stolt over det, de har lavet. Og ifølge Peter Nielsen fra SuperBrugsen i
Slangerup, har hun god grund til at være stolt.
- Eleverne har simpelthen været sindsygt gode, og de brænder for projektet. Vi har inviteret dem med til
styregruppemøder, og taget dem alvorligt, og de har fået opgaver på samme måde som de voksne. De har set, hvad der
skal til for at lave sådan et løb, og de har deltaget og bidraget, fortæller Peter Nielsen.

Eleverne fra valgfagsholdet Innovation og Entreprenørskab er klar på cyklerne, så de kan hjælpe til under Tour de
Slangerup.
Foto: Frederikssund Kommune, Jens Fisker
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Nyt naturtilbud lavet af frivillige
I 2017 blev der lavet en plan for naturplejen i det kommunale område ved Nordmandsmosen i Skibby. Planen blev lavet i
et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og frivillige aktører herunder Skibby Aktive og spejdergruppen ”Ræven
Skibby Trop og Flok”.
Fire læringsområder
Som et led i naturplejen har de lokale spejdere i Skibby plantet 250 frugttræer og buske, som nu indgår i det nye projekt
”Spis din skov”. Her er der oprettet fire læringsområder, hvor interesserede via QR-koder kan få ny viden om naturen. Til
de forskellige tekster om naturen er der tilknyttet opgaveark, som læreren kan bruge i undervisningen, forklarer Dea
Skaarup, der er leder for juniorer og familiespejderne, og som har været med til at lave læringsmaterialet.

Mobiltelefon scanner en QR kode. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
Læring for både store og små
Læringen er niveauopdelt, så både børnehaver og skoleklasser kan få glæde og udfordringer ud af projektet, som officielt
blev indviet fredag den 24. maj, da formanden for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V), klippede snoren.
- Dette er en unik mulighed for at skifte klasselokalet ud med naturen, og jeg er sikker på, at der i dette projekt er god
læring og inspiration i mange år frem, sagde Jørgen Bech ved åbningen. Han opfordrede endvidere de fremmødte til at
sprede budskabet om det nye tiltag og takkede alle de frivillige kræfter, der har medvirket til at realisere projektet.

Jørgen Bech byder velkommen ved åbningen af projektet "Spis din skov". Foto: Frederiksund Kommune, Steven
Rønnenkamp Holst.
Projektet er skabt med støtte fra Hedeselskabet, Friluftsrådet samt den lokale entreprenør Bakkelygård, som har stillet
maskiner til rådighed.
Hvis du vil vide mere om læringsmaterialet, så kig forbi Nordmandsmosen i Skibby eller se mere på hjemmesiden
www.spisdinskov.dk.
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Valgstederne er åbne
Søndag den 26. maj er valgdag i Danmark. Her skal danskerne vælge 14 medlemmer til Europa-Parlamentet.
I dag har Danmark 13 medlemmer ud af Europa-Parlamentets 751 pladser. Når Storbritannien træder ud af EU vil
Danmark have 14 medlemmer ud af Europa-Parlamentets 705 pladser.
I Frederikssund Kommune er der seks valgsteder, og de holder åbent fra kl. 9.00 – 20.00.
Det fremgår af dit valgkort, hvor du skal stemme.
Hvis du mod forventning ikke har modtaget et valgkort, så kan du godt stemme alligevel. Du skal blot møde op på dit
afstemningssted med legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas og henvende dig til en af valgsekretærerne.
Der bliver derefter udskrevet et valgkort til dig, hvorefter du kan stemme.
Her kan du se hvilket valgsted du hører til (se kortet nederst på siden).
Når valghandlingen er slut kl. 20.00, begynder optællingen af stemmerne. Du kan dagen igennem følge med i
valgdeltagelsen og – når valghandlingen er slut – i stemmeoptællingen.
Se valgdeltagelse og valgresultater på denne side.
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Resultat af valget til Europa-Parlamentet
Ved valget til Europa-Parlamentet i går blev der i Frederikssund Kommune afgivet i alt 22.541 stemmer. Det giver en
valgdeltagelse på 65,6% (i 2014 var den på 57,4%). På linket nedenfor kan du se det samlede resultat for Frederikssund
Kommune.
Det samlede resultat for Frederikssund Kommune.
I løbet af mandag den 27. maj blev der talt personlige stemmer, og disse tal er offentliggjort på www.kmdvalg.dk.
Hvis du vil se en samlet liste over de 14 valgte kandidater til Europa-Parlamentet, så kan du blandt andet finde den i en
artikel på TV2-Nyhedernes hjemmeside.
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1500 elever har bygget bro
Elever fra hele kommunen har i det sidste års tid støbt brofundamenter, bropiller og brodæk til en modelbro, som onsdag
formiddag blev samlet af 6.E fra Ådalens Skole.
Siden begyndelsen af 2017 har elever fra hele Frederikssund Kommune haft undervisningsforløb på et af de to infocentre
om Kronprinsesse Marys Bro. Først byggede eleverne broer i papir og lærte, hvad der skal til for at en bro kan holde til de
mange biler, der kører over den hver dag. Også naturen omkring broen og hvordan man passer på den, har været et
emne, som eleverne er blevet klogere på.
I det sidste års tid har det handlet om at støbe dele til broen i beton. 1500 elever fra 70 klasser har været med til at støbe
fundamenter, bropiller og brodæk til en modelbro. Klasserne er kommet både fra Frederikssund Kommune og de
omkringliggende kommuner for at deltage i det unikke undervisningforløb, som byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro har
gjort muligt.
Efter de mange elevers gode arbejde er der støbt så mange elementer, at modelbroen kunne samles. Og den opgave
stod en flok engagerede elever fra 6.E fra Ådalens Skoles linje Entreprenørskab, design og videnskab. På tre timer
samlede de modelbroen, mens de havde udsigt til den rigtige bro, der snart er færdigbygget.

Eleverne fra 6.E på Ådalens Skole har samlet modelbroen.

Brofundament, bropiller og brodæk er støbt i beton og samlet til en modelbro.

Model af Kronprinsesse Marys Bro.

Den rigtige Kronprinsesse Marys Bro.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup
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Fakta om Vinges indbyggertal
På DRs P4 kunne man dagen igennem den 29. maj 2019 høre om byudviklingsprojektet Vinge. Omtalen handlede blandt
andet om Vinges indbyggertal og fremførte, at Frederikssund Kommune har opjusteret indbyggertallet fra 10-12.000 til
20.000. Dette kritiseres af flere kilder i indslaget.
Danmarks Radios omtale kan give den fejlagtige opfattelse, at Frederikssund Kommune har forsøgt at vildlede investorer
ved at omtale Vinge som et projekt med potentiale til 20.000 indbyggere, selvom der i helhedsplanen fra 2013 kun
nævnes 10-12.000 indbyggere.
Helhedsplanen gælder
- Det er ikke korrekt, at Frederikssund Kommune har opjusteret Vinges indbyggertal. Grundlaget for byudviklingen i Vinge
er Helhedsplanen fra 2013, der estimerer Vinges indbyggertal til 10-12.000. Den er vedtaget politisk, den har vi fulgt

hidtil, og den følger vi fortsat også i vores dialog med mulige investorer, fastslår borgmester John Schmidt Andersen og
tilføjer:
- Når tallet 20.000 nævnes i forskellige publikationer, som er lavet senere end Helhedsplanen, så er det et udtryk for, at
visionen om Vinge har rakt videre end helhedsplanen. Vinge er halv så stor som Frederikssund, hvor der bor ca. 20.000
indbyggere. Hvis man bygger dobbelt så tæt i Vinge som i Frederikssund, så vil indbyggertallet blive det samme som i
Frederikssund. Bag den vurdering ligger, at Vinge bliver bygget som en ny by, og den bliver bygget væsentligt tættere,
end man gjorde tidligere. Om den vision holder – det vil tiden vise – men det er ikke forbudt at have en sådan vision,
siger John Schmidt Andersen og understreger at, om Vinges indbyggertal ender på 10.000, 12.000 eller 20.000 vil
afhænge af de politiske beslutninger som træffes i de næste mange år samt af markedssituationen.
Langsigtet investering
DRs omtale har endvidere bragt kritik af, at Frederikssund Kommune ikke kan fremlægge en færdig analyse og plan for
hvordan de samlede kommunale investeringer i byudviklignsprojektet skal komme tilbage til kommunekassen. Hertil
svarer borgmesteren:
- Når Frederikssund Kommune har en vækststrategi i form af Vinge, så er det for at sikre, at Frederikssund Kommune
kan få andel i den befolkningsudvikling, som vi forventer, der vil være i hovedstadsområdet i de kommende årtier. Det er
en investering i fremtiden. Flere kommuner i hovedstadsområdet er også i gang med byudvikling for at tiltrække nye
borgere, og hvis vi - i den situation – intet foretager os, så kan vi risikere at ende uden befolkningstilvækst. Derfor er det i
vores bedste interesse, at udvikle nye boligområder til kommende nye borgere, og det er præcis det, vi gør med
Vingeprojektet, slutter borgmesteren.
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Den kommunale tandpleje samler kræfterne på tre klinikker
Efter sommerferien vil tre tandklinikker betjene borgerne i Frederikssund Kommune. Skiftet fra fem til tre klinikker sker for
at øge service- og kvalitetsniveauet i Tandplejen.
Et enigt Social- og Sundhedsudvalg besluttede i oktober 2018 at lukke to tandklinikker. Fra medio august 2019 tilbydes
kommunal tandpleje tre steder - Fjordlandsskolen i Skibby, Ådalens Skolen i Frederikssund og Slangerup Skole i
Slangerup. I den forbindelse lukker tandklikkerne på henholdsvis Jægerspris Skole og Trekløverskolen, afdeling
Marienlyst.
- Beslutningen om den nye klinikstruktur er truffet på baggrund af grundige overvejelser. Jeg mener, vi er landet på en
rigtig fornuftig løsning ved at fastholde tandklinikker tre forskellige steder i kommunen. Den nye klinikstruktur gør det
muligt, at alle tandklinikker kan holde åbent dagligt i et længere tidsrum, og det bliver en klar forbedring for borgerne,
fortæller Susanne Bettina Jørgensen (S), udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget.
De omkring 4000 borgere, som nu er tilknyttet klinikkerne på Jægerpris Skole og Trekløverskolen, bliver fra medio august
tilknyttet en ny klinik afhængig af folkeregisteradresse. Tandplejen orienterer de berørte borgere personligt.
Ensartet serviceniveau
Ved at samle Tandplejen på tre matrikler bliver det muligt at tilbyde et mere ensartet service- og kvalitetsniveau til
kommunens borgere, uanset om borgerne bor i den ene eller anden ende af kommunen. Camilla Tardini, overtandlæge
for Frederikssund Kommunes Kommunale Tandpleje, uddyber:
- Den faglige kvalitet i Tandplejens tilbud bliver styrket, når vi samler personalet på færre matrikler. Personalet får langt
bedre mulighed for faglig sparring i hverdagen, og det vil komme borgerne til gode. Borgerne vil opleve færre aflysninger
ved sygdom blandt personalet, og med de nye udvidede åbningstider vil borgerne som udgangspunkt kunne tilgå akut
tandlæge på den klinik, som de er tilknyttet. Så både jeg og Tandplejens personale glæder os til det nye, der skal ske.
Renovering af tandklinikken på Fjordlandsskolen
Tandklinikken i Skibby får i forbindelse med den nye klinikstruktur en ansigtsløftning for at skabe bedre rammer for både
brugere og personale. I maj, juni og juli 2019 lukker klinikken midlertidigt, mens den bliver renoveret og moderniseret, så
den er klar til august. De borgere, som er berørt at den midlertidige lukning, er blevet kontaktet personligt.
Beslutningen om ny klinikstruktur ligger i forlængelse af Tandsundhedsplan 2018-21, som Social- og Sundhedsudvalget
vedtog i august 2018. Tandsundhedsplanen sætter en tydelig retning for udviklingen i faglighed og kvalitet i Tandplejen
og fastsætter samtidig et ens serviceniveau for brugere af Tandplejens tilbud.
Mere information om ny klinikstruktur findes på www.frederikssund.dk/tandpleje
Eventuelle spørgsmål kan rettes til overtandlæge Camilla Tardini, mail cetar@frederikssund.dk
Fakta





2019 6

4

Alle tre klinikker tilbyder undersøgelse og behandling til børn og unge
Tandregulering tilbydes fortsat på Ådalens Skole Tandklinik
Visiterede borgere til omsorgstandplejen foregår fortrinsvis i borgernes hjem med mulighed for at besøge alle
tre klinikker ved behov
Specialtandpleje tilbydes fortsat på Slangerup Skole.

Fuglene trives – især på Eskilsø
Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommuner og Nationalpark Skjoldungernes Land laver hvert år en tælling af ynglende
fugle i og omkring Roskilde Fjord. Årets tælling er netop afsluttet, og resultaterne viser, at Eskilsø samt det nye
naturgenoprettede område ved Selsø Kirke er blevet meget populære yngleområder for en række fugle.
Stor fremgang for klyderne
Sidste år var klyderne i fremgang på Eskilsø, og den fremgang fortsætter i 2019, hvor hele 93 par ynglede på øen, der
også lægger arealer til fulgearter som viben, strandskaden og rødben. En del af forklaringen på den stgende bestand af
ynglefugle på Eskilsø kan være, at en lokal jagtforening har været flittige til at bekæmpe ræve på øen.
Fulgetællernes besøg i det nye naturgenoprettede område ved Selsø Kirke viste, at blandt andet gravænder, knarænder,
krikænder, viber, rødben, lille præstekrave og gul vipstjert har fundet sig til rette i det nye vådområde.

De største fuglekolonier i Roskilde Fjord findes netop på Eskilsø, ved Selsø Sø samt på Lilleø og på Øksneholm.

En koloni af hættemåger har fundet sig til rette på Eskilsø. Foto: Orbicon.
Stadig mange Edderfugle
Edderfuglen, der netop nu sidst i maj og begyndelsen af juni ses næsten over alt i fjorden, gik i 2019 for første gang i
mange år tilbage, men ynglebestanden er stadig meget stor. Edderfuglen yngler nu på praktisk taget alle øer og holme i
Roskilde Fjord, og i 2019 talte bestanden i Roskilde Fjord trods tilbagegang mere end 800 ynglepar.
Fuglebestande i Roskilde Fjord 2018-2019:
2018
2019
Edderfugl
1167
823
Vibe
18
35
Rødben
14
28
Klyde
62
94
Sølvmåge
1852
1766
Stormmåge
288
355
Hættemåge
90
247
Fjordterne
31
41
Havterne
71
43
Ynglepar i alt
4257
4028
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Valgstederne er åbne
Ved folketingsvalget den 5. juni skal danskerne vælge 175 medlemmer til Folketinget. Samtidig vælger Grønland og
Færøerne hver to repræsentanter til Folketinget.
I Frederikssund Kommune er der seks valgsteder, og de holder åbent fra kl. 8.00 – 20.00.
Det fremgår af dit valgkort, hvor du skal stemme.
Hvis du mod forventning ikke har modtaget et valgkort, så kan du godt stemme alligevel. Du skal blot møde op på dit
afstemningssted med legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas og henvende dig til en af valgsekretærerne.
Der bliver derefter udskrevet et valgkort til dig, hvorefter du kan stemme.
Her kan du se hvilket afstemningssted, du hører til (se kortet nederst på siden).
Når valghandlingen er slut kl. 20.00, begynder optællingen af stemmerne. Du kan dagen igennem følge med i
valgdeltagelsen og – når valghandlingen er slut – i stemmeoptællingen.
Se valgdeltagelsen og valgresultater på denne side.
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Resultatet af folketingsvalget
Ved valget til Folketinget stemte 29.142 vælgere i Frederikssund Kommune, hvilket svarer til en valgdeltagelse på 85% (i
2015 var den 86,7%). Det er en smule højere end landsgennemsnittet på 84,5%.
Torsdag den 6. juni bliver der talt personlige stemmer i hele landet for at afgøre, hvilke af partiernes kandidater, der er
valgt. I Frederikssund Kommune forventes det, at de personlige stemmetal bliver offentliggjort på nedenstående links i
løbet af eftermiddagen.
På KMDs hjemmeside kan du se lands- og kommuneresultater.
Her kan du se valgresultatet for Frederikssund Kommune.
(klik på partinavnet for at se personlig stemmetal)
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Mål: CO2-neutral i 2045
Klimastrategien har sit udspring i Tekniske Udvalg, der har drøftet de overordnede sigtepunkter for sttrategien.
Sigtepunkterne er, at Frederikssund Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2030 og være helt CO2netural i 2045. På Byrådets møde onsdag den 29. maj 2019 blev det besluttet at sende strategien i offentlig høring indtil
den 16. august.
- Vi skal have en klimastrategi af den simple årsag, at nu kan det altså ikke vente længere. Det er ikke nok med ord – der
skal handling til, fastslår Tina Tving Stauning (S), der er formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune.
- Klimastrategien handler dels om at nedbringe CO2-udslippet fra kommunens egne aktiviteter og dels fra kommunen
som helhed, hvor både borgere og virksomheder selvfølgelig skal være med til at få os i mål. Derfor glæder vi os til
endeligt at få strategien vedtaget og komme i gang med handleplanerne sammen med hele kommunen, uddyber Tina

Tving Stauning.
Områder skal analyseres
Strategien er delt i to områder, hvoraf det ene handler om kommunens egne aktiviteter, og det andet om kommunen som
geografisk område.
For Frederikssund Kommunes eget vedkommende går der nu et analysearbejde i gang inden for blandt andet
energiforsyning i kommunale bygninger, kommunens bilpark, energibesparelser i gadebelysning, fossilfri
affaldsindsamling mv. for at kortlægge kommunens brug af fossile brændsler. For at kunne omsætte klimastrategien i
konkrete CO2-reduktioner, skal der udarbejdes og vedtages handleplaner inden for de områder, der nævnes i strategien.
Samarbejde med borgere og virksomheder
Når det handler om Frederiksund Kommune som geografisk område, skal arbejdet med CO2-reduktion løses i et
samarbejde mellem borgere, virksomheder og kommunen. Her udpeger strategien fem indsatsområder: Transport,
varmeforsyning, el, jordbrug og industri. Inden for disse områder vil Frederikssund kortlægge CO2-udledningerne og
Teknisk Udvalg vil herefter beslutte handleplaner for områderne.
På byrådsmødet den 29. maj besluttede Byrådet endvidere, at der skal udarbejdes en proces- og tidsplan for
handleplanerne.
Strategien er i offentlig høring frem til den 16. august. Du kan læse Klimastrategien og afgive høringssvar her.
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Hvem fortjener årets Kulturpris?
- Der sker rigtig meget i Frederikssund – og det kan vi takke de mange frivillige, kulturelle ildsjæle i vores kommune for.
Derfor prioriterer vi den årlige uddeling af Kulturprisen og den anerkendelse, der ligger heri, siger formand for Fritids- og
Kulturudvalget, Jesper Wittenburg.
Med prisen følger en plakette placeret foran Langes Magasin med navn og titel indgraveret, æren og anerkendelsen samt
en check på 15.000 kr.
Det er borgere, som høster frugterne af de frivillige ildsjæles arbejde, der indstiller kandidater til årets kulturpris.
Kandidater kan være både en gruppe, en forening, en institution, en enkeltperson eller kulturelle miljøer. Indstillingen sker
via en formular på kommunes hjemmeside, hvor kriterierne for udvælgelse af en vinder også findes.
Læs mere og indstil en kandidat her.
Det er muligt at indstille kandidater i perioden 11. juni – 5. august.
Fritidsudvalget træffer beslutning om en vinder den 15. august.
Prisoverrækkelsen finder sted den 19. september kl. 16.30-17.30.

Pladsen foran Langes Magasin med inskriptionerne for tidligere års modtagere af kulturprisen. Foto: Frederikssund
Kommune.
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Yderligere 3.000 billetter til broløb
Der er stor interesse for indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro både fra lokale foreninger, folk der vil gå over broen og
løbeentusiaster, der ikke fik et startnummer til broløbet. På grund af den enorme efterspørgsel har arrangørerne af
Kronprinsesse Marys Bro Løbet arbejdet for at kunne åbne op for flere tilmeldinger, og det sker nu.
12 timer og 30 minutter. Så kort tid gik der, før alle 7.000 startnumre til Kronprinsesse Marys Bro Løbet blev revet væk,
da de blev sat til salg den 1. maj.
Der var rigtig mange mennesker, der ikke fik en billet til det unikke broløb lørdag den 28. september. Efterspørgslen på

startnumre er stor på Facebook, og virksomheder og foreninger kontakter fortsat arrangørerne for at høre, om der er
mulighed for at få fingrene i de eftertragtede startnumre.
- Vi har oplevet en virkelig stor interesse fra løbeglade mennesker, som desværre ikke nåede at sikre sig billet i april. Så
vi er rigtig glade for, at vi nu kan imødekomme dem ved at åbne op for salg af flere startnumre, siger Jan Skaaning fra
Out-Run Frederikssund, som er én af to arrangerende løbeklubber.
De mange interesserede kan glæde sig til torsdag den 20. juni klokken 12. Her åbner salget af yderligere 3.000 billetter til
Kronprinsesse Marys Bro Løbet.
Det bliver de sidste billetter, der bliver sat til salg. Så det gælder om at sidde klar ved tastaturet og åbne siden
www.festoverfjorden.dk, hvor man kan tilmelde sig. Det er først-til-mølle-princippet, der gælder, og arrangørerne
forventer, at det vil gå hurtigt med billetsalget.
Unikt broløb og kæmpe folkefest
Åbningsarrangementet byder ud over broløbet også på en kæmpe folkefest med et væld af spændende aktiviteter.
Mange klubber og foreninger har givet udtryk for, at de gerne vil være en del af dagen.
- Det er dejligt at opleve denne interesse for indvielsesarrangementet og mærke det store engagement. På nuværende
tidspunkt er vi i dialog med over 60 foreninger og klubber, der gerne vil byde ind med aktiviteter og oplevelser til
åbningseventen. Jeg kan godt love, at det bliver en kæmpe folkefest, siger borgmester i Frederikssund John Schmidt
Andersen.
Med så mange aktører er der mange ting, som skal koordineres og planlægges. Det er vigtigt, at både dem, der er en del
af planlægningen, men også dem der kommer på selve dagen, får en unik oplevelse og en dejlig dag.
- Vi har et stort fokus på, at alle får en god oplevelse uanset, om man skal løbe eller cykle, bare vil ud at gå på broen eller
er blandt dem, som er en del af aktiviteterne. Alle, der dukker op til åbningseventen, skal have en dag ud over det
sædvanlige. Vi arbejder lige nu på at få alle aktiviteterne ind i programmet, og vi er optaget af at sikre, at der er plads til
de ekstra 3.000 deltagere i broløbet, uden at det går ud over de mange andre spændende kulturaktiviteter, som dagen vil
byde på, siger projektchef Henrik Vincentsen fra Vejdirektoratet.
Da løbet skal have plads til 3.000 personer mere end først planlagt, betyder det ganske små ændringer i programmet.
One mile familieløbet udvides med en halv time, og starttiden for 5 km og for 10 km bliver udskudt en halv time.
Du kan se det opdaterede program på www.festoverfjorden.dk.
Kronprinsesse Marys Bro Løbet arrangeres af de lokale løbeklubber Fjordløberne og Out-Run Frederikssund i
samarbejde med DGI Nordsjælland, Frederikssund Kommune og Fjordforbindelsen Frederikssund.
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Unge får succes med nyt tilbud
I løbet af foråret 2019 har en gruppe unge mødtes i Ungeteamet Spiren i Frederikssund, der er et tilbud til unge mellem
16 og 30 år med psykiske eller sociale udfordringer. Her har de trænet til at deltage i Copenhagen Warrior, der er et løb
på en forhindringsbane i Valbyparken, hvor det gælder om at klare 30 forhindringer på en seks kilometer lang bane.

Undervejs skulle deltagerne blandt andet igennem noget, der minder om et mudderbad. Foto: Mogens Anthon-Larsen.
(Fotos må ikke genbruges uden tilladelse.)
Fysikken og psyken hænger sammen
Bag projektet står socialrådgiver og støtte-/kontaktperson Carina Wigger Gotfredsen fra Frederikssund Kommune og
Outdoortræner Karin Nielsen.
- Jeg syntes, vi manglede et tilbud til vores unge, der kunne styrke deres sociale kompetencer og give dem følelsen af
sammenhold med et sundhedsfagligt perspektiv. Og så kunne jeg se, at nogle af de udadreagerende unge mænd havde
brug for at komme ud og krudte af. Derfor fandt jeg på, at den fysiske træning skulle være en del af vores aktiviteter.
Sjovt nok er der i øjeblikket flest kvindelige deltagere. Når vi træner, kommer vi fysisk i kontakt med hinanden, og det er
også med til at flytte grænser hos de unge og styrke fornemmelsen af et sammenhold, forklarer Carina Wigger
Gotfredsen.
En af projektets deltagere er Mille på 21 år, der læser til pædagog og for tiden er i praktik i en børnehave.
- Det har givet mig rigtig meget at være med i dette projekt. Når jeg har været henne i Spiren og træne, så er det bare en
god dag. Jeg har det godt. Jeg har også udviklet mig meget socialt, efter at jeg er kommet i gang med træningen her i
Spiren, fortæller Mille.
Støtte fra lokalsamfundet
Også flere lokale virksomheder har set ideen i at give de sårbare unge muligheden for at få en succesoplevelse og få
styrket deres sociale kompetencer. Således har projektet fået støtte i form af forplejning fra Rema 1000 på Marbækvej,
den lokale virksomhed, Bang Nielsen A/S i Frederikssund, har sponseret gruppens træningstøj, og det lokale Pizzeria
Orient Bar har leveret mad til projektets afslutningsfest. Derudover har nogle private borgere hjulpet med at lave et flag til
gruppen, tage fotos mv.
Endelig har Carina Wigger Gotfredsen søgt og fået 10.000 kr. til projektet hos foreningen SINDslidelses fonden til
dækning af deltagelsen i Copenhagen Warrior.
- Lokalsamfundet har støttet helt fantastisk op om det her projekt. Det er faktisk rørende, fastslår hun.
Personlig succesoplevelse
Efter den succesfulde deltagelse i Copenhagen Warrior afsluttes gruppen, men alle deltagere har fået en personlig
succesoplevelse ud af at deltage. Således fortsætter nogle af gruppens medlemmer i andre motionstilbud i kommunen
mens andre helt kan afslutte deres støtteforløb i socialpsykiatrien grundet en kombination af Copenhagen Warriors
gruppen og støtte-/kontaktpersonsordningen, slutter Carina Wigger Gotfredsen.

Glade deltagere umiddelbart efter løbet. Foto: Mogens Anthon-Larsen. (Fotos må ikke genbruges uden tilladelse.)

De unge fremviser stolt deres medalje. (I øverste række - nummer to fra højre ses outdoortræner Karin Nielsen. Nederst
til højre ses projektets tovholder Carina Wigger Gotfredsen.) Foto Mogens Anthon-Larsen. (Fotos må ikke genbruges
uden tilladelse.)

Frivillige borgere havde hjulpet de unge med at få syet et flag til deres deltagelse i Copenhagen Warriors. Foto: Mogens
Anthon-Larsen. (Fotos må ikke genbruges uden tilladelse.)
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Frederikssund Kommune sætter fokus på cykelulykker
Når danskerne svinger sig op på cyklen og kører afsted til arbejde eller fritidsaktiviteter, er det både godt for miljøet og
den enkeltes sundhed. Men desværre sker der hvert år mange ulykker med cyklister, som enten bliver dræbt eller
kommer alvorligt til skade.
Det er særligt i vejkryds, at cyklisterne er i risikozonen for at komme til skade. 2.627 cyklister blev dræbt eller kom
alvorligt til skade i Danmark i årene 2013 til 2017, og i to ud af tre tilfælde skete ulykken i et kryds.

Kampagnen kan ses på plakater ved kryds men også på cykelstierne. Foto: Frederikssund Kommune, Steven
Rønnenkamp Holst.
Brug 2 sekunder mere
Derfor kan du i øjeblikket se Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Brug 2 sek. mere” flere steder i gadebilledet i
kommunens byer. Kampagnen skal få bilister og cyklister til at orientere sig lidt bedre i kryds, hvor cyklisterne altså er
særligt udsatte.
- Det er tit i kryds, hvor bilisters og cyklisters veje krydser hinanden, at ulykkerne sker. Det kan skyldes uopmærksomhed,
eller at man simpelthen misforstår hinandens hensigter. Mange af ulykkerne ville sandsynligvis kunne undgås, hvis både

cyklister og bilister brugte to sekunder mere på at orientere sig i krydset, siger Liv Knoblauch Kofoed-Jensen,
seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.
Gode råd til at undgå krydsulykker
2 ud af 3 alvorlige ulykker med cyklister sker i kryds. De fleste kunne have været undgået, hvis blot bilist og cyklist havde
orienteret sig bedre. Se her hvordan:
Til cyklister:
 Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
 Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.
Gode råd til bilisterne:
 Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
 Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.
 Sænk farten.

To medarbejdere fra Vej og Park maler kampagnens budskab på cykelstien på Roskildevej i Frederikssund.. Foto:
Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
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Ny svømmehal har fået tag på
Byggeriet af den nye svømmehal i Frederikssund er godt i gang, og fredag den 14. juni blev der holdt rejsegilde, da
svømmehallens tag nu er lagt.
Og den slags skal naturligvis fejres med taler, klap på ryggen og pølser og brød. Derfor holdt håndværkerne en velfortjent
pause, mens de og mange andre fremmødte lyttede til taler fra både borgmester John Schmidt Andersen og formand for
Fritids- og Kulturudvalget Jesper Wittenburg. Der var repræsentanter fra både foreninger, svømmeklubber, naboer,
politikere, aftenskoler og mange flere til stede.

Byggeriet af den nye svømmehal set fra oven.
Dagens første taler var John Schmidt Andersen, der blandt andet glædede sig over, at byggeriet nu er nået så langt, at
der kunne holdes rejsegilde.
- Svømmehallen og idrætsbyen ligger med kommunens største skole som nabo i et attraktivt kvarter med mange
børnefamilier. Det betyder, at stedet bliver et naturligt samlingssted for rigtig mange børn og unge – både fordi
svømmehallen vil blive brugt til skolernes svømmeundervisning, men også fordi vi med støtte fra Lokale- og
Anlægsfonden kan etablere et udendørs aktivitetsområde tæt på svømmehallen for både børn og voksne, sagde
borgmesteren. Han sluttede sin tale af med at rette en tak til håndværkerne, entreprenøren, arkitekter, ingeniører og
rådgivere, som alle har været en vigtig del af teamet bag byggeriet af svømmehallen.

Borgmester John Schmidt Andersen glædede sig over, at svømmehallen nu har fået tag på.
Jesper Wittenburg talte om den store hjælp og inspiration, som lokale borgere, idrætsforeninger, organisationer,
aftenskoler og mange flere har givet til planlægningen af svømmehallen.
- Særligt idrætsforeningerne og aftenskolerne har vi inddraget tæt i forløbet, og jeg vil gerne takke jer for den tid, I har
brugt på at bidrage med jeres erfaringer og konstruktive forslag. I forbindelse med svømmehallen har der undervejs
været meget, der skulle tages stilling til – blandt andet udstyr, materialer og indretning af svømmehallen. Her har
svømmeklubberne været til stor hjælp og stillet op med kort varsel for at give deres viden og erfaring og er kommet med
vigtige input gennem hele processen, sagde udvalgsformanden.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget Jepser Wittenburg sluttede sin tale med at råbe hurra for den nye svømmehal.
Når svømmehallen står færdig bliver næste skridt at bygge den aktivitetsplads, som skal ligge foran svømmehallen.
Lokale og Anlægsfonden har valgt at støtte projektet med 8,3 millioner kroner, som skal gå til det, man kan kalde en
udendørs gymnastiksal, hvor der er plads til boldspil, løb, ribber, gynger, trampoliner, klatring, styrketræning og meget
mere.

Fra ankomstområdet i svømmehallen bliver der udsyn over bassinområdet, hvor man blandt andet kan se det 25 gange
25 meter store bassin.
Foto: Frederikssund Kommune
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Giv agt! Der er hekse i luften
Sidste år satte tørken en stopper for heksefarten sankthansaften. Derfor må der forventes stor trængsel i luftrummet i år,
når ekstra mange hekse skal afsted på kort tid. Vi prøver her at give et overblik over nogle af bålene, og heksenes
flyvetider.

For at få heksene godt afsted til Bloksbjerg, har en række foreninger og institutioner lagt sig i selen, for at planlægge
arrangementer sankthansaften.
Slangerup
I år starter spejderne i både Skibby og Slangerup deres arrangement samtidig - nemlig kl. 17.00.
I Slangerup er det Erik Ejegod-spejderne som arrangerer sankthans under overskriften "sankthans i børnehøjde". Derfor
er det tanken at bålet tændes cirka kl. 18.45, efter årets båltale.
Det koster kr. 100,- pr. person at deltage. Børn under seks år er gratis. Tilmelding sker via spejdergruppens hjemmeside,
og indbefatter lækker mad, underholdning og en plads med hygge og plads til alle.
Programmet i Slangerup
Klokkeslæt

Program

Kl. 17.00

Åbning af Sankt Hans med musik

Kl. 17.30

Grillmad: Bøffer, pølser, grønne salater samt kartoffelsalat

Kl. 18.30

Båltale

Kl. 18.45

Båltænding v/spejdernes fakkeltog

Kl. 19.15

Kaffe og kage, softice og hygge

Kl. 21.30

Tak for i aften

Sankthansbål hos spejderne i Slangerup i 2015. Forhåbentlig bliver det lige så flot et skue i år.
Skibby
I Skibby er det også i år Spejdergruppen Ræven Skibby Trop og Flok der brænder sankthansbål ved spejderhytten i
Nordmandsmosen. Man kan medbringe sin egen grillmad, og tilberede den for derefter at nyde den ved de opsatte borde
og stole. Der blive solgt drikkevare samt kaffe og kage, og der vil på pladsen være forskellige aktiviteter for børn og
barnlige sjæle.
Programmet i Skibby
Klokkeslæt

Program

Kl. 17.00

Grillen tændes

Kl. 20.00

Bålet tændes. Båltale v/ sognepræst Jakob Holm

Jægerspris
Der er traditionelt flere bål i Jægerspris og omegn. Det største tilløbsstykke plejer dog at være arrangementet
ved Frederikssund Museum, lige ved Kronprins Frederiks Bro.
Årets båltale står Karen Nielsen fra Parkteatret for, og gennem aftenen vil Niels Sømand underholde på harmonika og
spille til fællessang.
Inden da er der rig mulighed for at hygge i museets have, og museet byder også på hekseværksted, hvor små som store
kan bygge deres egen heks. Gæster opfordres derfor til at medbringe madkurv, for fra kl. 18 er der mulighed for at nyde
den medbragte mad i Havelaugets flot anlagte have. Færgegårdens Havelaug brygger kaffe, og der kan købes øl og
vand.
Programmet i Jægerspris
Arrangementet starter kl 18.00 og slutter kl. 22.00. Bålet tændes ved 21-tiden.
Hekseværkstedet for børn er åbent fra kl. kl. 18.00 til 20.00, og deltagelse er gratis.

Frederikssund
I Frederikssund by bliver det store tilløbstykke som altid sankthansaften på Kalvøen, arrangeret af Roklubben og
Vikingerne.
Er man mere til at se det hele lidt fra vandsiden, kan man stå til søs med Dampskibet S/S Skjelskør, hvor man fejrer
sankthansaften fra fjordsiden. Der er afgang fra Molen foran Føtex og Toldboden kl. 20.00, og turen rundes normalt af
ved netop bålet på Kalvøen cirka kl. 22.10.
Programmet i Frederikssund
Klokkeslæt

Program

Kl. 19.00

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

Kl. 20.00

Vikingespillet "Uffe Vermundssøn" opføres på friluftscenen

Kl. 20.00

Dampskibet SS Skjelskør sejler fra Frederikssund Havn

Kl. 22.20

Bålet tændes af vikingerne.

Kl. 22.30

Båltale v/ borgmester John Schmidt Andersen

Arkivfoto fra Kalvøen i 2016, hvor der bestemt ikke var tørke sankthansaften. Her kaster vikingerne fakler på bålet i regn
og blæst.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Børnehuset Savannen er taget i brug
Der er både glade børn og voksne i Børnehuset Savannen. De er nemlig nu flyttet ind i det nye hus og har mandag den
17. juni deres første dag i de nye omgivelser.
Det nye børnehus i Skibby står nu færdig, kun lidt over et år efter at det første spadestik blev taget. Dengang var husets
kommende beboere med og satte skovle og spader i jorden. Nu er det den nye fine sandkasse, skovlene sættes i, mens
børnene løber rundt og nyder det flotte solskin og de lækre udearealer.
Indendørs bærer det præg af, at de tre børnehuse Nordstjernen, Skibbyssen og Skolevejen lige er flyttet ind, og der står
derfor flyttekasser rundt omkring i alle rummene. Men det tager alle med ro, for der skal nok blive pakket ud og alt vil
finde sin rette plads.
Børnene har taget godt imod de nye rammer, og selvom der stadig er flytterod og huset er omgivet af hegn, fordi
håndværkerne stadig arbejder på udearealerne, så leger børnene glade både indenfor og udenfor i legehuse, sandkasse
og på græsset.
Til august vil Børnehuset Savannen blive officielt indviet.

Sandkassen er et hit hos børnene.

Det gode vejr var perfekt at være ude i, når man lige er flyttet ind i et nyt børnehus med lækre udearealer.

Håndværkere arbejder stadig på at gøre udearealerne rundt om Børnehuset Savannen færdige, og det kan være
spændende at kigge på, når man er en dreng i børnehave.

Børnehuset Savannen er beklædt med tre og har store vinduespartier.

I de store vinduespartier er der indbygget bænke, som børnene kan sidde og lege på eller bare sidde og kigge lidt ud på
naturen.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Tordrup
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Leg og bevægelse for 200 børn i Jægerspris
Glæden var stor, da 200 børn var samlet i Jægerspris onsdag formiddag til idrætsdag for områdets dagtilbud. Børnene
kom fra fem børnehaver, fem vuggestuer og syv dagplejer og samledes ved henholdsvis Børnehuset Vandkunsten og
ved Jægerspris Slot.
På Børnehuset Vandkunstens legeplads var samlet cirka 90 børn i alderen 0 til 3 år. Her var der fri leg på den
udfordrende legeplads, hvor børnene både øvede sig i at gå op og ned af bakkeskråninger, kravle på legeskibet, hoppe
på trampolin, lege i brandbilen og meget mere. Og netop de mange muligheder er en af grundene til, at det er i
Vandkunsten, at de små børn samles til idrætsdag.

Karrusellen på Børnehuset Vandkunstens legeplads blev hurtigt taget i brug af de mange børn, der var på besøg til
idrætsdagen.
- Der er mange motoriske udfordringer på legepladsen, hvor børnene for eksempel kan kravle over og under ting, klatre
og hoppe på trampolin. Og så har Vandkunsten pladsen både inde og ude, og legepladsen er indhegnet. Når børnene
mødes her får de set nogle andre børn, og for nogen er det overvældende og andre finder straks nye børn de kan matche

med. Det korte tidsrum på tre kvarter passer fint til børn i den alder – så er de mætte af oplevelser efter det, fortæller
Camilla Aarestrup Kjær, der er pædagogisk leder i Børnehuset Vandkunsten.

Krop og bevægelse
På en af plænerne bag Jægerspris Slot var 122 børnehavebørn samlet til idrætsdag. Vejret var heldigvis med dem, og
under den strålende sol kom børnene gennem flere forskellige øvelser, der alle gennem sjov og leg satte fokus på
kroppen, og hvordan man bruger den.
- Vi gør det her for børnefællesskabet i Jægerspris. Vi er jo én idrætsinstitution og fire bevægelsesinstitutioner, og når vi
mødes til idrætsdag, har børnene en sjov dag, hvor de lærer hinanden at kende. I år er temaet krop og bevægelse, så
børnene kommer igennem forskellige aktiviteter, der giver dem bevidsthed om egen krop, fortæller Christel Crone,
pædagogisk leder i Børnehuset Krabbedam.

Legen med den store faldskærm med bolde på fik mange af børnehavebørnene til at grine.
De forskellige aktiviteter bød både på sjov leg og motoriske udfordringer. Eksempelvis skulle børnene et sted være på en

løbecykel og køre ned ad bakke. Et andet sted skulle de prøve at kaste en bold på mål uden om en målmand. Andre
aktiviteter var forhindringsbaner, leg med faldskærm og tovtrækning.
- Når dagen er slut, spiser vi frokost sammen og så får alle børnene en medalje, der viser, at de har deltaget idrætsdagen
2019 for børnehaver i Jægerspris, siger Christel Crone.

En af aktiviteterne for børnehavebørnene var at kaste en bold i mål og uden om målmanden.

Fang halen! Børnehavebørnene legede fangeleg.

Sækkevæddeløb for børnehavebørn.

Medalje for deltagelse i idrætsdag 2019 Jægerspris.

Vuggestuebørnene syntes, det var rigtig sjovt at kravle gennem røret.

På Børnehuset Vandkunstens legeplads blev der kravlet rundt på alle legeredskaberne.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Tordrup
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Udbud af vejanlæg i Vinge
Til efteråret går Banedanmark i gang med at bygge den kommende S-togsstation i Vinge. Arbejdet vil vare til sommeren
2020, hvor stationen ventes at kunne tages i brug. For at sikre de nødvendige adgangsforhold ved stationen, skal der
etableres flere veje og pladser i området, og det er dette arbejde, der nu er kommet i udbud.
Boulevard og p-pladser
Arbejdet omfatter anlæg af Boulevarden, som er den vej, der skal forbinde Vinge med Frederikssundsvej (rute 211) samt
en parkeringsplads på sydsiden af stationen med plads til 50 biler. Endvidere omfatter udbuddet også anlæg af

adgangsvej samt en sti til stationen fra Dalvejen på nordsiden af stationen. Her skal også anlægges p-pladser til 30 biler.
Der er budfrist den 1. august 2019, og det ventes, at entreprenøren kan begynde i september, hvor også arbejdet med
anlæg af S-togsstationen vil være i gang.
Læs mere om udbuddet på udbud.dk

Klik på billedet for større billede.
Billedet viser de vejanlæg, der skal etableres frem mod sommeren 2020, og som skal forbinde Vinge Station med
Frederikssundsvej (rute 211). Veje markeret med sort etableres af Vejdirektoratet. Veje markeret med rødt etableres af
Frederikssund Kommune. Illustration: Frederikssund Kommune.
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Startpakke til frivillige skraldeopsamlere
Vej og Parkafdelingen i Frederikssund Kommune ser flere og flere borgere der bruger gåturen, motionsturen eller
hundelufterturen til at forskønne og renholde naturen ved at opsamle flasker, dåser, plastic osv. For at støtte op om
denne tendens har Beskæftigelsesindsatsen under Vej og Park i Frederikssund Kommune besluttet at oprette en
udleveringcentral, der kvit og frit udleverer en startpakke til borgere, som ønsker at holde deres lokalmiljø rent og pænt.
Praktiske hjælpemidler
Startpakken indeholder:
 1 affaldsopsamlertang
 1 par handsker
 1 vejvest
 1 rulle kraftige affaldssække
Startpakkerne foræres væk, og borgerne skal derfor ikke aflevere tingene igen.
Hvis man som frivillig har samlet en større mængder affald, kan man aftale med Beskæftigelsesindsatsen, at de afhenter
og bortskaffer affaldet.
Hvordan får du fat i en startpakke?
Du kan selv hente startpakken på nedenstående adresse, men KUN efter forudgående telefonisk aftale.
Beskæftigelseindsatsen, Vej og Park
Holmensvej 38a
3600 Frederikssund
Tlf.: 20 48 02 35
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 8.30 - 15.00. Fredag kl. 10.00 - 12.00.
Det er også muligt at få leveret startpakken direkte på sin adresse. Det kan aftales nærmere ved henvendelse til
ovenstående.
På vores kort kan du se hvilke steder i kommunen, der er frivillige affaldsopsamlere.

En vejvest, en tang, et par handsker og en rulle affaldssække. Det er indholdet af en startpakke til de frivillige
affaldsopsamlere. Foto: Frederikssund Kommune.
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M/F Columbus i smult vande
M/F Columbus er trods sine 72 år i topform, og godt i gang med årets sæson på overfarten fra Kulhuse til Sølager måske med nye rekorder i sigte.
De 72 år, heraf de 57 år på denne overfart, er om ikke en rekord, så dog noget af en præstation i sig selv. Men sidste år
var også på andre måder bemærkelsesværdigt for den lille færge.

Luftfoto af MF Columbus på vej ind i Kulhuse Havn.
54.000 passagerer
Sidste år kunne vi således berette at 2017 var rekordår med hele 43.524 passagerer og 6.927 cyklister fordelt på 9.290
overfarter. Den rekord holdt dog kun ét år, og blev slået i 2018; ganske eftertrykkeligt endda.
Fremgang på 24 procent
Sidste år benyttede 54.023 almindelige passagerer og 9.802 cyklister nemlig ruten - og det sågar på lidt færre overfarter.
Dem var der i 2018 "kun" 9.202 af. Det betyder, at 24 procent flere end året før, valgte at tage en tur med Columbus i
2018.
Som sådan kan man vist roligt sige, at den gode færge i mere end én forstand befinder sig i smult vande.
Om 2019 byder på endnu en rekord, det kan kun tiden vise, men det kan af helt naturlige årsager blive svært at leve op til
sidste års flotte tal, da sommeren i 2018 var usædvanligt flot og varm, og indbød mange til en tur ved - og på - vandet.
Sommeren i år har indtil videre budt på lidt mere normale forhold rent vejrmæssigt.
Fire færgeruter
De rekordhøje tal skyldes imidlertid også, at færgeruten er en del af den flotte rundtur på Isefjorden med fire færgeruter.
Man kan nemlig også sejle fra Holbæk til Orø og videre herfra til Hammer Bakke med Østre Færge, og endelig er der
også færgen fra Hundested til Rørvig. Den samlede tur rundt om Isefjord med de fire færger er velegnet både i bil, på
motorcykel og på almindelig cykel - og noget mange benytter sig af.
Læs mere om de fire færger.

Sejlplan og priser
På færgens egen hjemmeside kan man se aktuel sejlplan og priser. Det er også her - og på færgens Facebookside - at
der informeres om eventuelle forstyrrelser i sejladsen.
M/F Columbus sejler til og med 30. september 2019.

M/F Columbus sejler ud fra Kulhuse mod Sølager.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Heksene fløj over fjordlandet
Det var som om vejrguderne gerne ville råde bod på navnlig sidste års fuser med tørke og aflyste bål. Heksene kom i
hvert fald godt afsted på en smuk og vindstille aften.
Der var, som vi forudså i vores foromtale af årets sankthansbål i kommunen, da heller ikke kun trængsel blandt heksene
for at komme afsted til Bloksbjerg. Også publikum var mødt usædvanlig talstærkt op de to steder hvor kommunens
udsendte havde udset sig at skulle se bål og hekse; nemlig i Kulhuse på havnen, og på Kalvøen i Frederikssund, hvor
borgmester John Schmidt Andersen (V) ikke blev snydt for at holde den forberedte tale i år.

Himmel, solnedgang og bål går næsten i et på Kalvøen.
Sankthans og hekse hænger sammen…
… men sådan har det ikke altid været, hvilken Ove Nielsen fra Kulhuse Netværk også kunne berette i sin båltale i
Kulhuse. Faktisk kom heksene først på bålet i 1920’erne - iflg. kristendom.dk formentlig under indflydelse af tyske
håndværkere, som fra dele af Tyskland og Østrig kendte til skikken med at brænde en strådukke på sankthansbålet; en

dukke der skulle symbolisere det onde, og som brændes for at få de onde til at forsvinde.
Deraf også teksten i midsommervisen ”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus
holde.” Med bålet holder man helse og andet uvæsen borte fra os mennesker.
Hekse eller ej, så har vi fejret sankthans med bål i Danmark i mange hundrede år, og indtil 1770 var sankthansdag, den
24. juni, faktisk helligdag – noget mange sikkert kunne ønske genindført i dag, efter en lang aften i går.

Sankthansbålet i Kulhuse trak mange mennesker til.
Hygge og fællesskab
Sankthansaften anno 2019 handler således om hygge og fællesskab, mere end noget andet. Og hygget igennem blev
der i hvert fald rundt omkring i fjordlandet.
Også borgmesteren kom ind på netop dette tema i sin tale til de flere tusinde fremmødte på Kalvøen i Frederikssund:
- For mig er sankthans lig med hygge og fællesskab. En god anledning til at mødes med hinanden. Det er en af de
begivenheder, som vi alle kan være fælles om. På en aften som denne har politiske, kulturelle og andre forskelligheder
ingen betydning. Vi er her sammen og er fælles om at nyde bålet, lyset og sommeren, sagde John Schmidt Andersen,
der også kom ind på en anden national tradition – og symbol; vores flag, Dannebrog.

Borgmester John Schmidt Andersen holdt traditionen tro båltalen på Kalvøen.
- Når jeg taler om fællesskab, og når vi står her sammen og om lidt skal synge midsommervisen, der hylder vort land, så
vil jeg også gerne sende en lille hyldest til vores flag, Dannebrog. I sidste weekend – den 15. juni – var det Dannebrogs

fødselsdag. 800 år fyldte vores smukke flag. I hvert fald hvis man skal tro på historien om, at det i 1219 faldt ned fra
himlen og ned på slagmarken i Estland, hvor Valdemar Sejr var i krig. Dannebrog blev et vendepunkt i denne krig og
betød, at danskerne besejrede esterne. Den historie er nok mere en myte end sandhed, men det er ikke så vigtigt. Det er
en historie, der tog form helt tilbage i 1500-tallet, og som har fulgt os alle lige siden.
- På den måde er fortællingen om Dannebrog med til at styrke vores nationalfølelse og vores fællesskab – ligesom
traditioner som hveder på Store Bededag, julemanden der besøger os juleaften og bålet og heksen til sankthans er det.

Vikingerne gør klar til at tænde bålet på Kalvøen.

Og så blev faklerne kastes på bålet.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Kommunaldirektør søger nye udfordringer
Kommunaldirektør i Frederikssund Kommune Ole Jacobsen har mandag den 24. juni meddelt Byrådet, at han opsiger sin
stilling.
Efter 13 år i Frederikssund Kommune, har kommunaldirektør Ole Jacobsen nu valgt at søge nye udfordringer uden for
den kommunale sektor. Han tiltræder således stillingen som administrerende direktør i DAB (Dansk Almennyttigt
Boligselskab).
- Det har været en fantastisk rejse at være med i Frederikssund Kommune helt tilbage fra kommunesammenlægningen i
2006. Jeg har altid fundet stor inspiration i at arbejde for fælleskabet i Frederikssund Kommune, men efter 13 år var det
tid til nye udfordringer for mig. Da stillingen som administrerende direktør i DAB dukkede op som en mulighed, var jeg
nødt til at række ud efter den. Det bliver med vemod, at jeg kommer til at sige farvel, men også med en forventningens
glæde om at lære en ny sektor bedre at kende, siger Ole Jacobsen om sit jobskifte.
Begyndte som fagdirektør
Ole Jacobsen begyndte sin karriere i Frederikssund Kommune den 1. august 2006, hvor han tiltrådte stillingen som

direktør for Opvækst og Uddannelse. I slutningen af 2008 skiftede han denne ud med titlen som kommunaldirektør.
Borgmester John Schmidt Andersen kommenterer opsigelsen med følgende ord:
- Det er med beklagelse, at jeg har modtaget meldingen fra Ole. Han har de sidste mange år ydet en kæmpe indsats for
Frederikssund Kommune. Både på de interne og de eksterne linjer har han været en fremragende ambassadør for
kommunen. Jeg forstår derfor godt, at man har fået øje på hans kvaliteter uden for Frederikssund Kommune og udenfor
den kommunale sektor. Jeg har sat meget stor pris på mit samarbejde med Ole både i tiden som menigt byrådsmedlem
og naturligvis i de sidste 5½ år i borgmesterstolen, siger borgmesteren.
Økonomiudvalget vil på et ekstraordinært møde den 26. juni tage stilling til hvorledes processen med genbesættelse af
stillingen skal tilrettelægges.
Ole Jacobsen har sidste arbejdsdag i Frederikssund Kommune fredag den 9. august, hvor der vil blive holdt
afskedsreception fra kl. 13.00 til 15.00 i Byrådssalen, Torvet 2 i Frederikssund.
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Borgermøde om Thorstedlund
Der indbydes til borgermøde om forslag til lokalplan 127 for en ny boligbebyggelse på Thorstedlund.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at bygge boliger, at fastlægge rammer for byggeriets omfang og
placering samt at stille krav til veje, stier og parkering. Endvidere skal lokalplanen åbne mulighed for at ombygge eller at
nedrive hele eller dele af den eksisterende bebyggelse.
Har du lyst til at høre mere om lokalplanen og det videre forløb, er du velkommen til at deltage ved borgermødet, hvor
projektet vil blive præsenteret. Du vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.
Mødet bliver afholdt torsdag den 27. juni 2019 klokken 17-18 i rådssalen i administrationscenteret Kongensgade 18
i Slangerup.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Kronprinsessen indvier Kronprinsesse Marys Bro
Danmarks nye bro, Kronprinsesse Marys Bro, over Roskilde Fjord indvies lørdag den 28. september. Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsesse Mary vil forestå åbningen af broen, der bærer hendes navn.
Kronprinsesse Marys Bro krydser Roskilde Fjord og forbinder Frederikssund og Hornsherred. Den 1,4 km lange højbro
bliver den anden af to broer over fjorden og gør dermed den eksisterende Kronprins Frederiks Bro fra 1935 selskab.
Den nye bro over Roskilde Fjord fik sit navn efter en navnekonkurrence udskrevet i marts 2015. 447 borgere deltog og
indsendte deres forslag, og navnet Kronprinsesse Marys Bro blev offentliggjort på et pressemøde i december 2015.
Anlægsarbejdet startede 2017, og lørdag den 28. september bliver Kronprinsesse Marys Bro og den nye fjordforbindelse
åbnet.
- Det bliver en stor dag, når vi indvier Kronprinsesse Marys Bro og kan tage den nye forbindelse over fjorden i brug.
Derfor er vi glade for, at Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har sagt ja til at åbne Kronprinsesse Marys Bro.
Kronprinsessens deltagelse vil bidrage positivt til en festdag, som vi håber rigtig mange mennesker har lyst til at være en
del af, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund.
Fest over fjorden
Ud over den officielle åbning af broen byder dagen også på broløb og folkefest. Når broen er åbnet af Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsesse Mary, skydes broløbet i gang, og broen åbnes for alle, så løbere og gående kan nyde broen og
udsigten, inden bilerne gør deres indtog. Broløbet er arrangeret af to lokale løbeklubber, Out-Run Frederikssund og
Fjordløberne Frederikssund. 10.000 løbere har købt startnummer.
Åbningen markeres ligeledes med kulturelle indslag, som Frederikssund Kommunes mange foreninger står for. Der vil
blandt mange andre indslag være korsang, fotoudstillinger og vikingespil. På eventpladsen kan man opleve udstillinger
om projektet, og der vil være aktiviteter for børn, der blandt andet kan støbe en bropille i beton eller prøve kræfter med
perspektivtegning.
- Jeg ser meget frem til indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro, og det glæder mig, at Kronprinsessen selv kommer og
åbner broen. Jeg håber, at mange borgere vil komme og byde hende velkommen, og også bakke op om folkefesten. Vi
har allerede nu mange lokale foreninger og virksomheder, der gerne vil bidrage til festen, så jeg er sikker på, at det bliver
en god dag, og Kronprinsessens tilstedeværelse bliver prikken over i’et, siger borgmester i Frederikssund Kommune,
John Schmidt Andersen.
Festpladsen er åben fra klokken 9 og lukker klokken 17. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary vil deltage i
åbningsarrangementet fra klokken 10-12.
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Pulje til lokale anlægsprojekter
Med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det besluttet, at der skulle oprettes en pulje, der kan støtte etableringen af
lokale anlægsprojekter rundt omkring i Frederikssund Kommune. Der er således afsat en halv million kroner til formålet i
både 2019 og 2020.
Formålet med puljen
Den lokale udviklingspulje er en økonomisk pulje med det formål at:
 Yde økonomisk støtte til udvikling af lokale anlægsprojekter, der udspringer af borgernes, foreningernes,
organisationernes og virksomhedernes egne initiativer.
 Understøtte lokale initiativer, der bidrager til at skabe fornyelse og udvikling af kommunens land- og
byområder.
 Skabe et grundlag for igangsættelse af projekter, der skaber værdi for kommunens borgere, foreninger,
organisationer og/eller virksomheder.
Inddrage og involvere lokalsamfundet i kommunens udvikling ved at give lokale aktører mulighed for konkret
indflydelse på udviklingen i kommunen.
 Skabe attraktive og bæredygtige rammer for borgernes liv og trivsel.
For at komme i betragtning til støtte skal et anlægsprojekt opfylde følgende kriterier. Anlægsprojektet skal:
 Være i overensstemmelse med kommissoriets formål





Være placeret i Frederikssund Kommune.
Være offentligt tilgængeligt for alle borgere i Frederikssund Kommune
Have et element af egenfinansiering og/eller være egnet til ansøgning om medfinansiering fra fonde el.lign.

Sådan søger du puljen
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger
 Motiveret ansøgning med beskrivelse af det lokale anlægsprojekt
 Budget (Detaljeret beskrivelse af udgifter for projektets realisering)
 Tilbud (Indhentet tilbud på projektet, der ansøges støtte til)
 Ansøgers navn og hjemsted
 Adresse på placering af anlægsprojektet
 Ansøgningsbeløb
 Evt. beløb ansøger selv bidrager med
Der er åbent for ansøgninger til puljen, og ansøgningsfristerne er:
 1. september 2019
 1. december 2019
 1. juli 2020
 1. november 2020
Du skal sende ansøgningen via sikker post til Planteamet i Frederikssund Kommune.
Økonomiudvalget vil tage beslutning om fordeling af midlerne i måneden efter ansøgningsfristerne.
Læs hele kommissoriet for puljen under punkt 121 på Byrådets dagsorden fra den 26. juni.
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Lukning af en del af Marbækvej
Udvidelse af Marbækvej på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til Fjordforbindelsen er i fuld gang. Og for at
skabe arbejdsro og sikre forsvarlige arbejdsvilkår for entreprenøren, har Frederikssund Kommune besluttet at lukke
Marbækvej på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til indkørslen til Marbækvej 49 fra mandag den 1. juli kl. 07.00
og til fredag den 26. juli kl. 15.00.
Marbækvej vil kun blive lukket for motorkøretøjer i den nævnte periode. Cyklister vil stadig kunne køre via Ørnestens
Vænge og arbejdstracéet.
Omkørsler
Der vil blive etableret omkørsel via den kommende Fjordforbindelse fra Frederikssundsvej på de 2 sydligste
motortrafikvejsspor til:
 Marbækvej syd for Fjordforbindelsen.
 Marbækvej 49 A, 49 B og 49 nord for Fjordforbindelsen.
 Skallekrogen.
 Kølholmvej.
 Torøgelgårdssvej.
For ejendomme beliggende på Sanddalsvej vil der blive etableret omkørsel via Gyldenstens Vænge.
Ved kørsel fra Ølstykkesiden mod Marbækvej skal der vendes i rundkørslen ved Strandvangen/Frederikssundsvej/Haldor
Topsøe Park. Ved kørsel mod Frederikssundsiden fra Marbækvej skal der vendes på St. Rørbækvej.
Der skiltes med at beboerkørsel er tilladt til ejendomme på ovennævnte veje.
Marbækvejs udvidelse forventes afsluttet ved udgangen af juli måned.

Den sydligste del af Marbæksvej lukkes i det meste af juli 2019. Foto: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp
Holst.
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267 studenter på vej ud i friheden
Så mange HHX-, EUX-, STX- og HF-studenter har Handelsgymnasiet Knord Frederikssund og Frederikssund

Gymnasium udklækket fredag og lørdag i denne uge.
At være først... eller måske sidst...
Frederikssund Gymnasium var de første til at give slip på sine 108 STX- og 39 HF-studenter, og sende dem videre ud i
livet – og verden. Det skete fredag den 28. juni – og netop det med at være først og sidst, det kom rektor Peter Bech
Sørensen ind på i sin tale.
- At være de første… eller at være de sidste… Der er altid et eller andet særligt over enten at være de første til at gøre
noget eller at være de sidste der gør noget.
- Grunden til at jeg tager fat i det med at starte noget og at afslutte noget, at være de første og at være de sidste, skyldes
at I i dag sidder og repræsenterer både en begyndelse og en afslutning. STX’erne her i salen er den sidste årgang på en
gymnasiereform, som blev indført i 2005, og HF'erne er de første elever på Frederikssund Gymnasium, som bliver
færdige efter den ny reform der kom i 2017, sagde rektor blandt andet.

Rektor Peter Bech Sørensen (herover) taler til en propfyldt festsal på Frederikssund Gymnasium fredag formiddag.

Det allermest nødvendige – og måske lidt til
Men hans tale handlede også om muligheder – og om ikke at overse dem, ved kun at fokusere på det allermest
nødvendige og elementære.
- I kan og vil mere end det. For hvis I kun fokuserer på nødvendighed, så overser I hurtigt hvad der ligger af muligheder
udover det nødvendige. Der er nemlig et felt mellem muligheder og nødvendigheder, hvor vi hele tiden bevæger os.
Netop det har Søren Kierkegaard forholdt sig til. Der er ifølge ham noget i livet som står uden for vores magt. Muligheden
ligger i valget af, hvordan vi forholder os til det der overgår os. På den måde bliver livet både en gave som rummer en
masse vilkår eller nødvendigheder om I vil, og samtidig er livet en opgave som kræver handling ud fra de muligheder der
gives.
- Og det er det I kan nu som studenter! I kan læse, analysere, fortolke, og perspektivere til den verden I møder, alment

og specifikt og derigennem kan I handle og gøres jeres liv til lige præcis de liv I skal have. Fra start til slut!
Vi skal lytte højere
Det med valg og muligheder, kom rektor på Handelsgymnasiet Knord Frederikssund, Heidi Post Dam, naturligt nok også
ind på i sin translokationstale til de 80 HHX-studenter lørdag den 29. juni:
- Fremtiden venter på jer og I skal have et godt råd med på vejen om den fremtid. På en konference hørte jeg et oplæg
med en fremtidsforsker, som pegede på at for at får succes i fremtiden er det afgørende, at vi er bedre til at ”lytte højere”.
Derudover er det vigtigt for jeres succes at I anerkender kompleksiteten af de informationer om I dagligt oversvømmes
med.
- I bliver dagligt bombarderet med viden. Acceptere at meget af den data I bliver mødt med, skal I lade sive igennem,
men den brugbare data skal I hænge op på jeres ”hjerneknager” og fylde jeres ram med. Jeres byggesten for fremtiden
er derfor at bruge data fra jeres hjerneknager, og tilsæt den data jeres eget mørtel - jeres viden og værdier. Dermed vil I
kunne forandre eller forfine den dybe tallerken, og gøre den anvendeligt og attraktiv til andre formål.

Rektor Heidi Post Dam talte til de 80 HHX-studenter på Handelsgymnasiet Knord Frederikssund lørdag.

Kantinen var fyldt til bristepunktet af studenter og deres mange pårørende.
Husk at begå fejl
Borgmester John Schmidt Andersen gæstede begge gymnasier, og gav også de nye studenter lidt råd med på vejen i sin
tale til dem.
Han talte blandt andet om stress, og dét, at det faktisk er helt okay at begå fejl undervejs i livet – for ingen mennesker er
perfekte:
- Verden er ikke perfekt, og der er ingen mennesker, der er perfekte. Hvis I for eksempel spørger dygtige erhvervsfolk
eller iværksættere, hvordan de er kommet til tops på karrierestigen, så vil mange af dem fortælle jer, at det de har lært
allermest af undervejs i deres liv – det er de fejl, de har begået. Fejl er en naturlig ting, og der er ikke noget galt i at fejle.

Det vigtige er, at man lærer af sine fejl, så når man står i samme situation næste gang, kan man træffe en mere
kvalificeret beslutning, sagde borgmesteren, der også manede til besindighed når det komme til både egne og andres
forventninger:
- I skal huske, at selvom I måske mærker et forventningspres fra mange sider, så er det jeres liv. Det er først og
fremmest jer selv, der skal definere de forventninger, der skal være til jer. Og I skal ikke præstere mere, end at I hele
tiden har både jeres hjerte og sjæl med i det, I foretager jer.

Borgmester John Schmidt Andersen talte til studenterne begge steder - her på Knord lørdag.
Fest og frihed forude
Trods de mange fine og voksne ord, så er det nu nok ikke de første dage de mange nye studenter tænker så meget over
forventningspres, nødvendige valg eller hvor meget mere viden hjernen kan rumme – og måske bliver der sågar skabt lidt
bedre plads på hjernens RAM-lager under sommerens mange studenterfester? Hvem ved.
Ved begge translokationer var der da også en række underholdende indslag fra både elever og lærere - som fx det
traditionelle herrekor af lærere på Handelsgymnasiet Knord, der vakte stor jubel:

En anden fast tradition er at kaste huen op i luften. Det skete naturligvis også på begge gymnasier:

Translokationen afsluttes med huekast på Frederikssund Gymmnasium...

... og Knord, hvor det dog skete klassevis.

Ikke kun kommunens udsendte havde kameraet fremme. Fra tilhørerrækkerne blev der blev filmen flittigt, så det store
øjeblik er foreviget.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.

