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Frederikssund 200 år som købstad – blev markeret hele
året.
Når Frederikssund i 2009 kan fejre 200-års købstadsjubilæum
sker det på basis af en byhistorie der rækker mindst 700-800
år tilbage. Slangerup var den oprindelige købstad.
For 200 år siden fik Frederikssund by købstadsrettighederne,
og den ny købstads opland svarer i grove træk til størrelsen på
den storkommune som i 2007 blev dannet ved en
sammenlægning af Frederikssund og Slangerup kommuner og
Hornsherred-kommunerne Jægerspris og Skibby.
Tilbage omkring år 1300 var der på egnen en efter datidige
forhold stor kirke-, kloster- og købstadsby ved navn
Slangerup. Købstadsrettighederne fik den i 1302. Byen lå inde
i landet med et stort opland. Nærmeste købstæder var
havnebyerne Helsingør og Roskilde. Meget senere kommer Hillerød til.
Ude ved Roskilde Fjord var der nord for landsbyen Ude Sundby et færgested til Hornsherred. I 1500-tallet blev der i forbindelse
med bygningen af Frederiksborg Slot anlagt en kongelig ladeplads ved Ude Sundby landsby. Christian IV bygger senere en
egentlig skibsbro.
Den driftige købstad Slangerup får et knæk da klosteret lukker. Købmændene og håndværkerne mister en god del af deres
næringsgrundlag, og mod slutningen af 1500-tallet
sygner byen noget hen.
Globaliseringen
I 1600-tallet når globaliseringen den danske provins.
Landbrug, økonomi og handel udvikler sig. Der
udveksles flere og flere varer mellem landsdelene,
landbrugsprodukterne eksporteres fx til Norge,
andre varer importeres fx fra Holland. Udvekslingen
af varer foregår hovedsagelig ad søvejen.
Slangerup-købmændene flytter efterhånden deres
forretninger til ladepladsen og skibsbroen ved
Roskilde Fjord. Først kommer der boder, så huse,
så hele købmandsgårde. Selv borgmesteren flytter
sin gård til fjordbyen. Frederikssund opstår, men
består bare af en enkelt gade.
Byen blev omkring 1650 opkaldt efter Frederik 3.
(1648-1670) som gav købmændene fra Slangerup
nogle af de tilladelser der skulle til for at bruge det
kongelige anløbssted til handel på købstadslignende
vilkår.
I 1665 får købmændene endnu en autorisation (til
skatteopkrævning på havnen), og netop dette årstal
har i mange år været anset som købstadsdateringen. I 1965 blev der således afholdt 300-års købstadsjubilæum med udgivelse
af festskrift og afsløring af mindesten på Kalvøen.
Frederikssund og Slangerup fungerede i 1700-tallet som en slags tvillinge-købstad, men de kommunale, retslige og kirkelige
institutioner lå i Slangerup. Med globaliseringen flyttede handelen til havnen, og købmændene flyttede med for at overleve. Den
formelle status som købstad flyttede - skulle det senere vise sig - samme vej.
Jens Neuhausen: Hans Christian Knudsens færgegaard ved Jægerspris (1805)
Fattigdom og brand
Slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet var en urolig tid i Europa og Danmark med krige, fattigdom og
statsbankerot. De dårlige tider gik hårdt ud over Slangerup, mens Frederikssund klarede sig bedre.
Og natten til den 1. maj 1808 opstår der en brand i Slangerup som på få timer lægger den halve by (4 gårde og 18 huse) i ruiner.
Allerede dengang var der centrale forordninger for byggeri, og der var stor forskel på hvad man tillod i købstæder og i landsbyer.
Da det fattige Slangerup søgte om tilladelse til at genopføre den brændte del af byen, søgte man om dispensation for
købstadsreglerne og tilladelse til at opføre billige, stråtækte bindingsværkshuse.
1809 - købstadsstatus flytter
Derved var Slangerups skæbne beseglet. Vil man bygge efter landsbyskik, er man ikke længere en købstad. Det var de statslige
myndigheders ræsonnement, og den 12. maj 1809 blev Slangerup frataget sin status som købstad. Den overgik i stedet til
Frederikssund.
Tiden som tvillingebyer var slut. Men helt grundlæggende var det købmændene med deres stigende eksport- og
importvirksomhed der selv havde flyttet tyngdepunktet - og dermed også købstadens funktioner og livsgrundlag - fra
indlandsbyen til havnebyen.
Den statslige bypolitik gik ud på at beskytte købstadserhvervene med et monopol som forbød finere håndværk og handel i en vis
omkreds. Staten sikrede også købstæderne et opland med minimumsafstande mellem nabokøbstæder.
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Frederikssund lå mellem Hillerød og Roskilde med det mindst mulige opland - som tilmed bestod af store områder med fjord og
skov. Dengang forholdsvis uproduktive områder, nu et af vor egns store attraktioner.
Hornsherred
By-historien i Hornsherred er kort fortalt at Jægerspris opstår som bebyggelser omkring slottet og senere vokser mere eller
mindre sammen med Neder og Over Dråby.
Skibby er tilbage i 1200-tallet en driftig by med brygger ved Selsø og Sønderby. Byen nævnes i 1252 en enkelt gang på en
kongelig skatteliste over sjællandske købstæder. Selsø Slot sugede imidlertid hurtigt kraften ud af byens økonomiske grundlag.
Skibby har egnens ældste kirke.
Johannes Senn: Udsigt fra Flaghøjen til Jægerspris
Færgegaard (1809)
2009 - Frederikssund en del af købstadsringen
Den formelle købstadsstatus er forlængst afløst af moderne
planlovgivning. Handel, industri og andet erhvervsliv har været
igennem omvæltning efter omvæltning. Meget er vokset op,
noget af det er igen forsvundet, og meget nyt er kommet til.
Frederikssund er fortsat en af de fem gamle købstæder der
danner ring omkring København. Sådan som det også kommer
til udtryk i den stadig gældende Fingerplan.
Frederikssund by er ekspanderet og har vokset sig stor med
indlemmelsen af først Ude Sundby og for ikke så mange år
siden fl ere andre sognekommuner.
Transport og samfærdsel er flyttet fra søvejen til landevejen som i vore dage helst skal være mindst firesporet. Havnen som

var det historiske omdrejningspunkt, er nu et attraktivt
boligkvarter og et rekreativt område.
En købstad er intet uden sit opland
Med den seneste kommunalreform og kommunesammenlægning
svarer ny Frederikssund Kommune stort set til det der har været
målet for århundreders dansk byplanlægning - en levedygtig by i
centrum for et bæredygtigt opland.
Nu for længst uden købstadens handelsmonopol og derfor
suppleret med lokalcentre i de gamle kommunale hovedbyer
Slangerup, Skibby og Jægerspris.
Bosætning, beskæftigelse og handel hænger ikke længere
snævert sammen. Mange pendler til og fra arbejde, og
indkøbsture til nabobyer og København er ganske almindelige.
Globaliseringen er vidt fremskredet. Der rejses fra den ene ende af verden til den anden. Varer kommer fra storindustri i ind- og
udland, nogle varer er dyrket lokalt, andre har groet på oversøiske bjergskråninger. Og så er der jo internettet...
Men udviklingen af den lokale detailhandel med dagligvarer og udvalgsvarer er stadig afgørende for en 'købstad' og dens opland.
Op netop her ved jubilæumstide bliver der bygget et nyt, stort indkøbscenter ved et af det moderne samfunds knudepunkter - en
trafikterminal med s-tog, busterminal og p-hus.
Det begyndte med købmandsgårde. Nu er den hidtil største 'købmandsgård' under opførelse.
2009

Fyrtårne i Frederikssund – udpeget i forbindelse
med købstadsjubilæum
Til nogle af de særlige jubilæumsaktiviteter er udpeget
fem aktivitetscentre der alle er velkendte steder både
inden og uden for kommunen.
De fem aktivitetscentre – eller 'fyrtårne' som de også
kaldes – er Frederikssund Havn, Sct. Michaels Kirke i
Slangerup, Selsø Slot, Jægerspris Slot og J.F.
Willumsens Museum.
Frederikssund Havn en sommedag med blandt andet de
i Frederikssund hjemmehørende skibe
vikingeskibskopien Sif Ege og veteran-dampskibet Skjelskør ved kaj.
Jægerspris Slot set fra den ydre slotsgård. Slottet tilhører Kong Frederik den Syvendes Stiftelse.
Selsø Slot ved Skibby er en ældre sag (fra 1500-tallet) som i dag er herregårdsmuseum.
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Sct. Michaels Kirke i Slangerup er snart 420 år gammel.
Den kaldes også Kingos Kirke fordi den Slangerupfødte
Thomas Kingo 1668-77 var præst dér.

J.F. Willumsens Museum i Frecderikssund fotograferet fra
J.F. Willumsensvej med de to 'ravne'
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Jubilæumskomité
Der har været nedsat en jubilæumskomité til udvikling af jubilæumsfestlighederne, fastlæggelse rammer for aktiviteterne, sikring
af kontakten mellem interessenterne og koordinering og prioritering af aktiviteterne.

Michael Harder
Byrådsmedlem (formand)

Lis Olsen
Byrådsmedlem

Grethe Olsen
Hanne Kyvsgaard
Foirmand for Frederikssund Børneteater Byrådsmedlem

André Wilhelmsen
Bestyrelsesformand,
Frederikssund Erhverv

Jesper Wittenburg
formand, Vikingespillene i Frederikssund
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Jørgen Walldorf
Formand, Håndboldens Venner

Peter Nielsen
SuperBest, Slangerup

Britta Schultz Beeck
Chef for politisk sekretariat

Morten Egeskov Jensen
Budget- og kommunikationschef

Jubilæums-sekretariat har bestået af:
Britta Schultz Beeck - chef for Politisk Sekretariat
Lone Hallengreen - chefkonsulent, Procesressourcer
Jesper Handberg - chefkonsulent, Procesressourcer stod for den dgl. koordinering
Morten Ledet - nyhedsredaktør, Kommunikation
Conni Haugbølle - specialkonsulent, Kultur og Fritid
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FETC-møde om krisens muligheder og trusler
Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC, holder onsdag den 21. januar et gratis
møde om den aktuelle krises muligheder og trusler.
Her kan man høre om fem indsatsområder, og man kan få fem kontante råd.
Hvad kan man gøre i den daglige ledelse for at begrænse risici og trusler, hvordan
optimerer man firmaets pengestrømme og styrker dets lønsomhed, og hvordan fremmer
man firmaets muligheder og nyttiggør dets potentialer?
Mødet er arrangeret i samarbejde med Nordea Frederikssund, Andersen & Thoregaard
Advokater Frederikssund, KPMG Statsautoriserede Revisorer Frederikssund,
Skattecenter Frederikssund, Væksthuset Hovedstaden og Arbejdsløshedskassen for
Selvstændige DANA.
Oplæg og kontante råd kommer fra repræsentanter for de forskellige medarrangører og FETC selv.
Mødet finder sted i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund, onsdag den 21. januar kl. 8-12.
Se indbydelse.
Tilmelding senest den 14. januar til Else Marie Ipsen, FETC, på emi@fetc.dk. Yderligere oplysninger om mødet fås hos
chefkonsulent Bent Kiemer, FETC, på 47 31 37 01.
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Tæl vinterens fugle i haver og byer
De næste fire uger har alle mulighed for at være med i en landsdækkende optælling af fugle i haver, parker, skolegårde, på
altaner, ja overalt nær menneskeboliger.
Den store vinterfugletælling begynder lørdag 10. januar og slutter søndag den 8. februar.
Vinterfugletællingen foregår i et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. Tilsvarende tællinger fra de
seneste to vintre gav næsten 100.000 indrapporteringer af fugle fra danske haver.
De landsdækkende, folkelige fugletællinger giver et fingerpeg om de almindelige
fuglearters aktuelle forekomst i byer og haver.
Sidste år var skovspurven den mest observerede fugl i de danske haver, mens
grønirisken og musvitten kom ind på de næste pladser.
Læs på obnatur.dk hvordan man deltager i fugletællingen.
Få bog i efteråret betyder måske flere skovfugle i haverne
Fra engelske havefugletællinger ved man at bøgens frøsætning har indflydelse på antallet
af fugle i haver og byer. Har bøgene sat mange frø, bog, bliver fuglene gerne i skovene
selv i den hårde vintertid, for så er der mad nok dér. Men svigter bogen, og fuglene derfor
fattes føde, så har de større tilbøjelighed til ud på vinteren at søge føde i haver og byer.
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Netop i efteråret 2008 var der ringe frøsætning i bøgeskovene, så det er spændende om
der i de kommende uger er mange skovfugle på besøg i haverne.
Det er arter som skovskade, ringdue, musvit, sortmejse, stor flagspætte, spætmejse og
bogfinke man her skal holde øje med.
Dansk Ornitologisk Forening skønner at der er set omkring 120 fuglearter i de danske
haver. Man har fundet mindst 83 ynglende arter. Omkring 40 af havernes fuglearter er
almindelige og udbredte over det meste af landet.
Nogle haver har en tæthed af fugle der svarer til de mest fuglerige naturskove. Generelt er
haverne med deres store variation i vegetationen vigtige levesteder for fugle.
Hjemmesider med fotos og beskrivelse af fuglene
Der findes fotos af fuglearterne på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside (med
grundige beskrivelser af art og udbredelse m.m.)
Lær fx forskel på en træløber og en spætmejse. Mange tager spætmejsen for en træløber når de ser den pile af sted på en
træstamme. Det er kun spætmejsen der kan løbe med hovedet nedad på stammen.
Fotos af dompap og rødhals lånt fra obsnatur.dk.
2009 1
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Ungdomsskolens musical-sangere holder masterclass...
Onsdag den 14. januar holdes der masterclass for sangere i Ungdomsskolens 2009-musical Smuk og Dejlig. Det foregår i
Elværket i Frederikssund.
Den kendte sanger og musikpædagog Lili Winkel kommer og arbejder med de unge sangtalenter der til
marts opfører musicalen Smuk og Dejlig i en meget stor opsætning.
Musicalen handler om 80er musik af især alle de talenter der spirede frem i Århus gennem det årti –
Thomas Helmig, Peter A.G., Steffen Brandt, Lis Sørensen med flere.
Nogle af de unge sangere har medvirket i flere af ungdomsskolens musicals, og de er efterhånden så
trænede at Lili Winkel kan holde en egentlig masterclass med dem.
... og åbent hus
I forbindelse med masterclass'en er der åbent hus på Elværket kl. 19-20 hvor man kan høre nogle af de
dejlige Århus-sange sunget af de mere end 40 medvirkende.

På billedet ses nogle af de unge mandlige sangere der øver med kapelmester Jens Søbæk. Det er fra venstre: Christian Odde,
Jonas Larsen,Christoffer Heshe, Niclas Bak, Emil Larsen og Casper Halberg.
2009 1
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Kyndby Huse-lokalplanen får længere tid til dialog
Den bevarende lokalplan for Kyndby Huse er for tiden i offentlig høring, og i den forbindelse blev der torsdag den 8. januar holdt
et velbesøgt borgermøde i kantinen på Kyndbyværket.
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Der havde forud for mødet været rejst kritik fra Kyndby Huse-beboernes side af manglende dialog i forbindelse med
udarbejdelsen af den bevarende lokalplan. Denne kritik tog de kommunale repræsentanter på borgermødet til efterretning
allerede fra mødets start.
Formand for Plan- og Udviklingsudvalget Knud B. Christoffersen og byplanchef Peter Ryborg bebudede på mødet at man vil
indstille til udvalget at høringsperioden udvides med nogle måneder.
Efterfølgende formoder man så at der vil komme så mange ændringer i planen i forhold til den aktuelt fremsatte plan, at den ny
udgave af den bevarende lokalplan herefter skal sendes ud i en kort, supplerende høring.

Eneste andelsby
De godt og vel 150 huse i bebyggelsen Kyndby Huse blev i 1940rne opført som arbejderboliger til
Kyndby Værket. I 2002 blev hele byen overtaget af Andelsforeningen Kyndby Huse, og byen er
Danmarks eneste egentlige
andelsby.
Byen består af tre hoved-hustyper
betonhusene – og dertil kommer et
Husene er forholdsvis små og har
diskutere hvordan de kan udvides,

– finnehusene, dobbelthusene og
mindre antal andre huse.
også en alder der gør det meget aktuelt at
moderniseres
og isoleres
uden at de
særlige
karaktertræk
ved de
forskellige bebyggelsestyper og
byen spoleres. Og det er især

herom diskussionen står.

Dialog
For at imødekomme ønsket om dialog har byplanchef Peter Ryborg takket ja til at deltage i
syv hus- og vejmøder som Andelsboligforeningen Kyndby Huse afholder de nærmeste
dage.
Møderne begynder allerede lørdag den 10. januar med møder for bebyggelsens specielle
huse og bungalows henholdsvis kl. 12-14 og 14-16 i Fælleshuset.
Søndag den 11. januar er der møde for beboerne i den største bebyggelsestype,
dobbethusene i værkets kantine – for lige husnumre kl. 12.20-14.30 og for ulige husnumre
kl. 15-17.
Mandag den 12. janua er der møde for beboerne i finnehusene i Fælleshuset kl. 19-21.
Beboerne i betonhusene mødes onsdag den 14. januar i værkets kantine, de lige husnumre
kl. 18-20 og de ulige husnumre kl.20-22.
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Mere om Kyndby Huse
På hjemmesiden for den lokale lobby-forening Beboere for Havvindmøller på Havet har Jesper Laursen en beskrivelse af Kyndby
Huse. Og der er link til beskrivelser af naturen omkring byen og en gennemgang af Kyndby Værkets historie.
Fotos:
Øverst har formand for Plan- og Udviklingsudvalget Knud B. Christoffersen ordet foran de 60-70 fremmødte Kyndby Husebeboere.
Dernæst et stemningsbillede fra naturen omkring Kyndby Huse og billeder af byens tre hovedhustyper hentet fra
andelforeningens hjemmeside.
Nederst formand for andelsforeningen Jonas Brandt taler – bagved står byplanchef Peter Ryborg.
Norske turister skal få øje på Fjordlandet
Frederikssund deltager i denne weekend i et fremstød på det norske turistmarked. Det sker ved en event over for godt 30 norske
turistoperatører og rejsebureauer på Imperial Hotel i København arrangeret af blandt andre DFDS Seaways.
Der kommer hver dag cirka 1000 nordmænd fra Oslo med DFDS-færgen, og mange af dem kender ikke Danmark uden for
Københavns volde. Frederikssund er i den sammenhæng attraktiv fordi der kun er en times transport fra København.
Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC, har skabt et endagsturistprogram for Visit Frederikssund specielt til det norske
marked. Programmet præsenteres ved weekendens event for de norske turistoperatører og rejsebureauer.
Umiddelbart før har en lokal gruppe – museumsdirektør Annette Johansen, Willumsens Museum, direktør Knud Jensen og
Pernille Hansen, Bautahøj Kursuscenter, og Kirsten og Gorm Hansen, ejere af vingården Degnemosegaard – været sammen
med de norske turistoperatører på en tur med DFDS-færgen fra Oslo til København.
Efter præsentationen af det frederikssundske turistprogram underholder Frederikssund Vikingespil de norske gæster med lurspil
og fægtekamp.
– Det er første gang vores turistattraktioner markedsføres fælles i turistsamarbejdet Visit Frederikssund, fortæller
turismeudviklingskonsulent Laila Sørensen fra FETC. – Det kan der være mange fordele ved. En samlet pakke der præsenteres
på den rigtige måde, gør det fx lettere for turoperatører og rejsebureauer at vælge de oplevelser de vil sælge på deres
hjemmemarked.
Laila Sørensen deltager i eventen på Imperial Hotel sammen med turistbureauets leder Susanne Herschend.
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11 Venneforening til Museet Færgegården stiftes

Torsdag den 15. januar holdes der stiftende generalforsamling i foreningen Færgegårdens Venner. Det foregår i Kulturhuset
Rejsestalden kl. 19.30.
Initiativtagerne kommer fra kommunens historiske foreninger og ønsker at stifte en egentlig støtteforening som supplement til den
opbakning egnens historiske foreningerne i forvejen giver museet.
Michael Reich, bestyrelsesmedlem i Jærgerspris Historiske Forening, fortæller på generalforsamlingen om venneforeningens
formål og stifternes idéer til hvad den skal tage sig af. Michael Reich er stifternes bud på den ny forenings formand.
Mueumsleder Mette Kia Krabbe Meyer fortæller deltagerne i generalforsamlingen om hvad der foregår på museet netop nu, og
om hvordan museet kan have glæde og gavn af en venneforening.
Man kan indmelde sig i foreningen på generalforsamlingen. Årskontingentet for en husstand er 100 kroner. Eventuelt yderligere
information kan fås hos Michael Reich på michael@reich.dk eller hos Kirsten Darger på darger@post.tele.dk.
En tur i gågaden
"Goddag, ved I hvad Museet Færgegården er? Sådan spurgte museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer og foreningsstifter
Michael Reich da de lørdag den 10. januar delte løbesedler om venneforeningen ud på gågaden i Frederikssund. Michael Reich
er herren med hatten.
Turen i gågaden gik ud på at gøre en bred gruppe af borgere opmærksom på muligheden for at gå mere eller mindre aktivit ind i
en støttekreds for det lokale kulturhistoriske museum. Der var mange der kendte museet, og også en del der havde besøgt det.
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Foto: Morten Ledet
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12 Ny tanksprøjte til stationen i Slangerup
Frederikssund Brand- og Redningsberedskabs station i Slangerup har fået ny tanksprøje. Det fortalte vi om i reportagen fra
beredskabets nytårsparole. Nu har nyhedstjenesten beredskabsinfo.dk også været forbi og set den nye sprøjte. Vi har lånt fakta
og billeder derfra.

Tanksprøjten er opbygget af firmaet SAWO i Haslev på et Mercedes Benz 1829F Axor Bluetec 5 chassis. Den blev leveret i uge
51, og stationens eget mandskab skal stå for indretningen af vognen som forventes sat i drift i løbet af januar.
Pumpen er en Ruberg R30/2,5 kombineret høj- og lavtrykspumpe med en ydelse på 3000 liter vand i minuttet ved 10 bar.
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Tanksprøjten har endvidere en Teklite lysmast på fem meter med fire Xenon lamper som kører på bilens system. Det gør at man
ikke skal starte en generator op for at bruge lysmasten. Generatoren er en 3,7 kVA som leverer 230 Volt/16A.
Vandtanken er på 5500 liter, og kabinen har ud over chaufføren plads til fire røgdykkere og holdleder. Der er endvidere
automatisk stigeudtræk, to frontdyser og 2x80 meter HT-slanger.

Foto: Rune Christensen, beredskabsinfo.dk
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12 Velkommen indenfor i det ny stationscenter (næsten)
Man kan nu så småt fornemme hvordan det bliver at træde ind i det ny butikscenter ved
Frederikssund Station. Billedet nedenfor et taget bare få skridt inde bag hovedindgangen mod
Jernbanegade.
Fundamentet til hovedindgangens dør-karrusel ses her til højre.
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Noget af det der skal monteres sammen med råhuset, er trappeelementerne som hejses ned i
trappeskaktene. Elementerne venter i en stabel (se foto til højre).
30-40 skridt længere inde slutter den længstkomne etape af selve butikscentret – når bortses
fra P-huset som allerede er færdigt som råhus i tre etager (se tidligere fotoreportage).
Herefter følger en sektion med et stort set færdigt forarbejde til udstøbing af underste
betondæk. Nederste foto viser hvordan armeringen i betondækket hænger sammen med det
jern der stikker op fra toppen af funderingspælene.
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Ved at følge åen (Sillebro Å) rundt ses endnu flere etaper af byggeriet med stadigt pågående funderingsarbejde.
Nederste foto viser hvordan en trykluftsanordning knuser det øverste stykke af funderingspælenes beton og fritlægger de
armeringsjern der skal støbes sammen med nederste betondæk (som vist ovenfor).
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Der er stadig en del pæle der skal rammes ned...
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Mod A.C. Hansensvej er den ny kloakpumpestation kommet oven jorden efter indviklede støbearbejder i dybden. Men den er
endnu ikke klar til at tage over fra den gamle gulstens-pumpestation. Som stadig trækker læsset – medens den forsøger at
gemme sig bag containere m.m. inden den skal rives ned.
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Langs Nygade nærmer vi os igen funderingsarbejdet til selve butikscentret med et foto taget i modsat retning af reportagens
første.
Forrest ses funderingspæle og andre 'underjordiske' forarbejder. Dernæst fyldes der op og rettes af med grus hvorpå der lægges
et lag isolerende hvid flamengo. Som så toppes med armering af jern (den rustfarvede stribe) parat til udstøbning med beton.
Og her finder man så et af byggepladsens mere lavteknologiske redskaber – en afretter eller hvad det hedder.
Og dog: Bemærk hvordan redskabet stilles på højkant for at aflæse et instrument monteret på skaftet for at sikre den rette kote.
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Foto: Morten Ledet
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13 Ledningsbrud i krydset Ågade-Ådalsvej i Frederikssund
Et brud på vandledningen gennem krydset mellem Ågade og Ådalsvej blev mandag den 12. januar om morgenen opdaget af
byrådsmedlem Lis Olsen som var ude på sin daglige motionstur.
Det er en ti-tommers støbejernsledning der er gået i stykker, og den ligger midt ude i kørebanen i det ret trafikerede kryds.
Chef for vandforsyningen Bruno Nielsen oplyser at man har valgt at udskifte hele ledningen på en strækning på i alt cirka 55
meter (R). Det sker ved en styrbar boring under kørebanen, altså uden at grave op.
Arbejdet forventes at vare to-tre uger fordi de materialer der skal bruges til ledningsbruddet, skal specielfremstilles af
vandforsyningens rørleverandør. Samtidig skiftes der gamle ventiler i umiddelbar nærhed til ledningsbruddet.
Arbejdet med udskiftning af rør m.v. kan undervejs betyde ufarlig misfarvning af vandet, men det forventes ikke at der er
forbrugere der kommer til at undvære vand.
R - rettet fra 35 til 55 meter
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13 Telefonisk 'rykker' for manglende aflæsning af vandmåler
I løbet af aftenen den 14. januar foretager kommunen en opringning fra en telefonstemme (automat) til de der endnu ikke har
indberettet aflæsning af vandmåler. Stemmen oplyser om at der endnu ikke er indberettet måleraflæsning og beder samtidig om
svar på et par spørgsmål.
Kommunen har tidligere udsendt aflæsningskort til brug for aflæsning af vandmålere til alle ejendomme med kommunalt leveret
vand (fra Frederikssund Forsyning). Her var der angivet en aflæsningsfrist til den 10. januar.
Telefonrykkerere uden rykkegebyr
Normalt udsender kommunen en rykkerskrivelse (brev) til de der ikke har foretaget indberetning inden denne dato.
I år har kommunen i første omgang valgt ikke at sende rykkere ud per brev, men valgt at tage en ny metode i brug med at ringe
hjem til borgerne omkring spisetid i håb om at de resterende borgere får aflæst deres vandmåler inden en ny frists udløb den 18.
januar.
Borgerne sparer dermed et gebyr på 177 kroner for manglende aflæsning af måleren.
Systemet ringer tre gange
Frederikssund Forsyning har indgået en aftale med et firma om at benytte UMS VoiceBroadcast som bruges til at
massedistribuere telefonmeddelelser med svarmulighed. På godt dansk vil det sige at det er et automatiseret opringningssystem
(talemaskine) som ringer til fastnet- og mobiltelefoner. Når telefonen bliver taget, afspilles en indtalt meddelelse hvor modtageren
bliver bedt om at svare på spørgsmål ved tastetryk.
Systemet vil forsøge at ringe tre gange i tidsrummet kl. 18-20. Når systemet registrerer at opkaldet er besvaret eller aflyttet, sker
der ikke flere opkald.
Kommunen registrerer hvem der har modtaget meddelelsen, og kan se svarene på de stillede spørgsmål.
Har man foretaget sin indberetning efter den 10. januar 2009, bliver man kontaktet telefonisk alligevel. Listen over manglende
indberetninger er nemlig trukket ud af systemet lige efter fristens udløb.
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15 Kan robotter forbedre arbejdsmiljøet?
Frederikssund Kommune er gået sammen med kommunerne Esbjerg og Roskilde om et projekt med intelligent teknologi der skal
give færre nedslidte rygge og flere og mere glade medarbejdere i ældreplejen.
Et af midlerne til at fremme arbejdsmiljø og arbejdsglæde er at bruge robotter til støvsugning og gulvvask.
Projektet har fået i alt 3,1 mio. kroner i støtte fra Forebyggelsesfonden (statslig) til at arbejde med det man kan kalde
velfærdsteknologi på ældreområdet. Det handler om at afprøve robotter til opgaver som ellers gennem et langt arbejdsliv risikerer
at give medarbejderne dårlige rygge og andre problemer.
– Der er fysiske belastninger i arbejdet i ældreplejen, ikke mindst rengøringsopgaver, der bør kunne fjernes ved
automatisering og brug af robotter, siger funktionsleder Hanne Larsen som de kommunale plejecentre hører under.
– Samtidig kan der blive mere tid til det egentlige, nemlig omsorg og pleje til de ældre, siger Hanne Larsen.
Projektet går i gang nu og løber året ud, og i Frederikssund involverer det omsorgscentrene De Tre Ege i Jægerspris og
Solgården i Slangerup. På De Tre Ege gælder det hvordan store gangområder kan renholdes med robotteknologi, og på
Solgården sættes der fokus på hvordan teknologien kan supplere plejen og omsorgen.
På hvert center nedsættes der en gruppe der er tovholdere på idéer, erfaringer, information og vidensdeling, fortæller Hanne
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Larsen.
Akademidage
Konsulenter fra Teknologisk Instituts Center for Arbejdsliv er med i de tre kommuners projekt, og herfra bidrages der med
indsamling af erfaringerne med de teknologiske løsninger og vurdering af den betydning den ny teknologi har for arbejdsmiljøet.
Det bliver også på instituttet i Tåstrup at man holder et 'akademi' hvor konsulenter, ledere og involverede medarbejdere fire gang
i løbet af 2009 skal mødes for systematisk at samle op på de konkrete projekter der gennemføres på de forskellige
arbejdspladser i de tre kommuner.
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15 Temaaften: Børn får også kræft
Frederikssund lokalforening af Kræftens Bekæmpelse holder tirsdag den 27. januar kl. 19 en
temaaften om børn der får kræft. Det foregår i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
Der er ingen tilmelding, og deltagelse er gratis.

Formand Jan Johnsen fra Patientforeningen Cancerramte Børn fortæller om foreningens
arbejde og aktiviteter, og om hvilke kræftsygdomme der rammer børn.

Jeanette Lauritsen fra samme forening fortæller om hvordan det er at være forældre til et
kræftramt barn: Hvordan reagerer man, hvordan reagerer omgivelserne, og kan man
finde noget positivt i en sådan situation?
Jeanette Lauritsen er bestyrelsesmedlem i Foreningen Cancerramte Børn.

Hospitalsklovnen Stella fortæller om sit arbejde blandt alvorligt syge og også kræftramte børn. Hvad er det en hospitalsklovn
kan give de syge børn?

Foto fra Stellas Verden, af Lotte Barnkob
Erling Løfberg fra lokalforeningen har sammen med omtalen af temaaftenen om de kræftsyge børn udsendt noget
baggrundsmateriale om emnet som vi her bringer uddrag af.
Fx om forældrenes situation og rolle, om de vejledningsmuligheder familierne har, og om de krav der stilles til professionelle
voksne – fx pædagoger og lærere – som får med kræftramte børn at gøre:
Du har fået kræft !
En af de værste beskeder man kan modtage, er: "Du har fået kræft". Meddelelsen gælder ikke kun den person som har
kræftsygdommen. Det er også familien, kolleger og omgangskredsen der rammes af denne ildevarslende besked.
Selvom det er hårdt for alle mennesker at få en sådan besked, så er det nok særlig hårdt når det er børn der har fået konstateret
kræft. På en måde virker det mere urimeligt at et barn som endnu ikke er kommet rigtig i gang med sit liv, pludselig skal forholde
sig til en livstruende sygdom.
Cirka 200 børn får hvert år kræft
Hvert år får cirka 200 børn under 14 år konstateret en eller anden form for kræft. Antallet har stort set været det samme de sidste
50 år. Cirka tre ud af fire af børnene bliver helbredt.
Størstedelen rammes i børnehavealderen, og de typiske kræftformer er leukæmi, hjernetumorer, lymfekræft, nyrekræft og
neuroblastomer.
De mange spørgsmål
Når et barn får kræft, bliver hele familien og alle med forbindelser til barnet berørt. Med et slag bliver børns og forældres vante
hverdag totalt ændret.
Sorg, angst, et virvar af følelser og en overvældende masse spørgsmål vælter ind. Informationer kan man finde mange steder,
men ofte medfører de endnu flere spørgsmål:
Hvad skal der nu ske? Hvem skal have det at vide? Hvordan skal man forholde sig til venner og bekendte? Hvad betyder
sygdommen for familiens liv?
Venner og bekendte står også pludselig med en masse ubesvarede spørgsmål. Man vil gerne hjælpe og støtte, men er bange for
at trænge sig på.
Hvor tæt på kan man tillade sig at gå? Hvordan kan man bedst hjælpe? Hvordan kan man vide om man gør det rigtige? Hvordan
fortæller man det til barnets skole eller daginstitution? Hvordan skal de andre børn have besked og af hvem? Hvor meget skal
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der fortælles til de andre børn?
Støtte, råd og vejledning
Netop i sådan en situation har den kræftramte familie måske ikke overskud til selv at være udadvendt og opsøgende. Overskud
til at søge råd og trøst mangler måske også, men der er heldigvis hjælp at få.
Der er både patientforeninger og officielle, regionale kræftrådgivninger som er parat med støtte og hjælp til de ramte børn og
deres familier. Patientforeningerne kan også hjælpe med praktiske spørgsmål om blandt andet økonomi, planlægning af
behandling, holde sammen på resten af familien og andre praktiske problemer.
Desuden har Kræftens Bekæmpelse udarbejdet en pjece Børn med kræft – en familievejledning som frit kan hentes ned fra
www.cancer.dk.
Kræftens Bekæmpelse har desuden udgivet bogen Da Sara fik kræft – og alt blev anderledes. Den uddeles gratis til alle
seminarier og folkeskoler i Danmark, og skal også fremover udleveres til de børn der rammes af kræft, og til deres
klassekammerater. Den kan købes www.cancer.dk/omsorg (under undervisningsmaterialer) og koster 100 kroner plus
forsendelse.
Daginstitutioner og skoler
Frederikssund lokalforening retter i forbindelse med temaaftenen den 27. januar en direkte henvendelse til kommunens skoler og
institutioner.
Pædagoger og lærere risikerer at stå i den situation at et barn i vuggestue, børnehave, fritidshjem eller skole bliver ramt af kræft.
Men det er ikke alle steder der er udarbejdet planer for hvad man skal gøre i den situation. Derfor kan det være en stor hjælp at
høre om hvad patientforeningerne har at fortælle.
Pædagoger og lærere er i den dobbeltrolle at de både skal vise omsorg for det kræftramte barn og de pårørende forældre og
mulige søskende, og over for de øvrige børn og forældre i institutionen eller klassen. Der kan opstå mange vanskelige situationer
hvor det nemt kan gå galt hvis man ikke har de nødvendige kompetencer og ved hvilke redskaber der skal bruges.
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15 Skibby først med underjordiske affaldsbeholdere
I bymidten i Skibby er der anlagt to underjordiske beholdere til glas- og papiraffald til afløsning for de gamle runde
glasfiberbeholdere.
Toppen ligner de små sorte affaldscontainere som findes andre steder i kommunen, men de egentlige containere ligger altså
nedenunder. Og så kan de hver for sig rumme fem kubikmeter – mere end dobbelt så meget som de gamle runde.
– Både pladsbesparende og lidt mere elegant, siger Tom Henrik Johansen fra Affaldskontoret i Anlæg og Forsyning.
Tømningen af de nye affaldscontainere foregår ligesom de andre flaske- og papircontainere rundt i kommunen. Hele containeren
løftes op af hullet, og den nedhængende 'pose' åbnes i bunden og tømmes ned i lastbilens container.
Affaldskontoret har anlagt beholderne i Skibby som et forsøgsprojekt. Hvis det fungerer godt og til brugernes tilfredshed, vil der
blive etableret flere af denne type i kommunens byområder.
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Sådan bruges de ny containere i Skibby bymidte – ligesom andre glas-og papircontainere. Blot forsvinder affaldet ned i en 'pose'
et hul i jorden.
Søren Jensen fra leverandøren, JOCA A/S, demonstrerer her glasbeholderen.
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16 Så meget talent !
Ungdomsskolen opfører i marts musicalen Smuk og Dejlig med Århus-musik fra dengang i 1980erne.
Ved masterclass'en var der ikke bare noget at høre, men også noget at se. Kroppen skal med i sangen,
og man skal kunne synge samtidig med at man bevæger sig. Sangene handler jo om noget, og det skal
også afspejle sig i kropssprog og optræden.
Det er fx pigerne ned på gulvet når drengene synger som 'Rigtige mænd' fra TV2. Men drengene får også
lov at prøve.

Under forløbet af masterclass'en høster de optrædende masser af ros fra medoptrædende, instruktør og gæstelærer.
Gæstelærer Lili Winkel formulerer det på denne måde til Frederiksborg Amts Avis som var til stede med både reporter og
fotograf:
– Det er fuldstændig fantastisk. Jeg er vildt imponeret af hvor meget talent der er.
Også en anden tilhører er imponeret. Det er Louise Fangel, forælder til en af de medvirkende:
– De er bare så professionelle og entusiastiske. De lægger deres sjæl i det, de vil det her, siger hun. – Og egentlig er det jo bare
en ungdomsskole. Det er fantastisk.
De unge lånte et kamera af elværksbestyrer Eskild Marcussen, og han har valgt det udpluk af billeder fra masterclass-dagen som
ses her på siden.
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Gæt hvem der skal spille Peter AG – og derfor lader håret gro..
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16 Ny bro over Værebro Å indvies fredag den 30. januar
Frederikssund Kommune har i samarbejde med Roskilde Kommune opført en ny bro over Værebro Å. Broen er en del af
Fjordstien på strækningen mellem Frederikssund og Jyllinge.
Den gamle bro var blevet angrebet af svamp, og det var udsigtsløst at fortsætte med at vedligeholde den. Derfor besluttede de to
kommuner at bygge en ny og langt mere holdbar bro. Den nye bro er bygget af hårdt tropisk træ – azobetræ – som skulle have
en holdbarhed på cirka 70 år.
Broen er en vigtig passage på den 182 kilometer lange fjordsti rundt Roskilde Fjord og Isefjord. Broen fører over Værebro Å syd
for Lille Rørbæk. Herfra fører den til bebyggelsen Jyllinge Nordmark, helt præcist den nordlige ende af Lupinvej. Værebro Å
danner en 1,6 kilometer lang grænse mellem Frederikssund og Roskilde kommuner.
Den ny bro er 18 m lang med en fri bredde på 1,5 meter. Den er kun beregnet til brug for fodgængere og cyklister og det de kan
slæbe med sig. Den har kostet 0,9 mio. kroner, og hertil kommer udgifter til landanlæg specielt på nordsiden på i alt cirka en kvart
mio. kroner.
Indvielse
Den ny bro indvies fredag den 30. januar kl. 11 hvor de to formænd for teknikog miljøudvalgne i de to kommuner nord og syd for åen, henholdsvis Morten
Skovgaard og Torben Jørgensen, klipper en snor fra hver sin ende af broen.
Ved indvielsen er de to kommuner værter for en forfriskning. Alle er velkomne
til at være med ved indvielsen af den ny bro.
Broen og de tilsluttende stier er passable, men der mangler endnu lidt
arbejder med stierne og opgangene til broen som skulle være færdigt til
indvielsen.
Opførelsen af den ny bro
Nedenfor en fotoreportage fra opførelsen af den ny bro over Værebro Å.
Tilkørsel af kran og vogntog med brofag foregik fra Jyllinge Nordmark-siden
hvor der er nær vejadgang fra Lupinvej.
Umiddelbart ved siden af broen ligger de på sydsiden af åen en lille jollehavn
'skåret' ind i åbreden.
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Kranen pakkes sammen sidst på dagen, og det er så mørkt at broen kun lige kan anes.
Læs om broudskiftningen og se fotos af den gamle bro.
Foto: Frederikssund-projektleder, skovfoged Troels Karlog
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16 Stor opbakning til krav om
Frederikssundmotorvej og fjordforbindelse
I løbet af få uger har flere end 1760 borgere skrevet under på at de ønsker en Frederikssundmotorvej og en fjordforbindelse.
Underskriftindsamlingen foregår på hjemmesiden frederikssundmotorvej.nu

Kravet om en frederikssundsmotorvej nu blev stillet efter at regeringen for nylig fremkom med et udkast til
en trafikinvesteringsplan som ikke omfattede en motorvej helt til Frederikssund.
–Vi er glade for at så mange bakker op om ønsket, siger FETC-direktør Peter Bo Andersen i en pressemeddelelse. – Der er en
massiv trafik til og fra Frederikssund, og der er desperat behov for motorvejen. Ikke kun af hensyn til trafikken, men også fordi
kommunen er i gang med at udvikle et kæmpe erhvervs- og boligområde.
Og han får en kort og klar opbakning af borgmester Ole Find Jensen. – Nu kan og vil vi ikke vente længere, lyder det fra
Frederikssunds borgmester.
Opbakning fra hele landet
Cirka 95 procent af underskrifterne på hjemeisden kommer fra lokalområdet. Men der er også opbakning helt fra Jylland og
Bornholm. Et par svenskere har også fundet sagen så vigtig at de har udfyldt siden og skrevet under på kravet om motorvej og
fjordforbindelse.
– Det er den massive lokale opbakning vi især er glade for. Det betyder rigtig meget at så mange borgere viser deres opbakning,
siger Peter Bo Andersen fra FETC. – Og så tager vi gerne nogle støtter med fra det øvrige land og hinsidan.
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Høringen for Lokalplan 25 for Kyndby Huse forlænget
Efter anmodning fra Andelseboligforeningen Kyndby Huse besluttede Plan- og Udviklingsudvalget den 15. januar at forlænge
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offentlighedsfasen for den bevarende lokalplan for bebyggelsen. Høringen skulle være løbet til den 27. januar, men er nu
forlænget til den 27. april.

Forlængelsen af høringsperioden var nærmest bebudet på et borgermøde få dage forinden. Her blev der indledt en dialog om
planen som beboernes og kommunens repræsentanter var enige om skulle vare noget længere og derved få nogle bedre
betingelser for at nå et godt resultat.

Mellem borgermødet den 8. januar og udvalgsmødet den 15. januar var allerede forløbet en runde af vej- og husmøder hvor
beboerne af de forskellige hustyper og områder havde været samlet for at drøfte og kommentere planudkastet. I flere af møderne
deltog kommunens planchef Peter Ryborg. Dialogen var således allerede indledt.
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Og den var ifølge begge parter kommet rigtig godt i gang. Peter Ryborg og andelsboligforeningens formand Jonas Brandt siger
samstemmende at det var nogle rigtig gode møder. Positive, konstruktive og givende.

– Vi glæder os meget over dialogen der er kommet i gang, siger Jonas Brandt, og det er overordentlig positivt at udvalget har
udsat fristen. Han roser Peter Ryborgs rolle ved møderne og takker for al den faglige støtte han ydede i diskussionerne på
møderne.
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Jonas Brandt fortæller at der nu forestår et større arbejde i andelsforeningen med at samle sammen på det hele og få lavet et
sammenhængende høringssvar.
Fotos
Andelsforeningens formand Jonas Brandt har efter aftale fotograferet fra
nogle af de i alt syv vej- og husmøder som andelsforeningen holdt over fire
dage.
Møderne blev dels holdt i bebyggelsens fælleshus, dels i kantinen på
Kyndbyværket – alt efter hvor store beboergrupperne var.
Planchef Peter Ryborg
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21 Endnu mere beton – og udsigt fra P-hus
Medens nogle stabler og monterer betonelementer på det første stykke færdige fundament, er det næste fundament under
udstøbning. Sådan går det slag i slag og etape for etape under byggeriet af det ny butikscenter ved Frederikssund station. Se
reportagen fra tirsdag den 20. februar.
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Udlægningen af armeringsjern er knap færdig før udstøbningen af betonfundamentet går i
gang. Her ses øverst en arbejder i færd med at afkorte armeringsjern – medens sjakket
der udlægger beton, nærmer sig bag fra.
Medens betonkanonerne kører til og fra i pendulfart, udlægges betonen med to meget
langarmede betonpumper (se YuoTube-demonstration). Nogle gang med et langt, fladt
udlæg, andre gange med et højt knæk på rørføringen.
Og nedenfor ses armerings- og støbearbejdet dels set fra Nygade-siden og dels på
længere afstand set fra digekronen langs Sillebro Å.
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Og her ovenfor ses støbearbejdet på endnu større afstand oppe fra tagdækket af
parkeringshuset – tre etager oppe.
Det ser måske lidt rodet ud, men når man færdes på byggepladsen, forekommer
det velorganiseret. Der er veldefinerede køreveje for de store betonkanoner, og
der er hele tiden en doser der holder vejene stabile og farbare for de tunge
køretøjer.

Og når vi nu er på toppen af parkeringshuset, tager vi lige et panorama med tre billeder af udsigten mod øst over Frederikssund
station.
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Og herunder et enkelt billede med et vue mod rundkørslen i en vinkel næsten parallel med Bruhnsvej.

Tilbage til udstøbningen af fundamentet:
Sjakket består af én der fører studsen, og af én (til venstre) der fjernstyrer bevægelserne i
betonpumpens mange arme.
Samt to der sørger for at betonen kommer ordentlig ned i armeringen – og at den bliver udlagt i
den rette mængde og i rette kote.
Der standses jævnligt op for at tjekke højdemåleren monteret på skaftet på håndværktøjet.
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Imens arbejder andre videre på den første del af butikscentret ved hovedindgangen ved Jernbanegade.
Her rejses der nu betonpiller og -elementer til den anden etage ved hjælp af den store kran der snart er blevet
midtbyens vartegn.

Video fra FETC-møde om krisens muligheder og trusler
Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC, holdt onsdag den 21. januar kl. 8-12
møde om den aktuelle krises muligheder og trusler.
Mødet var arrangeret i samarbejde med Nordea Frederikssund, Andersen & Thoregaard
Advokater Frederikssund, KPMG Statsautoriserede Revisorer Frederikssund,
Skattecenter Frederikssund, Væksthuset Hovedstaden og Arbejdsløshedskassen for
Selvstændige DANA.
De cirka 100 fremmødte erhvervsfolk fik en formiddags oplæg og rådgivning fra
repræsentanter for FETC og de andre medarrangører.
Se video-reportage fra FjordTV Frederikssund med klip fra selve mødet
og efterfølgende interview med to af deltagerne, Catrine Engelgreen som er ved at etablere eget konsulentfirma,
og Jens Jørgensen som sammen med en kompagnon har et konsulentfirma inden for jobformidling.
Desuden indeholder videoreportagen interview med to repræsentanter for arrangørerne, filialdirektør Christian
Brangstrup fra Nordea Frederikssund og erhvervschef Peter Bo Andersen fra FETC.

2009 1

22

2009 1

26 Slutspurt i høring om kultur-, fritids- og idrætspolitik
Mangler der et musikhus, skal centralbibilioteket fornys, eller er der brug for kunststofbaner?
Tre ud af et utal af spørgsmål der er til debat i og med at kommunen har udsendt forslag til politikker på områderne kultur, fritid
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og idræt.
Hvad mener foreningerne, erhvervslivet og borgerne?
Se tidligere artikel om høringen.
Sidste frist for indsendelse af høringsvar er den 31. januar.
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26 Arbejde med ledningsbrud i Frederikssund kompliceret:
Ådalsvej spærres ved Ågade
Reparationen af hovedvandledningen har vist sig at være mere kompliceret end ventet.
Der blev for godt en uge siden konstateret brud på hovedvandledningen langs Ågade i Frederikssund, og der skulle lørdag den
23. januar være ført en ny vandledning under Ådalsvej.
Desværre måtte arbejdet afbrydes. Borehovedet fra underboringen ramte ved et uheld hovedkloakken i Ådalsvej, og et stykke af
kloakken faldt sammen.
Til og med mandag den 25. januar har man jævnligt tømt kloakken ved hjælp af slamsugere – og i øvrigt forberedt
reparationsarbejdet. Blandt andet er der lagt en midlertidig aflastningsledning ned uden om brudstedet.
Selve arbejdet med udbedringen af bruddet på kloakledningen begynder tirsdag den 26. januar om morgenen og varer formentlig
ugen ud.
Desværre betyder reparationsarbejdet at Ådalsvej må spærres ved Ågade – i nordgående retning. Politi og beredskab m.v. er
orienteret, og Movia omlægger busserne 308 og 309E til Bakkegade, Frederiksborggade og Frederiksborgvej.
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26 Nye Kulturpas-vindere på bibliotekerne
Så har børnebibliotekerne fundet Kulturpas-vinderne for første halvdel af dette skoleår.
Mange børn fra 4. klasserne har med deres Kulturpas i hånden besøgt deres lokale folkebibliotek
og fået udleveret en Kulturpas-pose. I posen er der blandt andet en konkurrence med opgaver
som man kan løse selv eller sammen med børnebibliotekaren.
De heldige vindere af et gavekort til en valgfri bog er:

Asbjørn Bendix Andersen
Gyldenstens Vænge 16, Frederikssund
Oppe Sundby Skole

Laura Hamann
Falkenborgvej 11, Frederikssund
Falkenborgskolen

Lærke Bøjland Laurents
Lyngerupvej 60, Jægerspris
Solbakkeskolen
I løbet af foråret trækkes endnu en runde vindere af Kulturpas-opgaverne på biblioteket. Hvis man have del i chancerne for at
vinde et boggavekort, skal man tage sit Kulturpas med på biblioteket, få et stempel og komme i gang med opgaverne.
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27 A.C. Hansensvej lukkes en uge fra søndag den 8. februar
På grund af ledningsarbejder lukkes A.C. Hansensvej i Frederikssund fra rundkørslen ved Nygade/Bruhnsvej forbi
supermarkedet LIDL og til Lærkevej. Lukningen begynder søndag den 8. februar og forventes af vare til og med fredag den 13.
februar.
I forbindelse med opførelsen af en ny kloakpumpestation og en ny el-transformer ved det ny butikscenter ved Frederikssund
Station er der samlet sammen til én samlet opgravning af A.C. Hansensvej med omlægning af kloak-, vand- og elledninger.
Arbejder forestås af entreprenøren på byggeriet af staionscentret i samarbejde med elselskabet DONG Energi og kommunens
vand- og kloakforsyningselskab.
Uge 7 er valgt fordi det er skolerne vinterferie, og fordi der i denne uge er noget mindre trafik og noget mindre spildevand.
Omkørsler

Der er omkørselsmulighed via Nygade-Jernbanegade-Roskildevej-Strandvangen-Marbækvej

Fodgængere og cyklister kan passere byggeområder ad fortovet og cykelstien på den vestlige side af A. C. Hansensvej (op
mod LIDL)

Buslinjerne 301 og 302 kører ad Roskildevej og ikke ad Strandvangen og Marbækvej
Under vejarbejdet åbnes der midlertidigt for Lærkevejs tilslutning til rundkørslen med adgang herfra til ejendommene på
Lærkevej, herunder også LIDL.
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30 Løfte om en Frederikssund-motorvej
Torsdagens trafikforlig mellem de fleste af Folketingets partier indebærer en anlægslov for resten af strækningen af motorvejen til
Frederikssund. Dermed er Frederikssund-motorvejen formelt en realitet, men den kommer ikke her og nu. Der er kun afsat penge
til at føre Frederikssundmotorvejen til Måløv.
Ifølge aftalen skal der altså føres en motorvej til Frederikssund, og det skal der vedtages en anlægslov om. Motorvejen skal
efter Vejdirektoratets anbefaling anlægges i det åbne land.
Aftaleteksten om Frederikssund-motorvejen
 Parterne er enige om at anlægge motorvej i Frederikssundfingeren i hovedstadsområdet.
 Frederikssundfingeren er den eneste af byfingrene der ikke har en højklasset vejforbindelse. Frederikssundfingeren
udgør en vigtig pendlerkorridor, og der er tale om den mest trafikerede statsvej der ikke har motorvejsstandard.
 En første etape af motorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4 er under anlæg og forventes åbnet for trafik i 2013.
Der er i 2008 fremlagt beslutningsgrundlag for den re-sterende strækning til Frederikssund.
 Parterne er enige om, at der i 2009 udarbejdes anlægslov for hele strækningen mellem Motorring 4 og Frederikssund.
Anlægsloven udarbejdes svarende til det af Vejdirektora-tet udarbejdede hovedforslag 1. Samtidig er parterne enige
om, at de arealreservationer, der tidligere er foretaget for andre løsningsalternativer, herunder langs den eksisterende
Frederikssundsvej gennem Ballerup og Ølstykke, hæves.
 Der afsættes i første omgang midler til anlæg af en 2. etape mellem Motorring 4 og Tværvej tættest på København,
hvor trafikmængderne og trængselsproblemerne i dag er størst.
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Frederikssundsmotorvejens 2. etape omfatter anlæg af 4-sporet motorvej fra Motorring 4 til Tværvej samt en
forlængelse af Tværvej som motortrafikvej, så der opnås forbindel-se fra motorvejen ved Ledøje-Smørum til
Frederikssundsvej. Med Tværvejsforbindelsen vil der i realiteten blive anlagt en mindre del af en fremtidig Ring 5. I alt
er der tale om ca. 10 km ny vej. Anlægsudgiften forventes at være 1,2 mia. kr.
 Parterne ønsker, at der etableres motorvej på hele strækningen til Frederikssund og er enige om at drøfte
finansieringen af udbygningen af de resterende etaper i 2011.
Det bliver altså først i 2011 at man skal drøfte økonomien i fortsættelsen af motorvejen til Frederikssund.
Lokale politiske reaktioner
De lokale reaktioner er glæde over løftet om en motorvej, men man er også usikker på hvornår bevillingerne til de sidste etaper
kommer.
– Jeg kunne godt have ønsket mig en mere tydelig formulering, siger borgmester Ole Find Jensen til Lokalavisen Fjordbyernes
netavis torsdag aften. Ole Find Jensen er usikker på hvor hurtigt motorvejen bliver udbygget, og hvornår den når helt til
Frederikssund.
Læs hele artiklen i Fjordbyerne med flere lokale reaktioner.
Læs FETC-udtalelse til Frederikssund Avis.
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30 Pressemeddelelse fra Bycirklen om trafikforliget:
Stor glæde over løfte om motorvej til Frederikssund
Bycirklen er et samarbejde mellem Frederikssund, Egedal og Ballerup kommuner, og herfra er der fredag den 30. januar udsendt
en pressemeddelelse med udtalelser fra borgmestrene Ole Find Jensen, Svend Kjærgaard Jensen og Ove E. Dalsgaard om det
store trafikforlig fra aftenen før.
Der er stor glæde i Bycirkel-kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund over trafikforliget på Christiansborg. Den aftale om
'en grøn transportpolitik' som hovedparten af Folketingets partier torsdag indgik, indeholder et klart løfte om en motorvej hele
vejen til Frederikssund.
Udover 1,2 mia kr. til en forlængelse af motorvejen fra Ring 4 til Tværvejen ved Smørum er der nu afgivet et løfte om at der skal
bygges en motorvej helt til Frederikssund.
Det bliver en motorvej i det åbne land, og partierne bag forliget er derfor enige om at ophæve de arealreservationer der hidtil har
været for områder gennem Stenløse og Ølstykke for anlæg af en motorvejen med samme linjeføring som den eksisterende
Frederikssundsvej.
Glad for en hel løsning
– Vi er glade for den klare tilkendegivelse vi har fået, siger borgmester i Frederikssund og formand for Bycirkel-samarbejdet Ole
Find Jensen.
– Vi var meget kede af den mindre end halve løsning der før var lagt op til, så kommuner, organisationer og erhvervsliv har
sammen gjort en massiv indsats for at gøre Folketingets trafikpolitikere opmærksom på det påtrængende behov vi har for en
ordentlig trafikløsning.
– Vi har haft nogle rigtig gode argumenter, og vi har heldigvis vundet gehør, siger Ole Find Jensen. – Nu skal vi arbejde for at
motorvejsbyggeriet fortsætter kontinuerligt hele vejen til Frederikssund.
Glad for ophævelse af restriktioner
Borgmester Svend Kjærgaard Jensen, Egedal Kommune, glæder sig ikke mindst over den snarlige ophævelse af de restriktioner
der hidtil har været langs Frederikssundsvej, og som har forhindret udvikling af kommunens bysamfund.
– Nu får vi motorvejen, og i tilgift får vi de muligheder vi hidtil har manglet for at få lavet sammenhængende planer for vores byer
og udviklet vores bymidter, siger Svend Kjærgaard Jensen.
Glad for løsning af miljøproblemer
Også i Ballerup glæder man sig. Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard siger:
– Vi får nu løst de voldsomme trafikproblemer gennem Ballerup og de andre byer langs Frederikssundsvej. Det er en glædens
dag ikke mindst for de mange mennesker i byerne langs Frederikssundsvej der får løst de store miljøproblemer som trafikken
giver anledning til.
– Ballerup er en integreret del af den samlede Frederikssund-finger. Vi har alle fordel af at der sker en fortsat udvikling af
området, sådan som man også har bestemt det skal være i den overordnede landsplanlægning. Og derfor har vi også hele tiden
arbejdet for en motorvej helt til Frederikssund, siger Ove E. Dalsgaard.
Fjordforbindelsen
Trafikforliget omfatter ikke en ny forbindelse over Roskilde Fjord.
Med hensyn til fjordforbindelsen siger borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund, at her er der endnu et stort slag der skal slås.
– Også her har vi de rigtige samfundsøkonomiske og miljømæssige argumenter for vores sag, og jeg tror at tiden vil arbejde for
os. Men vi skal så sandelig også selv vide at arbejde for sagen, siger Ole Find Jensen.
Læs nyhedsartikel om aftalen om trafikplanen.
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Ny bro over Værebro Å indviet

Fredag den 30. januar indviede Frederikssund Kommune i samarbejde med Roskilde Kommune en ny bro over Værebro Å.
Broen er en del af Fjordstien på strækningen mellem Frederikssund og Jyllinge.
Den nye bro erstatter en gammel, udtjent bro. Den er bygget af hårdt tropisk træ – azobetræ – som skulle have en holdbarhed på
cirka 70 år.
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Broen er en vigtig passage på de 182 kilometer fjordsti rundt Roskilde Fjord
og Isefjord. Broen fører over Værebro Å syd for Lille Rørbæk til bebyggelsen
Jyllinge Nordmark.
Broen blev indviet af formændene for teknik- og miljøudvalgene i de to
kommuner, henholdsvis Morten Skovgaard og Torben Jørgensen. De
klippede snoren, og bagefter var der varm suppe til de cirka 50 fremmødte
politikerne, naboer, håndværkere og andre interesserede.
Kortet viser Fjordstiens forløb gennem Lille
Rørbæk og sydpå til Værebro Å.
Her taler formand for Teknik- og Miljøudvalget
Morten Skovgaard (se nedenfor), medens hans
roskildensiske kollega står klar med saksen.
Samme situation er nedenfor set fra
Frederikssund-siden af åen hvor man kan se at
indvielsespublikummet har taget opstilling på
fundamentet til en petanque-bane som den
stedlige grundejerforening er ved at anlægge ved
siden af den gamle jollehavn som er skåret ind i
åens bred.
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Ovenfor bliver Morten Skovgaard interviewet af Frederiikssund Avis-redaktør
Karsten Kjærgaard.
Her ses byrådsmedlemmerne Jens Ross Andersen og Torben Petterson i
samtale med Erna og Fin Dahl fra gården Elsenborg i Lille Rørbæk.
Fjordstien løber fra Lille Rørbæk til Værebro Å over deres marker.
Nedenfor et par situationer mere fra indvielsen.
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Mere fjordsti
I sin tale ved broindvielsen roste Morten Skovgaard det mellemkommunale samarbejde der har været om anlægget af den ny
bro – et samarbejde der bliver endnu mere brug for for at opfylde vandmiljøplanen og ikke mindst for at klare
klimaudfordringerne.
Helt jordnært drejer det sig ifølge Morten Skovgaard om at vi skal leve med og i naturen, og at vi skal sikre os adgang til naturen
på naturens præmisser. Og at Fjordstien skal sikre fjordkommunernes borgere adgang til fjordens naturperler.
Morten Skovgaard takkede særligt Erna og Fin Dahl for endnu engang som lodsejere at gå ind i fjordsti-projektet og lægge jord
til.
Frederikssund Kommune vil stadig udvikle Fjordstien, og der er ifølge Morten Skovgaard både afsat midler til at vedligeholde
skiltningen på de eksisterende strækninger gennem kommunen og til at gå i gang med den manglende strækning gennem
Hornsherred fra Kronprins Frederiks Bro til Skibby.
2009 2
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Fritidskonference på Metalskolen i Jørlunde
Der var stor deltagelse da Fritidssamrådet for Region Hovedstaden den 29. og 30. januar holdt sin sin årlige konference.
Fritidssamrådet er et fagligt netværk for ledende medarbejdere inden for fritids- og folkeoplysningsområdet i kommunerne i
Region Hovedstaden. Fritidssamrådet har for tiden en lokal ledelse idet formand for samrådet er fritidskonsulent Ole Munch fra
Frederikssund Kommune. Konferencen blev også afholdt lokalt, nemlig på Metalskolen i Jørlunde.
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75 medarbejdere, konsulenter og chefer fra 24 af hovedstadsregionens 29 kommuner samt gæster fra seks kommuner fra
Region Sjælland deltog i de to konferencedage.
Konferencens aktuelle temaer var den forestående revision af Folkeoplysningsloven og spørgsmålet om hvordan foreningerne
kan imødekomme den stigende efterspørgsel efter fitness og welness.
Fritidssamrådets ledelse havde engageret fire af folkeoplysningsområdets aktuelt væsentligste aktører og nøglepersoner som
oplægholdere på konferencen:
Idrætsområdet: næstformand i Danmarks Idræts Forbund, Preben Staun
Fitnessområdet: projektleder for DIF og DGI, Ruben Lundtoft,
Kommunernes Landsforening: chefkonsulent Mogens Karbo
Forskningen: kultur- og idrætsforsker Claus Bøje






Ifølge Ole Munch bidrog både oplægholderne og konferencedeltagerne til et særdeles højt fagligt niveau og en god dynamik i
diskussionerne. Både som formand for Fritidssamrådet og som konferenceleder var Ole Munch rigtig godt tilfreds med
konferencens succesrige forløb.
- Det lover godt for den fortsatte proces i Fritidssamrådet, siger Ole Munch. En proces som han forventer vil munde ud i konkrete
bidrag fra samrådets side til den forestående revision af Folkeoplysningsloven.
Foto: Connie Haugbølle
Øverst ses forsamlingen med formanden Ole Munch siddende forrest til højre, og nederst er det DIF-næstformand Preben Staun
der taler om hvad der vil ligge til grund for den kommende revision af Folkeoplysningsloven.
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Vinterferie sammen med arkæologerne på Færgegården
På Museet Færgegården kan man de to første dage af skolerne vinterferie følge arkæologernes arbejde fra udgravning til
udstilling.
I forbindelse med børnenes vinterferie i uge 7 har Museet Færgegården ekstraordinært åbent til et gratis arrangement om

42

arkæologi.
Det forgår mandag den 9. og tirsdag 10. februar kl. 10, 11, 13 og 14. Og der er gratis adgang.

Mange har måske en forestilling om at en arkæologs arbejde er noget med at udgrave skeletter med en teske.
Men det er kun en lille del af en arkæologs arbejde.

Kig ind på museet og se hvordan arkæologer arbejder fra udgravningen ude i landskabet med de store gravemaskiner, over
eftersøgninger med metaldetektor, til det mere trivielle arbejde med at vaske og registrere fundene.
Se også hvordan computeren er blevet en uundværlig del af arkæologernes redskaber både til registrering af fund og til
rentegning af udgravningsplaner og meget mere.
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Arrangementet er primært henvendt til større børn og deres forældre som her får mulighed for at kigge arkæologerne over
skulderen.
Bemærk starttidspunkterne kl. 10, 11, 13 og 14.
Fotos fra udgravninger ved Sydbyen 2006, Slangerup Kloster 2008 og Slangerup Speedwaycenter 2008.
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Ny ansvarsfordeling i kommunens direktion
Som opfølgning på konstitueringen af Ole Jacobsen som kommunaldirektør og ansættelsen af direktør Jytte Therkildsen er der
fastlagt en ny ansvarsfordeling mellem de fire personer i direktionen:
 Ole Jacobsen bliver ansvarlig for direktørområdet Strategi og Koordination med alle interne og administrative afdelinger
samt Borgerservice under sig.
 Ejvind Mortensen fortsætter som direktør for området Erhverv og Teknik med sine hidtidige ansvarsområder suppleret med
Jobcentret og By & Land.
 Jytte Therkildsen bliver direktør for området Velfærd (Social Service og Ældreservice), Sundhed og Kultur & Fritid.
 Palle Skov bliver direktør for området Opvækst, Uddannelse og IKT.
Ændringen træder i kraft den 1. marts.
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Den ældre medicinske patient
Morgendagens ældre vil formentlig være mindre nedslidte og mere selvhjulpne end tidligere. Men selv om langt de fleste ældre
således klarer sig selv langt op i årene uden væsentligt behov for sundhedsydelser, vil de fleste få brug for hjælp i de sidste
leveår. En større og større del af patienterne lider også af kroniske sygdomme. Disse patienter har særlige behov og brug for at
den praktiserende læge, kommune og hospital indgår i samme forløb.
Det er hvad Regionsrådet har haft som baggrund for at sende et forslag til en plan for den ældre medicinske patient i høring hos
blandt andet kommunerne.
Som grundlag for planen er opstillet følgende politiske målsætninger:
 Ældre patienter må ikke diskrimineres eller nedprioriteres (alle patienter skal behandles efter deres behov)
 Patienter har generelt god indsigt i egen situation og i systemet, og deres erfaringer skal bruges
 Hospitalerne og psykiatrien skal indrettes efter patienternes behov
 Ernæringsrigtig og tilstrækkelig mad er særlig vigtig hos den ældre patient
 Ny teknologi kan også forbedre den ældres situation
 Ingen patienter må komme i klemme mellem systemerne
 Den ældre patient har krav på kvalitet i behandlingen, herunder sammenhæng og omsorg
Disse politiske hensigtserklæringer for regionens plan for den ældre medicinske patient er udførligt beskrevet i et bilag til Planen
for den ældre medicinske patient.
Frederikssund Kommunes høringssvar
Byrådet har i januar vedtaget et høringssvar til Region Hovedstaden hvor man grundlæggende anerkender regionens store
arbejde med dette vigtige område.
Om de mange snitflader mellem region, kommune og almen praksis mener Byrådet at der er brug for yderligere beregninger af
konsekvenserne for alle parter, og man forventer at blive inddraget i dette arbejde på et så tidligt tidspunkt at der er mulighed for
reel medbestemmelse.
Byrådet mener at regionens visioner for området er ambitiøse, man er overordnet enig i de opstillede mål og ser frem til den
konkrete udmøntning i form af handleplaner for de enkelte områder.
Med hensyn til at sætte patienten i fokus, mener Byrådet at regionens plan har flere gode intentioner, og at den peger på flere
udviklingsområder, fx kommunikationen mellem hospitalerne og kommunerne og ikke mindst de praktiserende læger.
Frederikssund Kommunes høringssvar kommenterer regionens udkast til plan for den ældre medicinske patient på godt ti
punkter. Kommentarerne er overvejende positive og med konkrete anvisninger på hvordan fx kommunikationen mellem de
involverede parter kan styrkes.
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Men de økonomiske aspekter er ikke uvæsentlige for Frederikssund Kommune, så Byrådet slår til slut i høringssvaret fast at man
forventer at forslagene i udkastet til planen som udgangspunkt er økonomisk neutrale for kommunen, alternativt at kommunen
tilføres midler via regionen eller staten.
2009 2

8

Der renoveres kloakledningerne i Skibby ugerne 7 til 15
Kommunen foretager i ugerne 7 til 15 renovering af kloakledninger i Skibby.
Det sker blandt andet med 'strømpeforing' af eksisterende kloakrør. Denne måde at renovere kloakrør på består i at placere en
strømpe af fx glasfiber inde i rør der er beskadigede på grund af revner, åbninger og forskydninger.
Foringen af rørene minimerer generne for brugerne af afløbssystemet. Fornyelsen af rørnettet kan udføres på få dage og kræver
som oftest ingen opgravning i vejarealet. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at omdirigere trafikken.
Foringen af rørerne udføres i flere arbejdsgange. Først højtryksspules og inspiceres ledningerne med video, dernæst udføres
foringen af kloakledningen, og til slut hjøtryksspules og inspiceres kloakledningerne igen. Det betyder at entreprenørerne kommer
i området ad flere omgange.
Hovedentreprenøren på arbejdet er NCC Construction Danmark A/S. Et stykke tid før der laves højtryksspulinger i et område,
omdeler entreprenøren en besked. Her er der også råd til hvordan man undgår at der sprøjter vand op af toilettet under
højtryksspulingen.
Skulle der i forbindelse med højtryksspulingen komme kloaklugt ind i jendommene, kan lugten fjernes ved at efterfylde alle
vandlåse med vand – og lufte grundigt ud.
Når arbejdet med foringen af de defekte kloakrør er færdigt, vil der være skader på kloaksystemet der skal repareres ved normal
opgravning. Der vil senere meddelt hvornår dette arbejde foregår.
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Forslag til bedre og mere friluftsliv søges
Miljøministeren har afsat 12 mio. kroner til projekter der skal skabe Bedre og mere friluftsliv. Forslag indkaldes nu og skal være
indsendt senest den 20. maj.
Det bliver en administrativ let ordning uden ansøgningsskemaer, og der bliver ikke brugt lang tid på sagsbehandlingen og på at
begrunde hvorfor nogle forslag får støtte og andre ikke. Allerede fra marts begynder Skov- og Naturstyrelsen at offentliggøre de
godkendte projektforslag på skovognatur.dk.
Projekterne skal ikke nødvendigvis foregå på Skov- og Naturstyrelsens arealer, men hvis man foreslår projekter på privatejede
eller kommunale arealer, skal ejeren af arealet godkende projektet.
Der opfordres til især at komme med konkrete forslag som umiddelbart kan realiseres – gerne allerede i 2009.
Kontakt eventuelt forstfuldmægtig Lars Bendix Poulsen på 72 54 23 11 eller lbp@sns.dk eller Skov- og Naturstyrelsens lokale
repræsentant, skovrider Kim Søderlund, på 44 35 00 40.
Skovognatur.dk skriver
Har du et forslag til hvad der kunne være en ny, spændende friluftsfacilitet på enten et privat eller offentligt areal?
I 2009 afsætter Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 12 mio. kroner til at forbedre danskernes mulighed for at nyde glæderne
og fordelene ved friluftslivet gennem bedre og nemmere adgang til naturen. Ordningen er ikke en tilskudsordning, men du kan
komme med forslag til hvad pengene skal bruges til.
Rammen for forslag indeholder eksempelvis hundeskove, motionstilbud, stier og ruteforløb – især til cyklende – og til formidling af
mulighederne i naturen.
– Vi ved at borgerne blandt andet efterspørger flere afmærkede ruter i naturen. Via denne ordning bliver der mulighed for at
komme med konkrete forslag til hvor de skal placeres, og vi får mulighed for at have en direkte dialog med borgerne, fortæller
direktør Hans Henrik Christensen fra Skov- og Naturstyrelsen.
Du kan komme med forslag frem til den 20. maj. Skov- og Naturstyrelsen vil efterfølgende bearbejde og prioritere forslagene og
føre de udvalgte projekter ud i livet. Styrelsen vil blandt andet prioritere projekterne ud fra at midlerne bliver udnyttet bedst muligt,
hurtigheden i gennemførslen af projekterne samt minimering af resurseforbruget – herunder om der er tilslutning blandt berørte
lodsejere.
Da vi håber at modtage mange forslag, kan vi ikke garantere at vende tilbage til alle som sender forslag ind – ud over at kvittere
for modtagelsen af forslagene.
Forslagene skal indsendes til Skov- og Naturstyrelsens lokalenheder.
Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland
Syvstjernen, Fægyden 1, 3500 Værløse
Telefon 44 35 00 35
Fax 44 35 00 36
Mail oestsjaelland@sns.dk
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10 Stationscenter med udsigt
Mandag den 9. februar tog det kommende butikscenter sig sådan ud.
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Og udsigten over Frederikssund by tog sig sådan ud set fra taget af den ny pumpestation (den nordlige spids af P-huset) som er
en integreret del af centerbyggeriet.
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10 Ny pumpestation, transformer m.m. integreret i butikscentret
Fra begyndelsen af uge 7 blev A.C. Hansensvej spærret ved Rundkørslen og forbi supermarkedet LIDL. Grunden er omfattende
arbejder med vandledninger, kloakledninger, elkabler m.m. som skal tilsluttes en ny central som er integreret i centerbyggeriet.
Den flere etager høje og flere etager dybe central skal rumme pumpestationer for spildevand og regnvand, en transformerstation
og et trykanlæg til butikscentrets sprinklersystem. Centralen ses her som den særligt vinklede og særligt høje bygning i nordlig
forlængelse af P-huset langs A.C.Hansensvej.
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Ved starten på tilslutningsarbejderne mandag den 9. februar så situationen i A.C. Hansensvej således ud. Set fra P-husets tag.
Senere kom der mere gang i graveriet.
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I udgravningerne langs A.C. Hansensvej ligger der et 'virvar' af rør og ledninger.
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De store rør herunder er trykledninger der fører henholdsvis regnvand (tykkeste rør) og spildevand væk fra pumpestationen.
Regn- og spildevandet stammer ikke kun fra stationscentret, men også fra den omkringliggende bebyggelse.
Regnvandet ledes til Sillebro Å med udløb ved broen der fører Baneledet fra A.C. Hansensvej til parkeringspladserne ved
stationen.
Spildevandet føres under A.C. Hansensvej og ned til den store trykledning fra Frederikssund bymidte som løber ad det gamle
jernbanetracé mellem Frederikssund Havn og rensningsanlægget på Engtoftevej.
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Spildevandsledningerne der løber til pumpestationen, ligger helt nede i tre-fre meters dybde. Samlingen af ledningerne sker i
store brønde. Herunder ses en brønd der er ved at blive gravet fri, og nedenunder igen et par nye brønde der i løbet af ugen
forsvinder ned i det våde dyb.
Der graves fra en udgangshøjde (gadeniveau) som et cirka på højde med normalvandstanden (kote 0).
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Herunder et par fotos fra det indre af den ny pumpestation.
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Og til sidst den gamle pumpe- og transformerstation som virker helt ude af proportion med det nye byggeri, og hvis dage snart er
talte.
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13 Nyt netværk: Smag på Nordsjælland
Et nyt netværk af nordsjællandske fødevarproducenter og -virksomheder holder sit første arrangement, et heldags
fødevaremøde, på Esrum Kloster og Møllegård lørdag den 28. februar fra kl. 9.
Vil man være med til at fremme kulinariske oplevelser baseret på gode råvarer, og er man producent eller professionel bruger af
råvarer fra Nordsjælland, så kan man her slutte sig til det ny fødevarenetværk Smag på Nordsjælland.
Fødevarenetværket Smag på Nordsjælland blev stiftet den 1. oktober på en generalforsamling med 30 deltagere på Esrum
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Kloster og Møllegård. Initiativet blev taget af Grantoftegaard, Øllingegaard, Nordsjællands Landboforening og Esrum Kloster og
Møllegård.
Formålet med netværket
Netværket skal fremme kulinariske oplevelser baseret på gode råvarer og de dyrknings- og avlsformer og håndværksmæssige
traditioner som kendetegner regionens mangfoldige kultur- og naturlandskab. Det gøres ved:
 At fremme kendskabet til regionens fødevarer, deres oprindelse og fremstilling
 At medvirke til udvikling af nye kvalitetsprodukter i regionen
 At arbejde for en fælles branding af regionens fødevarer
 At arbejde for fælles salgssfremstød for fødevarer produceret af medlemmerne
 At udvikle formidling og oplevelser omkring fødevarerne
 At udveksle erfaringer i erfa-grupper
 At samarbejde med relevante foreninger og organisationer
 At søge projektmidler til støtte for aktiviteter og udvikling

Netværkets medlemmer er en række landbrug inden for plante, frugt‐ og dyreavl, en række forarbejdningsvirksomheder inden for
delikatesser, mejeri og slagteri samt importører, gårdbutikker og restauranter.
I første omgang vil man især kunne møde Smag på Nordsjælland og dets produkter gennem markeder og andre lokale
begivenheder samt i de gårdbutikker som er medlemmer af netværket.
– For det første kan netværket ses som et initiativ der kan bringe ny udvikling til erhvervet i regionen, siger formanden for
netværket, frugtavler Lisbeth Toft Christensen, Rokkedyssegaard i Kirke Værløse. – Og for det andet vil et forbedret udbud af
kulinariske kvalitetsoplevelser kunne løfte turismen i regionen.
Den 28. februar mødes netværket så for at drøfte muligheder for samarbejde om produktion, markedsføring, distribution og salg
samt udvikling af kulinariske kvalitetsoplevelser. I løbet af dagen byder medlemmerne hinanden på smagsprøver.
Medlemskab at Smag på Nordsjælland koster årligt mellem 1000 og 2500 kroner afhængig af virksomhedens størrelse. Se
nærmere på netværkets hjemmeside.
Netværkets bestyrelse (inkl. suppleanter)
 Formand Lisbeth Toft Christensen, Rokkedyssegaard, www.rokkedyssegaard.dk
 Kurt Hansen, Øllingegaard, www.oellingegaard.dk
 Flemming Bisp Høeg, Kødsnedkeren, www.koedsnedkeren.dk
 Marianne Stenkjær, Grantoftegaard, www.grantoftegaard.dk
 Elisabeth Knudsen, Svanholm, www.svanholm.dk
 Henrik Sønksen, Viventes, www.viventes.dk
 Sekretær Flemming Søgaard Sørensen, Esrum Kloster og Møllegård, www.esrum.dk
Kontakt
Lisbeth Toft Christensen, Rokkedyssegaard, rokkedysse@mail.dk
Foto: Rokkedyssegård sælger jordbær på pind (Smag på Nordjælland)
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16 Bliv ven med dit lokale museum
Kan man være ven med et museum? Sådan lød det spøjse spørgsmål forud for en stiftende generalforsamling i foreningen
Færgegårdens Venner. Det kan man så nu, og man kan være ven med museet i en forening sammen med andre.
Efter stiftende generalforsamling den 15. januar er den ny forening Færgegårdens Venner en realitet. – Formalia er på plads med
vedtægter og det hele, og vi glæder os til at komme i gang, fortæller Michael Reich som foreningens bestyrelse efterf'ølgende har
valgt som formand.
Venneforeningen er udsprunget af et initiativ taget af de fire historiske foreninger i Skibby, Jægerspris, Slangerup og
Frederikssund. Foreningen skal rumme både de praktiske folk, de der gerne vil sejle med Skarven, arbejde med museets have
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og hjælpe med formidling, og de der hellere vil arbejde med opgaver som fundraising og udvikling af turismen.
– Vi har fået en bestyrelse med medlemmer fra alle fire foreningsområder, og vi har også fået en lang række gode kompetencer i
repræsenteret i bestyrelsen, siger formanden.
Høringssvar til kommunens kulturpolitik
En af de første opgaver foreningen har løst, har været at svare på Frederikssund Kommunes høring om en ny kulturpolitik.
På kort sigt vil man gerne gå sammen med de professionelle museumsfolk om at lave en dybtgående beskrivelse af
indsatsområder for museet. På længere sigt mener man at der skal arbejdes med at give museet friheder til at samarbejde både
med erhvervslivet og med andre institutioner. Foreningen forslår også at det overvejes at give Museet Færgegården en
'professionel' bestyrelse af erhvervsrepræsentanter og museumsfolk udefra.
Endelig peger foreningen på at Færgegården mangler moderne faciliteter som fx en større museumsbutik og en café.
Bestyrelsen
Færgegårdens Venners første bestyrelsen består af
 Michael Reich, formand
 Kirsten Darger, næstformand
 Verner Larsen, sekretær
 Christina Brandt, kasserer
 Inger Hald
 Mette Rønne
 Laiff Pedersen
 Laila Sørensen (FETC), suppleant
 Poul Mortensen, suppleant
Kontakt
Formand Michael Reich kan kontaktes på mail michael@reich.dk, telefon 61 20 23 98 eller adressen Foreningen Færgegårdens
Venner, c/o Michael Reich, Tørslevvej 39B, 3630 Jægerspris.
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17 Dronningen kommer på jubilæumsbesøg
Borgmester Ole Find Jensen sendte sidste år Hendes Majestæt Droningen en invitation til sammen med Prinsgemalen at besøge
kommunen i anledning af Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum.
Hoffet har i dag tirsdag den 17. februar per brev meddelt borgmester Ole Find Jensen at Hendes Majestæt takker ja til
invitationen.
Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen er indstillet på at aflægge bybesøg i Frederikssund
torsdag den 10. september 2009 med ankomst ombord på Kongeskibet Dannebrog, hedder det i brevet.
Vedrørende ankomsten anføres dog at den af besejlingsmæssige årsager formentlig vil finde sted i Frederiksværk.
Planlægningen af besøget
Hvordan Dronningens og Prinsgemalens besøg i øvrigt skal forløbe, er endnu ikke planlagt.
Planlægningen varetages fra Hoffets side af ceremonimester, kammerherre Chr. Eugen-Olsen og statsforvaltningsdirektør Bente
Flindt Sørensen, Statsforvaltningen Hovedstaden.
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17 Vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg for Realskolen
Byrådet vedtog den 16. december 2008 endeligt tillæg nr. 9 til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 og lokalplan nr. 9 for et
centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund (Frederikssund Private Realskole).
Lokalplan nr. 9
Lokalplanen omfatter et område omkring Realskolen i Frederikssund og gøt det muligt at udbygge skolen under hensyntagen til
det omgivende bymiljø. Lokalplanen muliggør tilbygning til den eksisterende skolebebyggelse centralt på grunden, etablering af
ny bebyggelse (eventuelt en hal) på del af den nuværende boldbane.
Desuden får skolen mulighed for at rive dele af den eksisterende bebyggelse langs Kocksvej ned og opføre en ny
sammenhængende randbebyggelse som i omfang og karakter tilpasser sig den eksisterende bebyggelse.
Kommunplantillæg nr. 9
Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Området har hidtil været delt mellem tre forskellige
rammeområder i kommuneplanen, men bliver med kommuneplantillægget samlet i et nyt rammeområde.
Området udlægges til centerformål, herunder offentligt formål, boliger og erhverv, men ikke detailhandel.
Høring afsluttet
Planforslagene har været offentligt fremlagt i otte uger fra den 12. marts til den 8. maj 2008. På baggrund af bemærkninger
indkommet i høringsperioden er der foretaget justeringer af begge planer, heriblandt indskrænkning af lokalplanområdet og
kommuneplantillæggets rammeområde.
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Sådan ser den endelig afgrænsning af lokalplan nr. 9 og tilsvarende kommuneplantillæg ud.
Se yderligere formalia, herunder om klagemuligheder i denne bekendtgørelse (infoannonce).
Se nyhedsartikel om lokalplan og kommuneplantillæg i forbindelse fremlæggelsen til offentlig høring.
Lokalplanens forhistorie
Frederikssund Private Realskole ansøgte i 2005 om tilladelse til at rive en del af den eksisterende bebyggelse langs Kocksvej
ned og bygge nye skolebygninger ud mod gaden. Skolen havde behov for udvidelser og forbedringer som følge af nye lovkrav til
undervisningslokaler, men ingen ønsker om at udvide elevtallet.
Ansøgningen udløste en længere dialog med skolen om udbygningsmuligheder forskellige steder på grunden og muligheder for
tilkøb af tilstødende ejendomme.
For et par år siden traf Plan- og Udviklingsudvalget principbeslutning om en lokalplan på grundlag af et skitseforslag til ny
bebyggelse langs Kocksvej udarbejdet af Mangor og Nagel Arkitekter og et skitseforslag til en hal på den nordlige del af skolens
boldbaner.
By & Land (den kommunale planforvaltning) udarbejdede herefter i dialog med Realskolen et forslag til en lokalplan for et område
som dækker skolen og nogle tilstødende arealer. Lokalplanen åbner mulighed for at bygge til den eksisterende skolebebyggelse
midt på grunden, at udskifte en del af bebyggelsen langs Kocksvej og at bygge en hal eller lignende på en del af skolens
boldbaner.
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17 Den gamle bøg i Færgegårdens have faldt for motorsaven
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Tirsdag den 17. februar: Museumsmedarbejder Uffe Mühldorff gjorde en afstikker fra den travle forberedelse af Museet
Færgegårdens kommende særudstilling Hallo Frederikssund for at fotografere fældningen af den gamle, sært voksende bøg i
museets have.
FjordTV var taget ud i tirsdagens sne og sol for at se vrangbøgen blive fældet. Vi får lige et klip med af skiltet
med 'klatring forbudt'. Reportagen indeholder interview med skovfoged Jan Peter Andersen fra Stiftelsens
forstafdeling som forklarer hvorfor træet måtte fælles.
Reportagen fortsætter med et længere interview med museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer om det 2-300
hundrede år gamle træ som man kunne drømme om kunne fortælle historie, og om den godt 200-årige historie Museet
Færgegården netop skal fortælle på særudstillingen Hallo Frederikssund som åbner på museet den 25. april.
Og der bliver også plads til bemærkninger om fremtiden i form af den kommende plan for en ny museumshave der skal erstatte
den gamle bøg og flere andre gamle træer der samtidig måtte lade sig lægge ned.
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19 Business Brunch med tidligere statsminister Poul Nyrup
FETC – Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter – har inviteret medlemmerne til Business Brunch fredag den 27. februar kl. 8 på
Restaurant Kalvø, Frederikssund.
Som særlig gæst og oplægsholder er inviteret tidligere statsminister, formand for de
Europæiske Socialdemokrater, medlem af Europaparlamentet, tidligere direktør for LD m.m.,
cand.polit. Poul Nyrup Rasmussen.
Se Poul Nyrup Rasmussens CV på nyrup.dk.
Poul Nyrup Rasmussens oplæg handler om globaliseringens muligheder og trusler.
Se nærmere i invitationen fra FETC.
Den tidligere statsminister skulle have deltaget i et FETC-arrangement i november med et
lignende oplæg, men blev forhindret.
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DJ-battle Nordsjælland
Frederikssund Ungdomsskole var fredag den 20. februar om aftenen vært for en
diskjockey-konkurrence (DJ-Masters) med deltagelse af unge DJ's under 18 år fra
ungdomsskoler i Nordsjælland.
En af dem der lod sig udfordre – en uge før sin 18-årsfødselsdag – var sidste års vinder,
DJ DK, Dennis Krogsgaard.
Den klub hvorfra sidste års vinder kom, skulle stå for dette års konkurrence, og derfor
foregik 'slaget' her I Frederiikssund.
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– Det var en fantastisk aften, fortæller afdelingsleder i Ungdomsskolens afdeling på
Falkenborgskolen i Frederikssund, Jacob Jørgensen. – Der var godt 200 unge samlet i
skolens klublokaler, og der var fem DJ's der stillede op i konkurrencen.
De fem DJ's var den forsvarende master fra 2008, DJ DK fra Frederikssund, DJ Lanch fra
Skibby, DJ Sloth fra Hillerød, DJ Matti fra Ølstykke og DJ Mikkie fra Slangerup. Altså et felt
med mange lokale repræsentanter.
Hver DJ spillede i 20 minutter og blev både bedømt
på deres tekniske kunnen og på publikums
reaktion.
– Standarden var virkelig høj, fortæller Jacob
Jørgensen, og dommerne brugte en del tid på at
finde den rigtige vinder.
2009-DJ master blev DJ Sloth fra
teknisk meget dygtig og formåede at
Det betyder at DJ Masters 2010
Fotos: Frederikssund Ungdomsskole
Krogsgaard, dernæst 2009-DJstemningsbillede fra dansegulvet.

Hillerød som efter dommernes mening både var
få dansegulvet fyldt op.
afholdes af Hillerød Ungdomsskole.
Øverst den forsvarende DJ Master Dennis
Master, DJ Sloth fra Hillerød, og nederst et
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24 Ud Af Skolen – men først til tiden
De er drenge, de går i 8. klasse, og de har til tider vanskeligt ved at passe skolen, møde til tiden og lave lektier.
De har svært ved at forestille sig hvad de kan og vil efter 9. klasse. De har brug for nogle oplevelser der kan give dem ny lyst til at
lære noget. Brug for at opdage hvilke resurser de har, og hvad de kan bruges til når det gælder fremtid, uddannelse og job.
Der er tale om et projekt som Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest og Frederikssund Ungdomsskole gennemfører for en
udvalgt gruppe skolelever. Projektet skal støtte de unge i at gennemføre folkeskolen og efterfølgende få sig en
ungdomsuddannelse.
De cirka 16 deltagende drenge mødes over flere omgange i løbet af februar og marts for at prøve forskellige ting der kan hjælpe
dem med at få øje på nogle muligheder, resurser og interesser. Og det foregår alt sammen i nogle andre sammenhænge end i
skolen.
De unge er sammen med ligestillede og får nogle gode erfaringer og fælles oplevelser der kan styrke dem.

Situation fra Ud Af Skolens introdag med 'icebreak'
– foto fraprojektet hjemmeside.
I begyndelsen af februar var der en introduktionsaften md forældre, og den 17. februar begyndte det egentlige forløb med
introdag med icebreak og info – som det hedder på nudansk. Fra mandag til tirsdag den 23.-24. februar har der dernæst været et
arrangement med overnatning og fælles aktiviteter.
Onsdag den 25. til fredag den 27. februar er der 'praktik' på Slagteriskolen Roskilde med temaet Mad til mennesker, herunder
jobmuligheder som kok, tjener, slagter, konditor og bager. Fredagen slutter med en buffet hvor forældre og bedsteforældre er
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inviteret med.
Fra søndag den 1. til tirsdag den 3. marts er der hyttetur til Sverige med lav-selv-mad, hygge, natløb, kano, fiskeri m.m. samt
førstehjælpskursus med bevis.
Mandag og tirsdag i uge 11 gælder det Landbrugsskolen i Roskilde og de uddannelsesmuligheder der er i landbruget som
landmand med forskellige specialer, landbrugsassistent og jordbrugsmaskinfører.
I uge 12 skal de unge tilbringe tre dage på Roskilde Tekniske Skoles afdeling i Vilvorde med jordnære uddannelser som
anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, greenkeeper og skov- og naturtekniker, men også mere 'eksotiske' som
dyrepasser og blomsterbinder.
Tirsdag i uge 13 er der besøg på produktionsvirksomheden Haldor Topsøe i Frederikssund, og dagen efter besøger Ud Af
Skolen-holdet den maritime afdeling på Roskilde Produktionsskole hvor der snuses til havluften ved uddannelser som
skibsofficer, skibsfører, skibsmekaniker, erhvervsfisker, skibskok, maskinmester, styrmand m.v.
I uge 14 er der tre dages besøg på de tekniske erhvervsuddannelser på TEC i Ballerup. Her møder de unge mange forskellige
industri- og håndværksfag, fx finmekaniker, industrisvejser, tandtekniker, smed, skomager, porcelænsmaler,
ædelsmed, værktøjsmager, vindmølletekniker, plastmager... I alt ikke færre end 41 uddannelsesmuligheder.
Den 14. april er der opsamling og evaluering ved en aftenkomsammen hvor de unge hjemme på Ungdomsskoleafdelingen i
Frederikssund mødes for at diskutere deres erfaringer.
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24 Pedersholm Ældrecenter begynder med nedrivning
Pedersholm, en gammel gård i Oppe Sundby i det sydlige Frederikssund, forvandler sig nu til et nyt center for kommunal
ældrepleje.
Projektet blev godkendt af Byrådet sidste efterår efter en arkitektkonkurrence. Se præsentation af vinderprojektet.
Nu er byggeprojektet gået i gang med nedrivning af de gamle stald- og ladebygninger til Pedersholm. Stuehuset, som for flere år
siden blev solgt til privat beboelse, er ikke omfattet af nedrivningen. Det får fremover en ny nabo i form af et pleje- og bocenter for
ældre borgere.

Som det ses her nedenfor, bliver stuehuset eller hovedbygningen til Pedersholm stående tilbage med sin gårdsplads med stort,
gammelt kastanjetræ i midten.
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Billederne er fra søndag den 22. februar, og da stod stort set kun den sidste gavl tilbage.

Foto: Morten Ledet
2009 2

24 Første del af stationscentret nu med varme på
Nu er der efterhånden gang i de fleste af et byggeris arbejdsprocesser på én gang på det kommende butikscenter ved
Frederikssund Station.
Om få dage kan håndværkere begynde arbejdet med installationer og indretning inden døre i den ene ende af butikscentret.
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Der er sat midlertidige døre og vinduer i alle glas- og dørpartier og andre åbninger i den mest færdige ende af centerbyggeriet
nærmest hovedindgangen mod Jernbanegade. Indtil videre går man ind ad en ydmyg dør i nederste højre hjørne af det store
facade-parti.
Og varmemaskinerne arbejder, og tørringen af den våde beton er godt i gang..
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Øverst oppe er der ved at blive lagt tagpap på taget, således at bygningen kan blive tæt, og indenfor er der gang i
vandopsugningen.

Men ellers ser interiøret for tiden således ud – først grundplan og dernæst plan 2.
Det tredje foto viser et hul mellem de to planer – her kommer der nok en rulletrappe.
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Set udefra – stående på den taget af den næste etape som endnu kun er oppe i én etage – ser den to-etager høje første etape
sådan ud i tre panorama-billeder:
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Og set fra p-husets øverste dæk ser det sådan ud (fotostandpunkt for ovenstående tre billeder yderst til venstre):

Herunder nogle et par situationer fra den øvrige byggeplads hvor man stadig er nede i jordhøjde:
Der arbejdes på fundamenterne til de næste etaper af byggeriet, og piloteringen er endnu ikke slut. Den store rambuk er i
øjeblikket ude på anden opgave, men den vender tilbage for at ramme endnu cirka 300 betonpæle ned. Det tager to-tre uger.
Nederst et billede af den krumme facade mod åen og stationen.
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Ud til A.C. Hansensvej ved den gamle og den nye pumpestation og transformer m.m. er der stadig gang i ledningsarbejderne
efter at arbejdet ude i selve vejen er afsluttet.

Til sidst en rundtur med syv panorama-kig over byen fra vest til syd fotograferet fra taget af den del af centret der er oppe i færdig
højde.
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Foto: Morten Ledet
2009 2

25 Frederikssund Forsyning anlægger
nyt underjordisk spildevandsbassin ved Åvej i Slangerup
Under kraftig regn overbelastes kloakkerne i området omkring Åvej i Slangerup. I ekstreme tilfælde kan der ske overløb til Græse
Å.
For at afhjælpe dette har Frederikssund Forsyning i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma COWI udarbejdet et projekt
for et nyt underjordisk bassin til opsamling af regnvand.
Entreprenørfirmaet NCC skal anlægge bassinet. Arbejdet påbegyndes den 20. februar og forventes afsluttet i april 2010.
– Det kan ikke undgås at byggeriet vil give gener i form af tung trafik, støj og vibrationer ved nedramning af spuns, brug af kran
m.v., siger ingeniør Mogens Dueholm Hansen fra Frederikssund Forsyning. – Det har vi fokus på, og vi gør hvad vi kan for at
minimere generne.
I forbindelse med arbejdet vil nogle af træerne på Åvej blive fældet. Ved afslutning af projektet retableres terrænet, og der plantes
et nyt beplantningsbælte. Herefter vil der kun være nogle dæksler og et el-skab at se.
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26 De kommunale idræts-, fritids- og lederpriser uddelt
Næsten 300 aktive sports- og foreningsfolk var tirsdag aften den
24. februar samlet i Skibby Hallen for at modtage og hylde
modtagerne af de tre 2008-priser inden for idræt, fritidsliv og
foreningsledelse
– samt 90 kommunale anerkendelser for præstationer i 2008.
Aftenens vært var Folkeoplysningsudvalget, og formand Jens
Brogaard Jensen og andre udvalgsmedlemmer stod for det
formelle med prisoverrækkelserne m.v.
– Det var alt sammen ganske festligt, fortæller idræts- og
fritidskonsulent Conni Haugbølle fra Kultur & Fritid. – Foruden alle
de glade deltagere og prisuddelingerne var der god mad fra
Sønderby Kro, drikkevarerne sørgede Skibby Idrætsklubs
Støtteforening for, Musikskolens blæsere spillede under ledelse af
Ian Price, og Brydeklubben Viking gav en opvisning.

Folkeoplysningsudvalget honorerer hvert år udøvere, trænere og ledere fra de folkeoplysende foreninger ved uddeling af en
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idrætspris, en lederpris og en fritidspris. Gives en pris til en enkeltperson, honoreres den med 5000 kroer, gives prisen til et hold
eller en forening, honoreres den med 15.000 kroner. Samtidig uddeles et antal anerkendelser for årets idrætspræstationer.
Lederprisen
Lederprisen gives til et medlem af en klub, forening eller lignende hvor vedkommende virker som
ulønnet leder eller træner. Lederprisen gik til John Olsen fra ORI-FODBOLD efter en indstilling fra
foreningens formand Claus Larsen.
John Olsen begyndte sin karriere i ORI-FODBOLD som oldboys spiller tilbage i 1974, og i 1978 påtog
han sig at træne ungdomsholdene. I 1989 skiftede John til træner for klubbens seniorafdeling hvor
han senere også blev holdleder.
Da John Olsen i 2000 gik på efterløn, genoptog han hvervet som ungdomstræner og brugte rask
væk de fleste af ugens dage til træning plus kampene i weekenden.
John Olsen har haft skiftende tillidsposter og formandskaber i ORI, han har gemmen 21 år stået for
udgivelsen af kampprogrammet ved klubbens hjemmekampe, gennem 13 år var han redaktør af
fodbold-klubbladet (nu afløst af en hjemmeside), for 14 år siden blev han udnævnt som æresmedlem,
og John har også i flere år været leder for DGI's sommer-fodboldskole.
John Olsen fyldte sidste år 70 år, og i marts i år træder han ud af bestyrelsen og stopper en 34 år
lang karriere som leder og træner. Men han fortsætter dog som redaktør af kampprogrammet og vil
sikkert følge sin klub tæt.
Ifølge formand Claus Larsen anser man i klubben John Olsen som hovedkraften bag ORIFODBOLD's store ungdomsafdeling med i dag omkring 250 medlemmer.
– Hans motto har altid været at der skal være plads til alle, og at spillere og trænere skal have det
sjovt og udvise gensidig respekt uanset om man spiller på første- eller tredjeholdet, skrev Claus Larsen i indstillingen. – Der er
derfor at ORI-FODBOLD er Frederikssund Kommunes store breddeklub.
John Olsen har i øvrigt også i år fået den pris som årets idrætsleder som Frederikssund Avis og Nordea Frederikssund står bag.
Idrætsprisen
Prismodtageren kan være en enkelt udøver, et hold eller en hel forening der i årets løb har ydet en
bemærkelsesværdig præstation – et mesterskab eller noget andet særligt. Indsatsen må gerne være
kendt uden for kommunens grænser, men det er ingen betingelse.
Det var dog tilfældet her, idet prisen gik til intet mindre end en verdensmester.
Idrætsprisen 2008 gik til 14 årige speedwaykører i 80cc-klassen Mikkel Michelsen efter indstilling fra
hans klub, Slangerup Speedway Klub.
– Mikkel er meget stolt over at modtage endnu en flot pris som denne, og det beviser at der bliver lagt
mærke til de resultater der bliver brugt utrolig mange resurser på at nå, skriver Ole Michelsen fra
Michelsen Racing på Speedway-klubbens hjemmeside.
Fritidsprisen
Her kan prismodtagere være en person, et hold, en gruppe eller en forening som i årets løb har taget
et bemærkelsesværdigt, folkeoplysende initiativ. Noget nytænkning og udvikling til inspiration for
andre, og noget der – som her – er med til at skabe fritidsaktiviteter for børn og unge.
Bag indstillingen til fritidsprisen er en gruppe forældre med børn der er medlem af Jørlunde
Skytteforening, og forældrene fremhæver er især Skytteforeningens samarbejde med en cykelklub om
en idrætsdisciplin der minder om skiskydning. Børnene cykler på en rundstrækning omkring Jørlunde,
standser til en skydekonkurrence og cykler derefter igen. Og det foregår selvfølgelig på tid.
Det er en sikkerhedsmæssigt krævende aktivitet hvor man har formået at involvere både trænere, juniorskytter og forældre.
Foreningen er desuden en aktiv medspiller i forskellige Jørlunde-aktiviteter, og så har klubben en tradition for at invitere 5.
klasser fra skolerne. Og der er mange flere eksempler på hvordan foreningen udadtil og indadtil spiller en stor social rolle for
medlemmerne og deres familier.
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Her ses de tre prisvindere, fra venstre speedwaykører Mikkel Michelsen, ORI-fodboldtræner John Olsen og formand for Jørlunde
Skytteforening Lars Jepsen.
Foruden selve prisen fik hver prismodtager overdraget en specialdesignet gave fra den lokale glaskunstner Heidi Bang-Kønig.
Speedwaykøreren fik et fad med målflagets sort-hvide tern, fodboldtræneren fik et grønt fad med hvide striber, og skytterne fik et
ur med geværer og patroner.
90 anerkendelser
Modtagere af den kommunale anerkendelse for en idrætspræstation kan være personer og hold der er blevet sjællandsmestre,
danmarksmestre, nordiske mestre, europamestre, verdensmestre eller på anden måde har ydet en bemærkelsesværdig
præstation. Anerkendelserne honoreres med en kommunal erkendtlighed.

Øverst er det nogle af de flere end tyve medlemmer af OAKS der
blev hædret for deres 2008-danmarksmesterskab i American
Football.
Dernæst er det Carl Friedrichsen og Karsten Andersson fra ORIAtletik og Motion. Carl Friedrichsen har lavet et sølv-kuglestød
og sat dansk rekord i vægtkast ved nordiske
veteranmesterskaber, og Karsten Andersson blev nr. 1 i
vægtkast og nr. 2 i hammerkast ved de østdanske mesterskaber.
Med formand for Folkeoplysningsudvalget Jens Brogaard Jensen
ved mikrofonen.
Og her ved siden af er det cirka et dusin badmintonspillere fra
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Skibby der får deres kommunale anerkendelse.
I alt 90 sportsudøvere fik en anerkendelse for deres rekord, mesterskab eller fornemme placering.
Se bilag med samtlige modtagere af anerkendelserne.
Foto: Conni Haugbølle.
2009 2

26 Hvem vil være SUND SKOLE ?
Kommunens skoler er blevet opfordret til at byde ind på et sundheds- og forebyggelsesprojekt om at være en sund og
forebyggende skole og en foregangsskole for andre.
Det er Sundheds- og Forebyggelsesudvalget der har afsat midler til projektet, og baggrunden er en undersøgelse som
kommunallægerne har lavet af de ældste skoleelevers sundhed og vaner med hensyn til rygning og alkohol og andelen af
overvægtige unge.
Kommunallægernes undersøgelse
Sidste år gik kommunallægerne i gang med systematisk at registrere helbred og sundhedsadfærd blandt børn og unge. De første
resultater viste at de unge i 9. klasserne havde et markant større forbrug af alkohol og tobak i forhold til andre
hovedstadskommuner som man har sammenlignet med. Der var også betydeligt flere overvægtige og svært overvægtige blandt
de unge frederikssundere end i de andre kommuner.
Disse resultater stemmer i øvrigt meget godt overens med den sundhedsprofil for Frederikssund Kommune som Region
Hovedstaden for nylig har udarbejdet.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har derfor besluttet at prioritere indsatsen i forhold skoleelevernes overvægt, rygning og
brug af alkohol. Der er afsat midler til projekter som kan skabe sundhed og trivsel i skolen. Sundhedsafdelingen er 'på jagt' efter
en skole som vil være sund skole med et udviklingsprojekt der bredt fremmer sundheden på skolen, og forankrer sund livsstil i
skolens hverdag.
50.000 og måske plus 50.000 kroner
Der kan i første omgang søges inden for en ramme på 50.000 kroner, som eventuelt kan suppleres med yderligere 50.000 kroner
til målrettet indsats i forhold til de tre sundhedsproblemer: overvægt, rygning og alkohol.
Interesserede skoler er blevet bedt om at beskrive deres projekt for sund skole, og der er i den forbindelse formuleret nogle krav
til projektet. Projektet skal blandt andet involvere alle på skolen, altså både eleverne og deres elevråd, læreree og forældrene,
inkl. skolebestyrelsen. Og også gerne skolens nærområde.
Projektet skal forankres bredt på skolen, det vil sige at det skal omfatte både undervisningen (idrætsundervisning og sundhed og
aktivering i den øvrige undervisning), skolens struktur (indretning og faciliteter der fremmer bevægelse, sunde spisevaner og
røgfrit miljø), fritiden (frikvarter, pauser og tilbud efter skoletid, SFO-sport og lignende), målrettet indsats til overvægtige og
rygende børn og forebyggende indsats i forhold til rygning og alkohol.
Et godt eksempel
Projektet skal fungere som et godt eksempel til inspiration for andre – både i projektperiosen og bagefter. Det er også en
betingelse at effekten af projektet skal kunne måles på de tre vigtige forhold: forbrug af alkohol og tobak samt overvægt.
Sundhedsprojektet kan eventuelt involvere flere kommunale sundhedsinstanser og -afdelinger, fx kommunallægerne, den
kommunale sundhedskoordinator, sundhedsplejersker, tandlæger, træningsenhed, diætister og psykologer.
Skolerne har frist til den den 16. marts hvis de vil lægge billet ind på sund skole-projektet.
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Brevstemmeafgivning ved
valg til Europa-Parlamentet
og folkeafstemning om tronfølgeloven
Søndag den 7. juni 2009 er der valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven.
Hvis du er forhindret i at stemme den 7. juni, kan du stemme per brev. Brevstemning kan foregå fra den 7. marts 2009 til og med
den 5. juni 2009.
Du brevstemmer ved at møde personligt op på et af landets folkeregistre.
Brevafstemning i Frederikssund
I Frederikssund Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på adressen Torvet 2 i Frederikssund.
Åbningstid mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 10-18 og fredag kl. 9-14.
Ekstraordinært åbent
Borgerservice holder ekstraordinært åbent for at brevstemme lørdagene den 23. og 30. maj kl. 10-14 samt grundlovsdag fredag
den 5. juni kl. 10-15.
Legitimation
For at kunne stemme per brev skal du medbringe legimitaion (for eksempel pas, kørekort, sygesikringsbevis eller
personnummerbevis).
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Smuk og Dejlig spiller syv forestillinger
Frederikssund Ungdomsskoles nok hidtil største musical-satsning, Smuk og Dejlig, henter den århusianske musik-skat fra
1980erne til Frederikssund.
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Musicalen opføres i Kulturhuset Elværket i en flere etager høj scenografi bygget over det legendariske århusianske
musikværtshus Fatter Eskil, altså et rigtigt 'Aarhus'.
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Smuk og Dejlig opføres syv gange
Først to lukkede forestillinger, nemlig en generalprøve mandag den 9. og en forpremiere tirsdag den 10. marts.
Dernæst tre aftenforestillinger med spisning kl. 19-22 torsdag den 12. marts (premiere UDSOLGT), fredag den 13. marts og
lørdag den 14. marts samt to eftemiddagsforestillinger lørdag den 14. marts kl. 15.30 og søndag den 15. marts kl. 14.

Billetterne rives væk, så man skal skynde sig: Sælges fra Skiven og Thinghøjs Boghandel i Frederikssund eller telefon 47 35 21
79 (Ungdomsskolens kontor), pris 70 kroner for voksne og 35 kroner for børn.
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Forberedelserne
Ungdomsskolens musical-hold har den 21.-22. februar holdt en øveweekend på en skole i Slangerup hvor man nåede hele
stykket igennem flere gange og holdt øvesessioner med masterclassundervisning i sang og dans. – De unge spiller som små
engle, bogstavelig talt, siger instruktør Gunhild Brethvad. – Nu nærmer den endelige fremvisning sig med hastige skridt, og vi er i
fuld gang med de sidste finpudsninger.
Lørdag den 27. februar blev der øvet taleteknik og replikbehandling på Elværket, og mandag den 2.
marts gik teknikere i gang med at stille scenen op og rigge lys til.
Onsdag den 4. marts foregår den første store gennemspilning i de rigtige
kulisser og kostumer. Begge dele er af fremstillet af Produktions-skolen
(tidligere Over Broen).
Weekenden den 7. og 8. marts spilles stykket et par gange igennem med lyd og
lys og det hele.
Der er spænding om den store scene og kulisse med et 'Aarhus' i to etager. At
bevæge sig rundt i denne kulisse og nå at komme op og ned ad en trappe bag
på scenen, er noget af det der først nu kan indøves.

– I virkeligheden er det at lave teater og spille musik noget af det mest diciplinerende. Alle er afhængige af
alle, og alle er medskabere, siger instruktør Gunhild Brethvad.
– At det ikke bliver brugt mere end det gør i pædagogisk øjemed, er mig en stor gåde.
– Man lærer så meget om sig selv og andre i sådan en proces, og man lærer meget om samarbejde, om
at vente, om at byde ind og om at være på, siger Gunhild Brethvad.
- Man lærer at være åben og lydhør, man erfarer noget om kærlighed og respekt, man opdager at vi
tilsammen kan skabe øjeblikke af dyb skønhed.
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Stor ejendomshandel
Kommunen har solgt ejendommen Islebjerggård på Heimdalsvej 4-6 i Frederikssund med
administrationscenter og materielgård til nabovirksomheden Haldor Topsøe.
Og kommunen har købt ejendommen Smedetoften 4 i Industriområde Nord i Frederikssund af Haldor
Topsøe A/S.
Handlerne blev godkendt af Byrådet på et lukket møde onsdag den 25. februar, og dagen efter holdt købere
og sælgere et pressemøde i materielgårdens kantine for at fortælle om deres respektive planer og
baggrunden for køb og salg.

Ved pressemødet ses her fra venstre direktør for Erhverv og Teknik Ejvind Mortensen, fabriksdirektør Henrik Guldberg Pedersen,
borgmester Ole Find Jensen, divisionschef Ebbe Diekmann og teknisk direktør Vegard Hetting.
Herunder ses det meste af Islebjerggård med øverst adminitrationscentret og nederst en del af materielgården.
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Haldor Topsøe
Den store katalysatorfabrik på Linderupgård på Linderupvej ønsker at udvide sin produktion og flytte aktiviteter fra forskellige
andre adresser ind på området.
Medkøbet af Islebjerggård får virksomheden en stor sammenhængende grund, og med ny vejadgang til Heimdalsvej får man
mulighed for en helt ny fordeling af funktioner og en hel anden trafikstruktur på området. Planen er af adskille tung og let trafik,
således at der kun er trafik med varer og gods på fabriksområdet omkring Linderupgård, mens al persontrafik koncentres omkring
Islebjerggård.
Linderupvej beholder altså den tunge trafik, medens Heimdalsvej får medarbejdernes personbiltrafik til og fra fabrikken. Til
gengæld slipper man på Heimdalsvej for den tunge trafik fra materielgården.
Haldor Topsøe bød på Islebjergård/Heimdalsvej i et offentligt udbud, og buddet matchede kommunens forventninger. Og fra
kommunal side er man, ifølge borgmester Ole Find Jensen, også meget tilfreds med at kommunens største private virksomhed
fortsat kan udvikle sig på sin adresse i Frederikssund.

Materielgården
Afdelingen Vej & Park med kommunens materielgårdsaktiviteter skal nu samles på én adresse, nemlig Smedetoften 4 i
industriområdet i det nordlige Frederikssund. Foruden aktiviteterne på Islebjerggård drejer det sig om materielgården på
Kastanievej 6 i Jægerspris og oplagspladsen på Strandvangen 23 i det sydlige Frederikssund.
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Indretningen af en ny materielgård på Smedetoften 4 er anslået til at koste op mod 11 mio. kroner, et beløb som Byrådet også
beviligede på sit møde den 25. februar. De to ejendomme på Kastanievej 4 og Strandvangen 23 skal sælges.
Byggeaktiviteterne på Smedetoften påbegyndes om fire måneder, og Vej & Park kan først begynde at flytte sine aktiviteter til den
ny adresse omkring årsskiftet.
Ejendommen Smedetoften 4 er vanskelig at fotografere
(se ovenfor):
Den omfatter de mindre bygninger i forgrunden til venstre, i midten og i
baggrunden samt den store grå bygning
– som også ses på det lille foto fra et helt andet sted i industrikvarteret.
Social Service
Social Service som hidtil har haft til huse på administrationscentret på
Heimdalsvej, flytter om tre-fire måneder ind på Torvet 5 i den gamle
retsbygning som kommunen for nylig købte af Slots- og
Ejendomsstyrelsen efter at de fleste rets-aktiviteter var flyttet til Hillerød.

For kommunen er ejendomshandlerne et vigtigt skridt på vej mod en samling af administrationen. De første vigtige skridt var
købet af flere statslige ejendomme på Torvet og Lundevej som er blevet ledige efter retsreformen. De to ejendomshandler med
Haldor Topsøe har været et heldigt sammenfald af de to parters interesser.
Det er så at sige en 'kabale' der er gået op. At Haldor Topsøe havde ønsker om udvidelse, var ikke nogen hemmelighed, men
forløbet er blevet begunstiget af et sammenfald af omstændigheder, nemlig det forhold at kommunen fik mulighed for at købe
nogle af retsbygningerne omkring Torvet.
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Penthouselejligheder på toppen af centrale Frederikssund
Oven på den nyrenoverede ejendom Ågården på adressen Ågade 1 – så centralt i Frederikssund som det næsten er muligt – er
der lagt en ekstra etage med syv penthouselejligheder. Lejlighederne er klar til indflytning og sat til salg eller leje. Der er åbent
hus søndag den 8. marts kl. 11-13.

86

Ågården med de ny penthouselejligheder fotograferet fra toppen af stationscentret skråt overfor. Stationscentret mangler endnu
en etage – med penthouselejligheder.
Ågårdens penthouselejligheder er tegnet og projekteret af det lokale arkitektfirma Mangor & Nagel A/S, og bygherren er
Murersvendenes Finans A/S. Firmaet er moderselskab for Murersvendenes Aktieselskab som tilbage i 1962-64 var dem der stod
for opførelsen af ejendommen. Lejlighederne formidles gennem firmaet Andresen Erhverv.
Efterhånden som ejendommen er blevet snart 50 år gammel, trængte til en smule fornyelse. Ejerforeningen besluttede derfor at
give tilsagn til penthouselejligheder på toppen af ejendommen, men også at der skulle ske en generel forbedring af ejendommen.
Så samtidig med at penthouselejlighederne blev opført, blev ejendommens vinduer skiftet ud, og der blev monteret udvendig
isolering af facadens brystninger til gavn for energiregnskab og indeklima og på en måde der også har gavnet bygningens
arkitektoniske ydre – vil de fleste nok mene.
Penthouselejlighederne er delvis fremstillet på en fabrik i Gørløse og anbragt med kran oven på Ågårdens gamle tag i store
kassetter eller moduler.

Her ses fra venstre Torben Nagel fra arkitektfirmaet Mangor&Nagel, Kaj Lund fra Murersvendenes Finans, Jeanette Andresen fra
Andresen Erhverv og borgmester Ole Find Jensen – ude på altanen i forbindelse med en pressefremvisning forud for åbent hus
søndag den 8. marts.
Lidt historie
Ældre frederikssundere kan måske huske Ågårdens tilblivelse og første år. Det var dengang man gik i HB*. Og måske kan disse
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citater fra for 46-47 år siden i give et lille indblik i bygningens historie:
I Murersvendenes Aktieselskabs beretning fra generalforsamlingen den 28. februar 1962 stod at læse:
Vi arbejder stærkt med to små projekter i Frederikssund: Jernbanegade/Ågade, hvor vi skal opføre en bebyggelse med 30
lejligheder og et HB-supermarked, og Bøgeallè, hvor vi i 2-etagers blokke skal bygge 51 lejligheder.
I referatet fra selskabets bestyrelsesmøde den 24. august 1962 stod:
På byggepladsen Ågade/Jernbanegade i Frederikssund er spunsvægge opsat mod Jernbanegade, kranerne opstillet,
grundstøbningen ved at gå i gang. Vi kan altså her få kælderforholdene bragt i orden, inden vinteren sætter ind.
På bestyrelsesmødet den 24. oktober 1963 blev noteret:
Trods en meget streng vinter afleverede vi det store HB-supermarked (1100 m2) som planlagt den 15. oktober, så
inventarmontagen kunne begynde. Lejlighederne færdiggøres som aftalt til 1. april 1964.
* HB = Hovedstadens Brugsforening – nu Kvickly som
senere er flyttet.

Interiør
Herunder et par billeder fra den lejlighed der ligger på
ejendommens sydvestlige hjørne ved Jernbanegade,
samt et billede taget fra ejendommens altangang på
gårdsiden.
Se flere billeder på Andresen Erhvervs hjemmeside
under 'SALG' og 'DK 3600 Frederikssund'.
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Udsigten
Og sådan oppe i højden var lejligehden der til at fotografere omgivelserne. Først et panorama set fra ejendommens sydvestlge
hjørne ved Jernbanegade (gågaden):
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Dernæst et panorama fra det modsatte hjørne ved Bakkegade:
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Foto: Morten Ledet
2009 3
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Byggepladsbesøg i uge 10
Kranmontage, ænder og genbo-kig. Denne uges billeder fra byggeriet af stationscentret i Frederikssund...
Syv billeder af en kranmontage af et af utallige betonelementer. Først et kig ned langs facaden mod Nygade
hvor der er anlagt et parallelt spor til sættevogne med betonelementer. Anhuggeren placerer krogene på det
næste element, elementet svæver over bygningen, første montør 'griber' det og drejer det på plads, begge
montører placerer jern til armering af elementets fastgørelse og bugserer det på plads.
Sidste foto: Fotografen er nået om på den anden side af byggepladsen, og det næste element er allerede
placeret.
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På øverste dæk gøres klar til endnu en etage med anlæg af fundament til rækken af penthouselejligheder der løber hele
bebyggelsen rundt med en altanzone foran.
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Udsigten fra den ene penthouselejlighed (under opførelse) til den anden (færdig opført). Fra toppen af stationscentret til toppen af
Ågården kan penthousebeboerne vinke til hinanden og på stille aftener tale sammen.
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Opmarchen af tankbiler (foto ovenfor) foran stationscentret gælder indpumpning af selvnivellerende 'flydepuds' på andet dæk i
den allerede inddækkende og tørrede første-etape.
Og få meter derfra nede i Sillebro Ås klare og rindende vand fortsætter et andet andeliv mere eller mindre uanfægtet af det
industrialiserede byggeris store armbevægelser. Bemærk også der grønne der kribler frem.
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Kommunen ønsker tilfredse forældre
– og ikke mindst at forældrene fortæller hvor tilfredse de er
med kommunens tilbud til deres børn
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Igen i år beder kommunen forældre til børn i skoler, institutioner og dagtilbud om at være med i en undersøgelse af tilfredsheden
med de kommunale uddannelses- og institutionstilbud.
Resultaterne af undersøgelserne bliver brugt på de enkelte skoler og institutioner. Her bruger ledelse og personale resultaterne til
at vurdere om der er noget der kan justeres eller gøres bedre.
Undersøgelsesresultaterne og de initiativer de giver anledning til, indgår for skolernes vedkommende desuden i en årlig
kvalitetsrapport for hele kommunens skolevæsen som forelægges for Byrådet. Kvalitetsrapporten er offentlig tilgængelig og bliver
lagt på kommunens hjemmeside.
På tværs
Resultaterne af alle undersøgelserne bliver desuden behandlet tværfagligt i en projektgruppe med repræsentanter fra dagtilbud,
skole, sfo, klub, ungdomsklub og ungdomsskole. Projektgruppen arbejder som et led i kommunens børne- og ungepolitik på at
udvikle overordnede initiativer der kan være med til at forbedre kommunens tilbud til børn og unge.
Resultaterne fra tilfredsundersøgelserne bliver altså brugt både lokalt og overordnet og på tværs, og det er muligt både lokalt og
overordnet at følge med i hvad resultaterne af undersøgelserne er, og hvordan de bliver brugt.

Hvordan deltager man i undersøgelsen?
Alle forældre får et brev – eller en e-mail – med et link til et elektronisk spørgeskema på internettet. Med et brugernavn og et
password kan man logge ind og besvare spørgeskemaet. Proceduren sikrer at spørgeskemaet kun besvares én gang per barn.
Forældre uden adgang til computer kan få et spørgeskema i papirformat i barnets dagpleje, institution eller skole.
Og hvornår?
For forældre til unge i ungdomsklub eller ungdomsskole finder undersøgelsen sted i perioden fra den 9. til den 29.
marts.
For forældre til børn i dagpleje eller daginstitution foregår undersøgelsen den 16. marts til den 13. april.
Spørgeskemaundersøgelsen for forældre til børn i skole, sfo og fritidsklub foregår i perioden fra den 1. september til
15. december. Den lange periode gør det muligt for de enkelte skoler at placere tilfredshedsundersøgelsen i sammenhæng med
forældremøder eller skole-hjem-samtaler.
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Børneteaterforestillingen Det Hungrende Bæst
Rasmus Lyberth og Teater2Tusind gæster torsdag den 26. marts kl. 10 Kulturhuset Elværket med en fortælling om
klimaforandringer og grønlandske myter.

Teaterforestillingen Det hungrende bæst opføres af Frederikssund Børneteater for børn fra 9 til 12 år. Men forestillingen kan
også sagtens ses af interesserede voksne. Billetter bestilles på 21 85 39 00 eller på frederikssund-borneteater.dk. For skoler er
der den sædvanlige refusion på 50 procent – altså halv pris – men ellers koster en billet 60 kroner ved forudbestilling eller 75
kroner ved indgangen.
Tragikomiske fremtidsudsigter
Beretningen om det hungrende bæst blander grønlandske myter med de nutidige klimaændringers hårde facts. I stykket deltager
sangeren Rasmus Lyberth som folder sig ud med stor, klangskøn og dramatisk operasang og guitarspil til guldmedalje.
Publikum ved nok godt i forvejen at det er blevet svært for de hvide bjørne at overleve, og at deres iskolde paradis er under
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hastig forvandling til et grønt Grønland. Alvoren præsenteres med alle mytens magiske kvaliteter i beretningen om en kvinde der
mister sit barn og i stedet tager en isbjørneunge til sig og får den til at overleve.
Mange år efter kan fangerne ikke finde føde i havet, og hungeren truer. Så tager isbjørnen ud for at fange sæl. Den der selv er
blevet reddet, vil redde bygdens mennesker fra sult. Men der er ingen sæl, den er forsvundet fra det alt for varme vand som også
får isen til at smelte. Den kan ikke bære isbjørnens store vægt, og bjørnen svømmer og svømmer og er tæt på at drukne.
Men den dramatiske historie ender lykkeligt og meget morsomt. Den store, hvide bamse svømmer helt til Bengalen, og her
forsvinder den ind i urskoven i selskab med en tiger! En passende slutning på en tragikomisk historie om natur og kultur.
2009 3
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Ny fælles affaldsordninger i hele kommunen
Fra den 27. april indføres der nye, fælles affaldsordninger for hele kommunen. Der er bliver
fremover to affaldsordninger, en for helårsområder og én for områder med sommerhuse,
uanset hvor i kommunen man bor. Der omdeles idisse dage en folder om affaldsordningerne til
alle husstande.
Sommerhusområderne fremgår af dette kort. Nedenfor er der link til detaljerede kort over de
enkelte områder:

1a. Kulhuse Nord
1b. Kulhuse Syd
2. Over Dråby Strand
3. Dalby Huse
4. Venslev Huse
5. Vellerup Sommerby
6. Hyllingeris
7. Skuldelev
8. Tørslev
9. Gerlev
Helårshuse i sommerhusområder har samme affaldsordning som sommerhusene. Sommerhuse i helårsområder har samme
ordning som helårshusene.
Ny affaldsordning i helårsområder
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Følg link og læs om de to typer skraldespande og deres rengøring, om det grønne affaldssystem med to fraktioner, om hvad der
sker med de to typer affald, om hvornår skraldespandene tømmes, om placering af skraldespande, afstande og adgangsveje og
om priser.
De vigtigste ændringer i forhold til de hidtidige ordninger er:
Frederikssund
Der leveres nye affaldsspande i uge 11-13, og de tømmes fra uge 18
Begge spande tømmes hver 14. dag
I større etagebebyggelser informerer boligselskabet om eventuelle ændringer
Kommunen kontakter husstande med særligt vanskelige adgangsforhold
Skibby
Affaldet skal nu sorteres i restaffald og bioaffald
Der leveres nye affaldsspande i uge 13-14
Begge spande tømmes hver 14. dag
Papirkasssetter skiftes ud med spande til papir
I større etagebebyggelser informerer boligselskaberne om eventuelle ændringer
Kommunen kontakter husstande med særligt vanskelige adgangsforhold
Jægerspris
Husstandene beholder indtil videre de nuværende spande
Begge spande tømmes hver 14. dag
Nogle husstande får nye tømmedage
Nye spande leveres i 2010
Slangerup
Husstandene beholder indtil videre de nuværende spande
Begge spande tømmes hver 14. dag
Nogle husstande får nye tømmedage
Nye spande leveres i 2010
Ny affaldsordning i sommerhusområder
I de ni sommerhusområder i Hornsherred hentes der fremover affald hver 14. dag året rundt. Affaldet hentes i små skraldebiler
for at skåne vejene. I sommerhusområderne skal der ikke sorteres i bioaffald og restaffald.
Følg link og læs om skraldespanden og dens rengøring, om hvad der sker med affaldet, om hvornår skraldespanden tømmes,
om placering af skraldespand, afstande og adgangsveje og om priser.
De vigtigste ændringer i forhold til de hidtidige ordninger er:
Skibby
Der leveres en ny 240 liters affaldsspand i uge 13-14
Spanden tømmes hver 14. dag året rundt fra den 27. april
Papirkassetter udgår
Jægerspris
Affaldsstativ eller spand skiftes ud med en ny 240 liter affaldspand i uge 16-17
Spanden tømmes hver 14. dag året rundt
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Ændringer i den kommunale parkeringskontrol
Fra den 1. marts har Frederikssund Kommune indgået et samarbejde med Ålborg-firmaet Parkering Nord om
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parkeringskontrollen.
Til den fysiske parkeringskontrol er der stadig ansat parkeringsvagter som organisatorisk hører under Brand- og
Redningsberedskabet. Men de administrative opgaver udføres fremover af Parkeringskontrol Nord.
Fra i dag mandag den 9. marts får ulovligt parkerede biler blot udleveret en folder med parkeringsreglerne, så det bliver på den
måde en blid start. Men fra mandag den 16. marts får ulovligt parkerede biler en parkeringsafgift på 510 kroner.
Hele kommunen
Men den vigtigste ændring er nok at parkeringsvagterne fremover kommer over hele Frederikssund Kommune, altså også uden
for selve Frederikssund by. Kontrollen foregår på både veje og pladser.
Parkeringskontrollen skal være med til at gøre byerne til et rart sted at færdes – også som fodgænger og cyklist. Desuden skal
kontrollen sørge for at der bliver den tilsigtede rotation på parkeringspladser med tidsbegrænsning til glæde for både de
forretningsdrivende og deres kunder i bil.
Det er bilistens ansvar at kende Færdselsloven og gældende regler for parkering, herunder bestemmelserne i Frederikssund
Kommunes parkeringsbekendtgørelse.
Som eksempler på bestemmelser kan nævnes
P-skive skal benyttes hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering
Der må kun være én p-skive i bilen
P-skiven skal være placeret synligt i højre side af frontruden
P-skiven indstilles for tidspunktet for parkeringens begyndelse
Parkering på cykelsti, fortov og cykelbaner er ikke tilladt
Parkering er forbudt ud for ind- og udkørsel fra ejendomme
Parkering i vejkryds og T-kryds er ikke tilladt tættere på krydset end ti meter
Se Frederikssund Kommunes parkeringsbekendtgørelse.

10 Kunstnersammenslutningen Fjordkunst stiftes
Den ny kunstnersammenslutning Fjordkunst med kunstnere og kunsthåndværkere fra Frederikssund
Kommune holder stiftende generalforsamling den 15. marts kl. 9-12.30 i Kulturhuset Rejsestalden i
Jægerspris.
På dagsordenen er selvfølgelig godkendelse af vedtægter for den ny forening samt valg af bestyrelse.
Initiativtagerne har på forhånd disse kandidater:

Formand Helle Borg Hansen

Næstformand Mille-Maj Egbo

Menige medlemmer: Anja Wium, Inge Prier Dyrkjeld, Jørn Ritsmar, Lis Thyra Hansen, Dorthe Themsen, Allan
Kristoffersen og Christina Christiansen
Men alle medlemmer er selvfølgelig velkomne til at stille op.
Foreningen har for tiden 40 medlemmer, og dens første arrangement bliver en kunstrute med åbne atelierdøre søndag den 17.
maj i forbindelse med festligholdelsen af Frederikssunds 200-års købstadsjubilæum.
Se mere på fjordkunst.dk.
Fjordkunst-logoet er tegnet af Jørn Ritsmar. Sommerfuglen med sine fire vinger skal symbolisere hver af de fire tidligere
kommuner som nu er samlet til én.
11 Musicalen Smuk og Dejlig mellem forpremiere og premiere
Ungdomsskolens musical Smuk og Dejlig spiller denne uge. Mandag og tirsdag var der generalprøve og forpremiere, og fra
torsdag til søndag er der først premiere og derefter fire andre åbne forestillinger.
Det handler om kærlighed og hvad deraf følger.
Flere end fyrre børn og unge i alderen 13 til 24 år fremfører ømt hviskende, rørende, morsomt og med fuldt drøn på musik, sang
og dans i Kulturhuset Elværket en århusiansk sproget musical bygget over det århusianske musikmiljø i 1980erne og tidens og
byens musik og sang – med rigt facetterede musikalske og episodiske portrætter af Lis Sørensen, Anne Linnet, Henning Stærk,
Thomas Helmig, Søs Fenger, Peter AG, Steffen Brandt, Anne Dorte Michelsen, Mek Pek og flere til.
Forpremiere med prominent Århus-besøg
Ved tirsdagens forpremiere var tilhørerne forskellige indbudte personer og grupper, heriblandt en større gruppe elever fra
Baunehøj Efterskole i Kulhuse som for nylig selv har udført en Gasolin-musical.
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Blandt tilhørerne var også et par særlige århusianske gæster, nemlig Ivalo og Leif Falk. Et ikke helt ungt par der tilbage ikke bare
i 1980erne, men i de tre-fire sidste årtier af århundredet spillede en stor rolle for af det århusianske musikliv.
De to har om nogen præget byens musik i kraft af deres inspiration, deres brede og internationalt orienterede interesse for musik,
deres egen musikudøvelse og ikke mindst deres arbejde på den berømte Århus Friskole. Her havde de elever som Anne Dorte
Michelsen, Lis Sørensen, Anne Linnet og Thomas Helmig – og Mek Pek som er deres søn.
Ivalos og Leifs hjem stod åbent for musikere fra nær og fjern. Ivalo og Leif udviklede deres egen musik- og
bevægelsespædagogik, og deres engagement i den lokale musik kan næppe undervurderes. Alle der dengang beskæftigede sig
med musik og rytmisk dans i Århus, har haft en eller anden kontakt med det inspirerende par.

De musical-optrædende ungdomsskoleelever besøgte Ivalo og Leif i deres hjem da de var på studiebesøg i Århus i efteråret. Så
de unge mennesker vidste udmærket hvilke prominente gæster de havde den aften.
Her over ses øverst musicalens forfatter og instruktør Gunhild Brethvad i samtale med Ivalo (lyseblå jakke) og Leif (briller og gråt
skæg) før forestillingen.
Derefter et billede fra Elværkets café hvor Ivalo i pausen taler med nogle af de medvirkende, heriblandt Emil Larsen som netop
spillede Ivalos søn Mek Pek (her har han skiftet sin faste rekvisit, trompeten, ud med en flaske vand).
Ivalo Falk var meget imponeret af forestillingen og roste de unges musik og sang og ikke mindst skildringen af de mange
musikere og sangere som hun jo alle sammen kender ret godt, og hvis karrierer hun har fulgt gennem alle årene.
Alt og alle klapper
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Her ses i samtale til venstre instruktør Gunhild Brethvad, til højre scenograf og leder af Kulturhuset Elværket Eskild Marcussen
og i midten Birgitte Birch fra Produktionsskolen PFFU (tidligere Over Broen) som sammen med sine elever har stået for kostumer
og dele af scenografien samt en masse back stage-funktioner.

Den afslappede samtale foregår kort tid før forestillingen og afslører ikke at de hver i sig har travlt med både det ene og det
andet. Rundt i hele huset er der samtidig nærmest en syden af aktivitet af skuespillere, musikere og andre medvirkende der gør
sig klar – påklædning, sminke, rekvisitter på plads osv.
De ansvarlige ledere er roligt forvissede om at de unge mennesker er deres roller og opgaver voksne. Generalprøven dagen før
var forløbet til deres fulde tilfredshed. Det skulle kort efter vise sig at forpremieren også forløb som den skulle, og at alt klappede
– inkl. publikum. Det var knæhøj karse.
Autentisk teater
En af tilhørerne ved forpremieren var dramalærer Ida Ellegaard fra Frederikssund Private Realskole. Blandt de medvirkende har
hun har flere af sine egne elever. Fx de to meget unge herrer hun her underholder sig med efter forestillingen, fra venstre
lysmester William Nittebjerg Nielsen og lydmester Daniel Bruun der har været rundt og samle mikrofoner sammen.

Ida Ellegaard har kun ros og lovord til forestillingen. Hun er imponeret over forestillingens professionelle niveau.
Hun fremhæver efter tur den suverænt gode musikgruppe som placeret lige midt på scenen rigtig kommer til sin ret, de gode
sangere som er det guld der arbejdes med, den flotte og veludførte koreografi der er med til at skabe forestillingens høje plan,
den geniale humor der gennemsyrer spillets replikker og episoder, dybden i personskildringerne, de unges mod til at spille
igennem fra det mest følsomme til de voldsomste passager, de ganske unge teknikere der imponerende vis styrer lys og lyd...
– Det er autentisk teater, siger Ida Ellegaard.
Hun roser også de voksnes rolle (instruktøren, kapelmesteren, scenografen m.fl.). – De har virkelig skabt et kvalitetsteater der er
helt enestående for Frederikssund, siger Ida Ellegaard. – De har forstået at få det optimale ud af alle de gode amatører.
Foto: Morten Ledet
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11 Forslag til lokalplan nr. 27 for tæt-lav-boliger i Skibby
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Byrådet vedtog den 25. februar at fremlægge lokalplan nr. 27 for en tæt-lav boligbebyggelse på Vibevej i Skibby samt forslag til
tillæg nr. 14 til Skibby Kommuneplan i offentlig høring.
Forslag til lokalplan nr. 27 omfatter et område på Vibevej i den østlige del af Skibby, og planen skal gøre det muligt at opføre otte
tæt-lav boliger efter en samlet plan. Lokalplanen sikrer små private haver til hver bolig samt et fællesareal med parkering,
stisystem og rekreativt område. Lokalplanen skal desuden sikre en hensigtsmæssig terrænregulering samt et samlet
arkitektonisk udtryk.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 omfatter samme område som lokalplanen. Området er i dag en del af et større
rammeområde, men bliver med kommuneplantillægget defineret som et selvstændigt rammeområde som udlægges til tæt-lav
boligbebyggelse.
Læs om miljøscreening og andre formelle forhold i bekendtgørelsen i denne infoannonce.
Bemærkninger til planforslagene sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller per mail til
epost@frederikssund.dk med ”att. By og Land” i emnefeltet inden den 5. maj 2008.
Se lokalplanen her.
Se kommuneplantillægget her.
R: Rettelse - Artiklen havde tidligere fået en forkert tekst i nyhedsoversigten.
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11 Endelig vedtagelse af lokalplan 22 for
erhvervsområde i det østlige Slangerup
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Byrådet har den 25. februar endeligt vedtaget lokalplan nr. 22 for en del af erhvervsområdet i den østlige del af Slangerup.
Lokalplanen, som omfatter den østligste del af erhvervsområdet ved Københavnsvej og Industrivej i Slangerup, gør det blandt
andet muligt at udvide virksomheden Sundolitt A/S.
Lokalplanen er en opdatering af erhvervsområdet med forebyggelse af miljømæssige gener mellem virksomhederne og deres
omgivelser.
I den forbindelse opdeles erhvervsområdet i zoner for at kunne placere virksomheder af forskellig type og miljøklasse. Planen
bestemmer at der ikke må bygges flere boliger i området.
Læs om miljøvurdering m.v. samt klageadgang i denne bekendtgørelse.
Se lokalplanen.
2009 3

16 Sundhedsafdelingen og Ældreafdelingen sammenlægges
Sundhedsafdelingen og Ældreafdelingen sammenlægges med virkning fra den 1. april under Jette Søe's fortsatte ledelse.
Jette Søe har ud over ledelsen af Sundhedsafdelingen også været konstitueret i stillingen som leder af Ældreafdelingen siden
Bjarne Jensens afgang for fem måneder siden.
– Vi har afventet direktør Jytte Therkildsens tiltræden inden vi tog endelig stilling til den fremtidige ledelse af Sundhedsafdelingen
og Ældreafdelingen, siger konstitueret kommunaldirektør Ole Jacbsen. – Og disse overvejelser er nu mundet ud i en beslutning
om at samle de to afdelinger til én under Jette Søe's ledelse.
– Der er god sammenhængskraft mellem de to afdelinger både fagligt og indholdsmæssigt, og erfaringerne i
konstitueringsperioden peger entydigt på at det er den bedste beslutning for kommunen, siger Ole Jacobsen.
Sammenlægningen af de to afdelinger har været til høring i samarbejdsudvalgene, og medarbejderne er blevet informeret om
beslutningen her mandag morgen.
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16 Stationscentret navngivet: Sillebroen
Så fik centret sit navn. Bygherren TK Development har medddelt at det kommende butikscenter ved Frederikssund Station skal
hedde Sillebroen Shopping.

Navnet skal ifølge TK Development signalere centrets historie og rødder i meget bogstavelig forstand. Centret ligger lige op ad
Sillebro Å. Og ligesom man har taget åens slyngede form og brugt som inspiration til byggeriet, så henter man også inspirationen
til navnet dér.
Samtidig er centret placeret mellem byens station og gågade, og navnet Sillebroen bygger derfor bro mellem de to steder. I
forbindelse med navngivningen har bygherren udsendt et nyhedsbrev med tegninger, billeder og beskrivelser af det kommende
butikscenter, herunder ikke mindst lister over de butikker centret indeholder når det åbner næste forår.
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Facaden mod Roskildevej som den kommer til at tage sig ud
ifølge nyhedsbrevet fra bygherren.
Fra oven
Sådan så staionscentret ud set fra oven en gang i januar, altså for cirka to måneder siden, og meget er sket siden da. Hele første
etape mod nordøst er for længst under tag, og arbejdet er i gang inden døre. Og på den store betonplade foran er
betonelementerne allerede rejst i to etager (foto fra nyhedsbrevet).

Inden døre
Indenfor i første etape var der i uge 11 stadig gang i varmekanonerne. Og der var stabelvis af gipsplader, for opsætningen af de
indre skillevægge er allerede i gang.
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Uden døre
Først et kig op i de indadvendte facader i det der skal blive centrets indre torv.
Dernæst et par kig i den endnu åbne front på centrets næste etaper...
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... hvor også overgangen til de næste udstøbninger af fundament ligger:
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Slut med den gamle pumpestation
Uge 11 blev den uge hvor den gamle pumpestation endelig faldt. Den ny pumpestation i kælderen under p-huset er taget i
brug, og alle ledninger og rør er lagt om.
Når resterne af det lille hus og dets dybe kælder er fjernet, kan nedramningen af de allersidste par hundrede pilloteringspæle
komme i gang.
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Luftfoto: TK Development
Øvrige foto: Morten Ledet
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17 11 nyuddannede social- og sundhdshjælpere
Torsdag den 12. marts fejrede kommunen 11 nyuddannede social- og sundhedshjælpere. Det skete ved en reception på
Plejecentret De Tre Ege i Jægerspris hvor også de ny social- og sundhedshjælperes praktikvejledere ude på institutionerne
deltog.
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En traditionel del af programmet for uddannelsens afslutning er afsyngelselsen af Afslutningssangen. Et indslag der bliver
længere og længere fra gang til gang fordi hvert hold af nyuddannede digter endnu et vers til sangen.
Uddannelseskonsulent Bente Groth holdt på vegne af underviserne talen for de nyudsprungne social- og sundhedshjælpere.
– Vi er stolte når vi har uddannet et hold social og sundhedshjælpere, sagde Bente Groth. – Vi ved der har været op- og nedture
undervejs, for ingen går en uddannelse igennem uden at gennemleve hele følelsesregistret.
– Det er et betydningsfuldt arbejdsfelt I har valgt. Det er jer der langt hen ad vejen er med til at sætte borgerens daglige
dagsorden. Det er jer der i hverdagen kan give borgeren livsindhold og gøre livet meningsfuldt.
– I skal gøre jer klart hvad jeres mission skal være som social- og sundhedshjælpere, og overveje hvor og hvordan I vil gøre en
forskel, sagde Bente Groth. – Hvad er det I brænder for?
– Der er jer der skal tage initiativ til forandring og bruge de muligheder der er til at forandre, forbedre og udvikle. I skal aldrig være
bange for at afprøve jeres gode idéer.
– I skal bekæmpe den ureflekterende rutine, I skal skabe faglige fællesskaber og stille krav om faglige fællesskaber.
– Jeg ved I har valgt faget fordi I ønsker at gøre en forskel, sagde Bente Groth.
– Held og lykke på jeres vej.
De nyuddannede er:
Maja Ipsen, Slangerup, Fatou Touray, Jægerspris, Loni Lærke Buch Buje Baden, Jægerspris, Emilie Marie Kristensen, Skibby,
Jeanette Kjær Tobiasen, Slangerup, Dorthe Maja Zwisler, Jægerspris, Mie Cecilie Siff Pedersen, Jægerspris, Emilie Bonde
Johnsen, Jægerspris, Tina Valentin Kjær Hansen, Frederikssund, Kristina Kira Nielsen, Frederikssund, og Sabrina Jürgensen
Bladt, Skibby.
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18 Nye skraldespande til Frederikssund- og Skibby-områderne
I forbindelse med indførelsen af en ny fælles affaldsordning i alle kommunens dele er vognmænd nu i gang med at bringe nye
skraldespande ud til husstandene i de to områder Frederikssund og Skibby der hidtil har haft affaldssække i stativer.

Frederikssund-området får 'kun' spande i stedet for sække, Skibby-området stifter nu også bekendtskab med sorteringen af
husholdningsaffaldet i en fraktion med bioaffald og en fraktion med restaffald. Begge områder skal vænne sig til at affaldet kun
hentes hver anden uge. Begge fraktionen tømmes samtidig.
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Der er altså fremover overalt i kommunen (bortset fra ni sommerhusområder i Hornsherred) to skraldespande til affaldet fra den
daglige husholdning. Den ene spand er til bioaffaldet og den anden til restaffaldet. Bioaffaldet skal i spanden med det grønne låg,
og restaffaldet i spanden med det sorte låg.
Mål på de ny spande
Spand til restaffald (190 liter)
Spand til bioaffald (110 liter)

To rum på skraldebilen
De to fraktioner afhentes ikke bare samtidig, de afhentes også af én skraldebil. Skraldebilen er bygget til det og har et
komprimeringsrum til hver af de to fraktioner.
Systemet er altså indrettet på at holde bioaffaldet og restaffaldet adskilt. Bliver bioaffald og restaffald blandet sammen eller byttet
om, sker det ved kilden – altså dér hvor affaldet lægges i spandene.
Og hvis der kommer restaffald i biofraktionen, så ødelægger det et helt læs bioaffald, som derfor må køres til forbrænding i stedet
for at blive til gas og gødning.

De ny skraldespande tages i brug den dag skraldemanden ikke længere sætter en ny sæk i det gamle skraldestativ.
Skraldebilernes ruter er endnu ikke helt fastlagt, men når det er på plads, bliver det annonceret hvornår spandene tømmes i de
enkelte bykvarterer og landområder m.v.
Det gamle sækkestativ
De gamle sækkestativer afhentes i maj-juni måned, men man er velkommen til at beholde stativet. I så fald skal man sætte en
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tydelig seddel på stativet eller gemme det væk. Man kan altid skille sig af med stativet på genbrugspladsen.

Fotos af de ny skraldespande i depot før udbringningen på Vestforbrændings omladecentral på Strandvangen (tidligere AFAV) er
fotograferet af projektleder Birgit Poulsen fra Affaldskontoret.
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18 Høring om genskabelse af Skenkelsø Sø (vandløbsregulering)
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Egedal Kommune arbejder sammen med Frederikssund Kommune på et projekt der skal genskabe dele af den gamle Skenkelsø
Sø mellem Snostrup og Store Rørbæk på den vestlige side og Ølstykke Stationsby på den østlige side af Ålebæksrenden (der
nord for Hagerup Mose løber videre i Sillebro Å).
Projektet er oprindelig påbegyndt i Frederiksborg Amts regi, men videreføres nu af de to kommuner med Egedal Kommune som
'projektleder' – det er her det meste af det berørte areal ligger.
Projektet er nu nået så langt at der efter Vandløbslovens regler er sat en høring i gang om et reguleringsprojekt for
Ålebæksrenden der skal genetablere den tidligere Skenkelsø Sø på åens øverste godt to kilometer.
Formålet med projektet er tosidigt, nemlig at genskabe den våde natur i området og derigennem at nedbringe udledningen af
kvælstof til Roskilde Fjord.
Se tidligere nyhedsartikel om Skenkelsø Sø-projektet (fra 2007).
Høringen løber i perioden fra den 16. marts til den 13. april.
Læs bekendtgørelsen om høringen om reguleringsprojektet.
Rapport
Frederiksborg Amt udsendte kort før nedlæggelsen en rapport om Skenkelsø Sø-projektet. Det kan læses via disse tre link idet
rapporten er delt op på grund af dens størrelse:
Skenkelsø Sø rapport - del 1
Skenkelsø Sø rapport - del 2
Skenkelsø Sø rapport - del 3
I forbindelse med kommunalreformen er der sket en række grundlæggende ændringer i myndighedsforholdene som har
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betydning for projektet, og som man skal være opmærksom på ved læsningen af amtets rapport:
Frederiksborg Amt er nedlagt per 1. januar 2007
Skenkelsø Sø-projektet er overdraget til kommunerne Egedal og Frederikssund
Ølstykke Kommune er nedlagt per 1. januar 2007 og er nu en del af Egedal Kommune
Der findes ikke længere amtsvandløb. Alle vandløb administreres af kommunerne (beliggenhedskommunen) –
Ålebæksrenden administreres som grænseå af både Egedal og Frederikssund kommuner
Administrationen af Naturbeskyttelsesloven er overflyttet til kommunerne
19 Tak til de smukke og dejlige
Ungdomsskolens musical Smuk og Dejlig har i uge 11 spillet, sunget og optrådt for fulde huse og til publikums store begejstring.

Det har man blandt andet også kunnet få et indtryk fra reportagerne i de lokale aviser. Frederiksborg Amts Avis, Fjordbyerne og
Frederikssund Avis har bragt fotoreportager, interview og omtaler.

Ved den sidste forestilling søndag eftermiddag var borgmester Ole Find Jensen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget Grethe
Olsen og den ny øverste chef for Ungdomsskolen, direktør for Opvækst & Uddannelse Palle Skov blandt tilskuerne.
Grethe Olsen og Palle Skov uddelte en lille officiel og i denne sammenhæng meget udsøgt kærlighedsgave til samtlige
medvirkende i form af en rød rose.
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Takketale
Grethe Olsen holdt en tale for alle de smukke og dejlige unge mennesker på og omkring scenen.
– I gjorde det igen. I er bare så smukke og dejlige, sagde Grethe Olsen. – I har
øvet og knoklet, alene og sammen. I har rejst ud (til Århus) sammen, og I er kommet
hjem igen, sammen. I er både blevet yngre og gladere – og ældre på én gang, I er vokset op,
vokset sammen, og I er vokset hver for sig
lyttet til hinanden og til troværdige voksne som ville jer noget
reflekteret dybt inde i jer selv, og I har turdet, og I har villet
mødt hinanden, måske på en ny måde... Hov, hvad skete der her?
mødt nogle voksne som krævede noget af jer, som ville vise jer noget, og som ville
noget med jer

Grethe Olsen fremhævede også de dygtige og dejlige voksne, heriblandt Gundhild Brethvad, Jens søbæk, Birgitte Birch og Eskild
Marcussen.
– Voksne som har vist jer tillid, og som I ikke mindst har vist tillid ved at give dem plads i jeres sind og hjerter. I har turdet tro på
dem, så de har kunnet flytte rundt med jer, sagde Grethe Olsen, – og de har flyttet jer meget langt.

– Man siger: "Spring ud efter månen, måske rammer du den ikke, men du kommer i hvert fald op mellem stjernerne," sagde
Grethe Olsen. – I er kommet op mellem stjernerne, I er selv blevet stjerner, og tak fordi I tog os med op til jer mellem stjernerne.
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– Og tak til de krævende, insisterende, vedholdende og kærlige voksne som gjorde det muligt.
– Jeg er sikker på at vi er mange som allerede glæder os til 200-årsjubilæet og byfesten på Torvet den 16. maj hvor I endnu
engang giver den gas med mange af sangene fra Smuk og Dejlig. Tak.

Billederne er taget af leder af Kulturhuset Elværket, Eskild Marcussen.
2009 3

20 Bonderup Bro ved Skibby lukket
Bonderup bro ved Skibby mellem Skibbyvej og Skuldelevvej lukkes fra mandag den 23. marts til den 16. april.
Lukningen skyldes vejarbejde på Bonderupvej i forbindelse med nedtagningen af den gamle bro over den for længst forsvundne
midtsjællandske jernbane.
Der er omkørselsmulighed via Onsvedvej eller gennem Skibby.
Se tidligere illustrerede artikel om beslutningen om nedrivning af broen.
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21 Fritidspasset, en succes der fortsætter
En fritidspas ordning til 32.000 kroner formidlede sidste år cirka 230 varige medlemskaber af foreninger og klubber til børn og
unge.
Fritidspasset blev indført i 2008 med uddeling af 6800 kampagnehæfter via skoler og uddannelsesinstitutioner til kommunens
børn og unge mellem seks og tyve år med gratis fritidstilbud inden for idræt, spejder, hobby og kultur.

Fritidspasset gav børn og unge mulighed for gratis at prøve foreningers og klubbers tilbud i det håb at det ville give børn og unge
lyst til blive medlemmer af foreningerne og klubberne.
Det var Folkeoplysningsudvalget der tog initiativet til fritidspasset for at tilbyde børn og unge nogle sunde og spændende
fritidsvaner. Til udviklingen af fritidspasset havde Folkeoplysningsudvalget haft en arbejdsgruppe med repræsentanter for
idrætten, børne- og ungdomsorganisationerne og handikapområdet. Udstedelsen af fritidspasset kostede 32.000 kroner i 2008.
Hvordan gik det så?
Af de 26 deltagende foreninger og klubber er der 18 der har meddelt resultatet af fritidspas aktiviteterne. De kan berette at i al
fald 424 børn og unge har brugt passet, og at der skønsmæssig er tegnet 230 varige medlemskaber. Et medlemskab har altså
stået i cirka 140 kroner.
Langt størstedelen af foreningerne udtrykker enten tilfredshed eller meget stor tilfredshed med deltagelsen i kampagnen og
ser gerne at kampagnen gennemføres igen i 2009.
På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget netop besluttet at fortsætte fritidspas-ordningen også i år. Der bliver derfor i lighed
med sidste år nedsat en arbejdsgruppe til udformningen af et fritidspas for 2009, og der afsat 40.000 kroner til projektet.
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24 Sivegaderne i Frederikssund skal vedligeholdes
Betonen mellem brostenene i de godt 15 år gamle sivegader i Frederikssund bymidte – Østergade og Havnegade – smuldrer, og
den er nu så forvitret at de første brosten er begyndt at løsne sig.
Inden denne udvikling når for vidt og dermed gør reparationen endnu mere besværlig og dyr, gennemføres her i foråret og
forsommeren et flere måneder langt reparations- og vedligeholdelsesarbejde.
Processen er omstændelig med fjernelse af alt uholdbart materiale mellem brostenene. Dernæst skal der lægges ny beton ned i
mellemrummene, og sidst men ikke mindst skal betonen hærde i en periode på tyve dage – hvor den eventuelt skal vandes
afhængig af vejret.
Arbejdet bliver tilrettelagt så gaderne hele tiden er farbare, men ved arbejdsstederne kan det kun foregå i ét spor.
Læs om sivegaderne med den særlige granitstensbelægning i en artikel i Dansk Vejtidsskrift nr. 8, 2000.
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24 Udnævnelse af fagchef for Kultur & Fritid
Frederikssund Kommune får med virkning fra den 1. april en fagchef for kultur- og fritidsområdet.
Det bliver Britta Schultz Beeck som hidtil har været chef for Byrådssekretariatet og Procesressourcer. Britta Schultz Beeck
fortsætter samtidig i denne stilling, og der er således tale om en udvidelse af hendes ansvarsområde.
Med denne udnævnelse er kredsen af fagchefer på direktør Jytte Therkildsens område nu fuldtallig. Alle fagområder på
direktørområdet Velfærd, Sundhed og Kultur er hermed repræsenteret med en fagchef.
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24 Bevarende lokalplan for Lille Rørbæk vedtaget
Den bevarende lokalplan (Lokalplan nr. 2) omfatter landsbyen Lille Rørbæk syd for Frederikssund og skal primært sikre en
bevarelse af landsbymiljøet.
Planen blev efter endt offentlighedsperiode godkendt endeligt af byrådet tilbage i januar 2008, men der blev klaget til
Naturklagenævnet over godkendelsen. Nævnet afgjorde i november 2008 at godkendelsen ikke var gyldig fordi et af byrådets
medlemmer var inhabil.
Byrådet har derfor den 28. januar i år vedtaget planen igen uden at det pågældende byrådsmedlem deltog i afstemningen, og
uden at der er foretaget rettelser i planens indhold i forhold til den plan som byrådet vedtog for et år siden.
Vedtagelsen af lokalplanen bekendtgøres den 25. marts i Frederiksborg Amts Avis.
Se bekendtgørelsen her.
Se Lokalplan nr. 2 for Lille Rørbæk.
Se nyhedsartikel om den oprindelige godkendelse af lokalplanen.
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24 Hvordan bliver man dagplejer?
Dagplejen i Frederikssund Kommune er for børn mellem nul og tre år. Kommunen har omkring 135 dagplejere, og der er godt
500 børn der bruger dagplejen.
Hver dagplejer har fire børn og kan i perioder have et gæstebarn. En dagplejer må højst have fem børn.
Dagplejen er inddelt i fire distrikter: Jægerspris, Skibby, Frederikssund og Slangerup.
Et dagplejehjem er både en arbejdsplads og et hjem for en familie. Det betyder for børnene at dagplejen er et overskueligt miljø i
hjemlige omgivelser. Og det tætte forhold mellem dagplejer og barn giver gode muligheder for at tage individuelle hensyn.
Dagplejebørnene mødes dog også med andre dagplejere og deres børn. I dagplejedistrikterne findes lokaler hvor man cirka en
gang om ugen kan mødes i en legestue og i samvær med andre børn og dagplejere. Derudover laves der også fælles udflugter
og andre fælles aktiviteter.
Legestuen giver barnet mulighed for at lære sin gæstedagplejer at kende, så det er et kendt ansigt barnet møder når det skal i
gæstedagpleje - når dets faste dagplejere holder ferie eller er syg eller andet. Gennem legestuen lærer børnene også at færdes i
større sociale sammenhænge.
Men hvordan bliver man dagplejer?
Hvordan bliver man dagplejer, hvad skal man kunne, hvordan skal hjemmet være indrettet, hvordan er arbejdsdagen, og hvilke
ansættelsesvilkår har en dagplejer?
Det og mere til kan man få svar på ved et introduktionsmøde onsdag den 1. april kl. 19-21 på Frederikssund Rådhus. Ingen
tilmelding.
På mødet vil der være orientering ved dagplejens leder Majbritt Hansen, nogle af kommunens dagplejere, pædagoger tilknyttet
dagplejen og en FOA-repræsentant.
Læs mere om dagplejen på dagplejens egen hjemmeside.
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25 Sillebroen medio marts
Betonen afleveres på 'stuegulvet' og pumpes højt til vejrs – og havner i en forskalling på øverste dæk til fundamentet til
penthouselejlighederne øverst oppe på butikscentret Sillebroen.
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Armeringsarbejdet 'erobrer' stadig med land, skarpt forfulgt at elementmontagen.
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Bemærk de sikrede montører. Og de forudsete rørføringshuller.
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Fotos inde og ude: Først fra det indre torv nærmest hovedindgangen, dernæst den nu meget lange og krumme facade mod den
navngivende Sillebro Å.

Trængsel: Inden for få minutter kan man se betonkanoner der snor sig ind og ud af byggepladsen, endnu flere pilloteringspæle
og endnu flere betonelementer som efter en nøje plan føres ind på pladsen.
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Murerarbejde på parkeringshuset:
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Parkeringshuset er nu på vej mod sit endelige udseende. Murerne murer kulbrændte tegl op
på murpillerne, og (nedenfor) monteres gitre foran de åbne partier.
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Og så er der lige et par hundrede pilloteringspæle der mangler at blive rammet i jorden. Indtil nu er der rammet 40 kilometer pæle
i jorden.
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26 Fremtiden for de fem Frederikssund-skoler fastlagt
Byrådet havde onsdag den 25. marts skolestrukturen for Frederikssund-området til endelig beslutning. Der var 30-40 tilhørere der
havde fundet vej til byrådssalens tilhørerpladser hvorfra de overværede Byrådets godt to timer lange behandling af sagen.

De oplevede et byråd der var enig om det meste, men som på nogle bestemte punkter var endog meget uenige.
Enigheden omfattede blandt andet en fusion af Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole som i 2014 betyder en nedlæggelse af
Oppe Sundby Skole.
Til gengæld var der stor uenighed om Falkenborgskolen. Et mindretal på 13 (V, C, B og O) ønskede den nedlagt, mens den blev
fredet og endog opgraderet af et flertal på 14 (A og F).
Mindretallet ønskede at nedlægge Falkenborgskolen og flytte 35 procent af skolens elever til Åbjergskolen – og udbygge Græse
Bakkeby Skole til fire spor. Flertallet bestemte at Græse Bakkeby Skole skal fortsætte to-sporet, og at Falkenborgskolen skal
udbygges til tre spor. De to grupper var enige om at Marienlystskolen skal være overbygningskolen for nord- og midtdistriktet.
Byrådet besluttede blandt andet
 i enighed at 6. klasserne fra Græse Bakkeby Skole efter sommerferien flyttes til pavilloner ved Marienlystskolen.
 i enighed at skabe et selvstændigt 10. klasse-center for hele kommunen på/ved Marienlystskolen og tæt ved
ungdomsuddannelserne gymnasium, handelsskole og htx. Mindretallet (V, C, B og O) ønskede at give centret helt egne
bygninger for derved at markere dets selvstændige profil.
 i enighed at Marienlystskolen udbygges til at være midt- og nord-distriktets overbygningsskole med fire spor, plus at den
skal huse Ungdomsskolen og UU-Vest.
 med et spinkelt flertal (A og F) at Græse Bakkeby Skole skal forblive en to-sporet skole fra 0.-6. klasse (fødeskole), og at
Falkenborgskolen skal udbygges til en tre-sporet skole fra 0.-6. klasse (fødeskole) plus at 15 procent af Falkenborgskolens
distrikt skal flyttes til Åbjergskolen.
 i enighed at Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole skal fusioneres til én skole, at Oppe Sundby Skole skal nedlægges på sigt
(2014), og at Åbjergskolen skal udbygges til at rumme alle elever i den sydlige del af Frederikssund.
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27 Historier fra sundhedsbussen
Sundhedsbussen er nu klar til at tage fat på april kvartals program.
FjordTV Frederikssund har besøgt bussen og talt med blandt andre sundhedsbus-sygeplejerske Rikke Juel. Se
tv-stationens reportage.
Og sundhedsbuschauffør og -sygeplejerske Anne Willum delagtiggør os her i nogle af de 'historier' de som
rådgivere møder i bussen. Anne Willum har byttet rundt på oplysninger om fx køn, så de pågældende ikke føler
sig 'udstillet'.
 En kvinde kommer til sundhedsbussen og får målt et højt blodsukker som tegn på en mulig sukkersyge. Vi anbefaler
hende at kontakte egen læge.
Syv måneder efter opsøger hun igen bussen og fortæller at egen læge konstaterede at hun havde en sukkersyge, og straks
ville sætte hende i medicinsk behandling. Alternativet var at hun tabte sig og begyndte at motionere.
Siden havde kvinden tabt 18 kg og motionerede nu regelmæssigt. Hendes blodsukker lå nu normalt, og hun var sluppet for
at blive behandlet medicinsk.
 En ung mand havde længe været klar over at hans livsstil gjorde at han var blevet overvægtig, og at han ikke længere
havde en form, så han kunne følge med sine jævnaldrene når de lavede noget sammen.
Han ved ikke helt hvordan han skal komme i gang. Vi laver en kropsanalyse med fedtprocent og muskelmasse på
ham. Resultatet var en for høj fedtprocent og en for lav muskelmasse.
Han vejledes i at komme i gang med små ændringer i hverdagen, og allerede efter en måned kommer han igen.
Han har tabt fire kg, og hans muskelmasse er steget markant. Han er kommet i gang med at løbe og har ændret i sin kost
og er meget motiveret over at opleve større velvære.
 En kvinde kommer til sundhedsbussen og fortæller om hvordan hun har problemer med at holde igen med alkohol og
cigaretter. Hun vil gerne skære ned eller stoppe, men synes det er svært.
Vi taler om små ændringer i hverdagen og om de daglige vaner i forhold til at ryge og drikke. Hun kommer igen et par gange
og har hver gang lavet lidt om.
På et tidspunkt kommer hun og fortæller at det er lykkes for hende at stoppe med at ryge, og at hun drikker mindre.
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29 Sillebroen uge 13
Vi fortsætter hvor vi slap sidste gang – med facadegitrene på parkeringshuet – med et par billeder fra montagen oppe fra taget
som viser hvordan den kantede bygning rundes af.
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Og en oversigt set fra det yderste sydøstlige hjørne af det mellemste dæk:
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Plus et kig indefra fra mellemste dæk til torvet mellem de første etaper:

Og nogle billeder oppefra og ned af forskellige armeringsarbejder:
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Ved parkeringshuset er man nu nået til endnu en etape:
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Og så pilloteres der stadig:
Pælene står tæt på række rundt i svinget ved A.C.Hansensvej og Nygade samtidig med at der læsses
endnu flere pæle af.
Her til højre en stabel træ-stødpuder til rambukken.
Og nederst er der mærket op til nedramningen af de næste par pæle.
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Inden for i første etape af butikscentret fortsætter apteringen med skillevægge, ventilation og andre installationer:

145

Og så har centret måske fået sin første beboer:
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30 Jubilæumsvin nu til salg
I anledning af 200-års købstadsjubilæet har jubilæumskomitéen indgået aftale med en vinimportør om en vin dedikeret
festligholdelsen af jubilæet.
Det drejer sig om vinen Angove's Chalk Hill Blue 2006 fra Riverland i Australien. Firmaet Angove's historie går tilbage til 1886
da dr. William Thomas Angove kom til Australien for at starte sin egen lægepraksis i South Australia.
Her plantede han nogle vinstokke, det var kun en lille start, men det viste sig at være begyndelsen til et af de største privatejede
vinfirmaer i Australien i dag.
I dag er Angove's et femte-generations familiefirma hvor det for tiden er de to seneste generationer, John Angove og hans datter
Victoria Angove, der leder firmaets fortsatte udvikling.
John Angove blev i 2005 udnævnt til "Riverland Winemaker of the Year", og samme år vandt Angove's for tredje gang den
prestigefyldte "Business South Australia Export Awards Austrade Regional Exporter of the Year Award". Firmaet har vundet flere
andre priser.
Angove's Chalk Hill Blue er en vin på en drue-kombination med 60 procent Cabernet og 40 procent Shiraz. Den er tør og har
en restsukker-mængde på cirka to gram per liter.
Det er en let-drikkelig rødvin med dybrød farve, bouquet af solbær, fyldig smag af blommer og kirsebær med et strejf af
krydderier samt en lang og behagelig eftersmag. Det er en harmonisk rødvin velegnet til pasta- og kødretter samt pizza.
Vinen skal drikkes nu eller inden for de næste par år.
Til salg
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Vinen er til salg i en moderne hel-liters flaske med skruelåg. Flasken er forsynet med en ekstra etiket med jubilæumslogo på.
Vinen forhandles på normale vilkår fra dagligvarebutikker og restauranter m.v. Der er ikke noget økonomisk mellemværende
mellem kommunen og vinimportøren Amka.
Vinen forhandles indtil videre i disse supermarkeder i Frederikssund Kommune:
 Brugsen SuperBest på Københavnsvej i Slangerup
 Dagligbrugsen på Østergade i Skuldelev
 Føtex på Kalvøvej i Frederikssund
 Kvickly i Frederikssund
 Marbæk Kwik Spar på Marbækvej i Frederikssund
 Nærkøb på Hovedgaden i Jægerspris
 Spar på Højvang i Græse Bakkeby
 SuperBest i Havnegade i Frederikssund
 Superbrugsen på Møllehegnet i Jægerspris
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30 Ti-årige Café Danner fejret
Café Danner havde fredag den 27. marts inviteret samarbejdspartnere og tidligere elever til reception i anledning af
revalideringsvirksomhedens ti-års jubilæum. De første syv år forløb som en institution under Frederiksborg Amt, siden har caféen
været en virksomhed under Jobcenter Frederikssund.
Der var et stort fremmøde som vidnede om caféens åbenhed og dens mange samarbejdspartnere i kommunen, andre offentlige
instanser og diverse private aktører.
Her er en gruppe gæster lynskudt på vej ind, forrest er det formand for Ehvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Kim Rockhill med
Frederikssund Byråds gave – et skilt i en stil passende til stedet som Café Danner havde ønsket sig.

Her er det caféens leder Tina Larsen der taler og fortæller om stedets historie og
hvad der er opnået og stadig opnås.
Tina Larsen fremhævede blandt andet caféens tilknytning til Jægerspris Slot. Det er
Grevinde Danners 136 år gamle definition af stiftelsens formål der har gjort det
muligt at drive caféen på dette sted som den institution den er.
Grevinden bestemte at formålet var at yde fattige og ulykkeligt stillede pigebørn
ophold, undervisning, opdragelse og uddannelse til dygtige tjenestepiger...
– I dag driver vi en café der yder afklaring, optræning og uddannelse til elever og
kursister som ikke profiterer af de almindelige uddannelsessystemer.
– Og vi bygger det daglige arbejde på principperne for den gammelsdags
mesterlære med sidemandsoplæring, instruktion og vejledning i virkelighedsnære
rammer, og vi gør det ud fra den enkeltes formåen og den enkeltes vilkår.
Herunder er det direktør Nils Sættem fra Kong Frederik den Syvendes Stiftelse (i
lyskeglen fra et rullende diasshow) der hilser lejeren tillykke med jubilæet og takker
for et godt samarbejde og et berigende naboskab med et ønske om at det må vare
ved.
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Som formand for det politiske udvalg hvorunder Jobcentret og dermed Café Danner hører, taler Kim Rockhil i rosende vendinger
om det værdifuld arbejde caféen yder til gavn for samfundet og for de enkelte elever og kursister der kommer gennem
virksomheden og derfra videre med livet og om muligt får en uddannelse og et arbejde.

Her er det speciallærer Hanne Bjerg fra Egedammen (gæstelærer i dansk og regning på Café Danner) som taler til caféens
synligt overraskede og berørte souschef Sigrid Andersen. De har begge gjort hele caféens historie med, og Hanne Bjerg roser
Sigrid Andersen for hendes bemærkelsesværdige og personlige engagement i caféens ve og vel.
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Og her er hvad de også kan på caféen, nemlig lave mad. Buffetens tema var Forår og Friskhed.
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30 Velbesøgt forældremøde
om handikappede unge der bliver voksne
25 forældre deltog torsdag den 26. marts i et forældremøde hvor Familieafdelingen, Jobcentret, Social Service og
Ungdomsuddannelsescentret informerede om de støttemuligheder der findes, og de procedurer der gælder, når deres børn med
handikap (betydelig og varigt nedsat funktionsevne) går fra at være unge til at være voksne.
– Det var et godt møde, og vi er glade for det store fremmøde, siger leder af handikapteamet Lisbeth Højsgaard.
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30 Bogbusser: Biblioteket ud til børnene
Har Frederikssund Bibliotekerne indført bogbusser? Ja, men de er små og kun til indendørs brug.
Bibliotekerne har nemlig som en ny service installeret et mini-børnebibliotek i fem daginstitutioner i områder hvor der er langt til
det lokale bibliotek. Mini-bibliotekerne er en ekstra service hvor forældre og børn kan betjene sig selv og låne børnebøger og
cd'er med hjem.
Mini-børnebibliotekerne er indrettet i små hyldekasser med hjul under og i et design a la bus.
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'Bogbusserne' har faste stoppesteder i Gerlev Børnehave, Kragebakken i Dalby, Solstrålen og Børnehuset i Skuldelev samt
Pilehuset i Ferslev. Desuden er der lavet et vuggestuebibliotek i Skuldshøj i forbindelse med projektet Tidlig Indsats.

Frederikssund Bibliotekerne har fået tilskud til dette nye tilbud på i alt 100.000 kroner fra Kultur-, Undervisnings- og
Velfærdsministerierne.
Dansk skiltning
Det øverste billede viser de nyanskaffede 'bogbusser' som de ser ud i dag. De er ved en fejl leveret med engelsk skiltning (mobile
library = mobilt bibliotek).
Skiltene bliver hurtigst muligt skiftet ud med den danske version som kan ses på det lille foto hentet fra leverandørens
hjemmeside.
Jørlunde Forsamlingshus er sat til salg
Jørlunde Forsamlingshus på Bygaden 26 i Jørlunde er nu af kommunen udbudt til salg efter
gældende regler om offentligt udbud ved salg af kommunal ejendom.
Ejendommen sælges med den betingelse at den fortsat skal drives som et forsamlingshus og som et
kulturelt samlingspunkt for det lokale samfund.
Tilbud skal være Frederikssund Kommune i hænde senest tirsdag den 14. april 2009 kl. 12.
Læs nærmere om salgs- og tilbudsbetingelser m.v. i denne bekendtgørelse (del af inforannonce).
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31 Lokalplan for et byomdannelsesområde
ved Kocksvej, Løgismose og Falkenborgvej vedtaget
Lokalplan nr. 10 for byomdannelsesområdet ved Kocksvej, Løgismose og Falkenborgvej er den 25. februar endeligt vedtaget af
Byrådet. Samtidig vedtoges det sammenhørende tillæg nr. 10 til Kommuneplan 1997-2009.
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Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været offentligt fremlagt i ti uger fra den 11. november 2008. Indsigelser og
bemærkninger har givet anledning til justeringer hvoraf den vigtigste er at vejen Løgismose ikke forlænges som foreslået.
Det har også været offentlig fremlæggelse af en miljøvurdering af det eksisterende kraftvarmeværks påvirkning af området. Der
er ikke kommet indsigelser til miljøvurderingen.
Se lokalplanen
Se kommuneplantillægget
Se bekendtgørelsen med de formelle bestemmelser om ikrafttræden, klagemuligheder m.v.
Se nyhedsartikel om lokalplanforslaget
2009 3

31 Lokalplan for strandpark ved Sydbyen vedtaget
Byrådet vedtog den 25. februar endeligt lokalplan nr. 21 for en strandpark ved Sydbyen i Frederikssund og det sammenhørende
tillæg nr. 11 til Kommuneplan for Frederikssund 1997–2008. Strandparken etableres som en stor udvidelse af den eksisterende
Marbæk Strandpark mod syd.
Som en del af strandparken anlægges der ophalerplads for mindre både i havnen fra det forladte skalleværk.

Imod vedtagelsen stemte Pia Adelsteen (O), Hanne Kyvsgaard (C), Morten Skovgaard (C) og Ole Søbæk (C), idet de ikke kan
tilslutte sig anvendelsen af ejendommen Østersvej 4 til offentlige formål og ej heller at der i området placeres en naust (bygning til
vinteroplag af vikingeskibskopien Sif Ege).
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Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i ti uger fra den 28. oktober 2008. Indsigelser og
bemærkninger indkommet i høringsperioden har ikke betydet ændringer i forhold ti den foreslåede lokalplan.
Se lokalplanen
Se kommuneplantillægget
Bekendtgørelsen (med angivelse af formelle ikrafttrædelsesbestemmelser og klagevejledning m.v.) sker i en infoannonce i uge
15. Bekendtgørelsen i denne uges infoannonce indeholdt desværre fejl.
Nyhedsartikel om forslaget til lokalplan nr. 21
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