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Ravnen i Havnen
De ny kulturskib H.V. Ravn anløb søndag den 28. juni Frederikssund Havn. Skibet har
siden haft to åbningsdage.
Første gang lørdag den 4. juli i forbindelse med havnens vikingeskibstræf hvor skibet
havde åbent, og man kunne købe forfriskninger ombord.
Anden gang søndag den 5. juli med det første i en række af Sømanden og Stjernerne
arrangementer hvor Niels Sømand Pedersen optræder sammen med musikalske
stjerner. Dette første arrangement var gratis, og her optrådte Niels Sømand sammen
med en anden musikalsk veteran og ven, guitaristen Arne Würgler.
Der var et godt besøg ved dette det første kulturskibsarrangement, og som man kan se,
blev der også møbleret inde på kajen for at skabe plads til tilhørerne.
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Og med mellemrum fik Ravnen hyggelige besøg af SS Skjelskør på vej ud og ind på sine søndagsture på fjorden.
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Fotos af Jacques Duelund Mortensen og Morten Ledet.
Gensyn med Ravnens ankomst

Vi bringer her flere billeder fra da Ravnen anløb Frederikssund Havn søndag den 28. juli:
David Bo Hansen er fotografen bag ovenstående foto.
Erik Olsen fra Frederikssund Videoklub er fotografen bag denne ti minutter lange video med billeder fra H.V. Ravns havneanløb.
Videoen indeholder et Birger Chritstensen interview med hoved-initiativtageren bag Ravnen, Niels Sømand.
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Lokalplan for bebyggelse på Vibevej i Skibby vedtaget
Den 24. juni vedtog byrådet endeligt tillæg nr. 14 til Skibby Kommuneplan 2000 og lokalplan nr. 27 for tæt-lav boligbebyggelse på
Vibevej i Skibby.
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Lokalplanen omfatter et område beliggende på Vibevej i den østlige del af Skibby. Lokalplanen muliggør opførelse af otte tæt-lavboliger efter en samlet plan. Bebyggelsen bliver med små private haver til boligerne, og fællesarealet bliver med parkering,
stisystem og rekreativt område. Lokalplanen skal desuden sikre en hensigtsmæssig regulering af terrænet og et samlet
arkitektonisk udtryk.
Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Området har hidtil været en del af et større rammeområde,
men bliver nu et selvstændigt rammeområde udlagt til boliger i form af tæt-lav bebyggelse.
Lokalplanen og kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i otte uger, og der er foretaget mindre justeringer af
lokalplanen på baggrund af de bemærkninger der indkommet.
Se bekendtgørelsen af vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg
Se kommuneplantillægget
Se lokalplanen
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Forslag til Lokalplan nr. 26 for Kingos Minde i Slangerup

Byrådet vedtog den 24. juni at fremlægge et forslag til lokalplan for Kingos Minde i Slangerup i offentlig høring.
Forslag til lokalplanen omfatter et område med det eksisterende menighedshus "Kingos Minde" beliggende Strandstræde 4 i
Slangerup. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygningen og opførelse af en ny bygning som i princippet vil få samme
ydre form og udtryk som det eksisterende hus.
Lokalplanen muliggør desuden en mindre arealoverførsel fra kirkegården, så matriklen kan rumme en forlængelse af hovedhuset
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mod nord.
Kingos Minde har fungeret som hus for menigheden ved Skt. Mikael Kirke (Slangerup Kirke) og fortsætter som sådan i
en moderniseret form efter genopførelsen. Den eksisterende bygning er i meget dårlig stand, og den har i flere år været ude af
brug på grund af nedstyrtningsfare. Bygningen er ikke fredet, men er dog af Slangerup Kommune erklæret for bevaringsværdig.
Det har betydet et nedrivningsforbud, som nu kan ophæves med lokalplanen.
Kingos Minde er knap 100 år gammel og i sin tid opført af en selvejende kristen institution. For godt 30 år siden overtog
menighedsrådet bygningen.
Genopførelsen
Ved genopførelsen kan bygningens hovedhus forlænges med 1,7 meter mod nord. Bygningen kan opføres i halvanden etage
med mulighed for at udnytte tagetagen. Desuden kan der anlægges kælder under bygningen med tilhørende kældernedgange og
lyskasser til at give lys til et mødelokale i kælderen.
Udvidelsen i bygningsarealet og anlæg af lyskasser kræver en arealoverførsel fra kirkegården.
Ved genopførelsen skal bygningsdetaljerne og materiale- og farvevalget efterligne den oprindelige bygning, det vil sige hvide
vandskurede eller filtsede facader, saddeltag beklædt med rødt tegl, kamtakker, buestik over vinduer og ornamentik.

Planforslaget er offentligt fremlagt i sommerferie-forlængede ti uger frem til den 15. september 2009. Bemærkninger til
planforslaget sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller pr. email til
epost@frederikssund.dk med "att. By og Land" i emnefeltet.
Se forslag til Lokalplan nr. 26
Se bekendtgørelsen af lokalplanforslaget
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Forholdsregler ved influenza A (H1N1)
Sundhedsstyrelsen vurderer ikke at man i Danmark har grund til særlig bekymring for den influenza A (H1N1) som er kendt fra
Mexico. Uden for Mexico har sygdommen vist sig at have et generelt mildt forløb sammenlignet med gængs vinterinfluenza.
Hidtil har influenza-tilfældene været enkelte indrejste personer, men der er nu konstateret smittespredning i Danmark. Hvor
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sundhedsmyndighederne indtil nu har satset på inddæmning af smitten, har man nu ændret indsatsen, således af den fremover
koncentreres om behandling af personer i risikogrupper og forebyggende behandling til personer i risikogrupperne.
Personer med nedsat lungefunktion, astma, hjertekarsygdomme, diabetes eller nedsat immunforsvar kan være særligt udsat ved
influenza. De bør kontakte lægen hvis de får influenzasymptomer. Gravide med symptomer på influenza og forældre til børn
under to år med influenzasymptomer bør også kontakte lægen.
Desuden styrkes rådgivningen om hvordan borgerne kan beskytte sig mod smitte.
Hygiejnerådene er
Hold dig hjemme hvis du har influenza A (H1N1)
Hold en god hygiejne med hyppig håndvask og brug af engangslommetørklæder
Undgå at hoste og nyse på andre




2009 7

7

Vikingeskibstræf juli 2009
Frederikssund Havn fik lørdag den 4. juli besøg af fire vikingskibskopier fra Roskilde og Lundby.
Det skulle have været et træf lørdag eftermiddag, men vejret drillede med modvind og modstrøm. Det første skib var Helge Ask
som ankom ved middagstid. De sidste tre nåede først frem i løbet af aftenen.
Her en kavalkade af billeder. Først ankom Helge Ask fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
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Fotos fra kajen: Morten Ledet
Fotos fra Ravnen: Jacques Duelund Mortensen
Dernæst et foto af Aslak fra Maritimt Forsøgscenteri Lundby og to af Ottar fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde (foto Jacques
Duelund Mortensen).
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Ottar og Aslak begyndte deres sommertogter denne weekend og overnattede i Frederikssund Havn inden turen videre ud
gennem fjorden.
Se foromtale af vikingeskibstræffet.
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Forskellighed og Fællesskab
På Baunehøj Efterskole i Jægerspris afholdes den 19. til den 25. juli et famlie- og jubilæumsprojet med titlen Forskellighed og
Fællesskab.
Der er tale om en familieferie for 45 danske og nydanske børnefamilier samt frivillige ildsjæle fra Frederikssund, Jægerspris,
Skibby, Slangerup og derimellem, som efterskolen formulerer det.
Ugen arrangeres af lokale, frivillige borgere som ønsker at fremme et ligeværdigt og forpligtende fællesskab på tværs af såvel
gamle kommunegrænser som etniske skel.
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Ferien er et tilbud til danske og nydanske børnefamilier med bopæl i Frederikssund Kommune som er indstillet på selv at bidrage
til at ferieugen bliver fyldt med gode oplevelser.

Baunehøj Efterskole ligger i et smukt naturområde syd for Kulhuse ud til Isefjord og er en ideel ramme for en familieferie hvor
børn og deres forældre eller bedsteforældre kan skabe ferieoplevelser sammen.
Forskellighed og Fællesskab-projektet støttes af Baunehøj Efterskole, Danske Bank, Frederik den Syvendes Stiftelse,
Frederikssund Kommune, Frederikssund Falkenborg Rotaryklub, H.C. Venslev, Haldor Topsøe A/S, Lions Club
Frederikssund, Nordea og Prinfo Paritas ApS.
Fotos fra efterskolens hjemmeside fra et sommerarrangement sidste år.
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Fjordforbindelsen i lyd og billeder
– og et statusnotat fra Vejdirektoratet
På flere måder har man de seneste uger både kunnet se og høre hvordan man fra forskellige sider undersøger og diskuterer
fordele og ulemper ved forskellige muligheder for en ny vejforbindelse på tværs af Roskilde Fjord.
Forundersøgelser til lands og til vands
Vejdirektoratet er i gang med den store VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af de forskellige bromuligheder
ved eller i stedet for Kronprins Frederiks Bro samt flere alternative bro- og tunnelforbindelser længere sydpå i Roskilde Fjord.
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Blandt andet har man engageret firmaet GEO til undersøgelser af jordbundsforhold både til lands og til vands. Omkring
sankthans lå denne lille borerig (i form af en pram lastet med en lastbil med boreudstyr) og tog prøver fra fjordbunden på flere
positioner umiddelbart syd for Kronprins Frederiks Bro.
Firmaet fortsætter nu prøveboringer i området omkring Marbæk på østsiden og Tørslev Hage på vestsiden af fjorden.
Også Vikingeskibsmuseet i Roskilde har været involveret. I museets seneste myhedsbrev nævnes blandt marin-arkæologernes
aktuelle opgaver undersøgelserne i forbindelse med en ny forbindelse over Roskilde Fjord.
Vejdirektoratet undersøger seks mulige fjordforbindelser
Ifølge et statusnotat af dags dato fra Vejdirektoratet har man nu indsnævret de konkrete undersøgelserne til seks forbindelser:
Nordlige forslag

Forslag N1: Udbygning af J.F.Willumsens Vej og Skovnæsvej fra to til fire spor og med fjordkrydsningen på dæmning og en
bevægelig bro (klapbro eller svingbro). Fjordkrydsningen forløber fra J.F.Willumsens Vej mod sydvest til Skovnæsvej. Den
nuværende klapbro og de tilhørende vejdæmninger fjernes.

Forslag N2: Udbygning af J.F.Willumsens Vej og Skovnæsvej fra to til fire spor. Fjordkrydsningen udbygges ved at etablere
en ny parallel to-sporet klapbro ("tvillingebro") lige syd for den nuværende bro. Den nye bro skal anvendes af østkørende
trafik, medens den nuværende bro ensrettes med to spor for den vestkørende trafik.
Sydlige forslag

Forslag S1: En ny vejforbindelse udformet som en fire-sporet motortrafikvej syd om Frederikssund. Vejen føres på en højbro
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over fjorden mellem Marbæk og Tørslev Hage, og delvis nedgravet gennem Tørslev Hage-bebyggelsen (to-tre meter under
terræn). Øst for fjorden og vest for Tørslev Hage forløber vejen i terræn.

Forslag S2: En ny vejforbindelse udformet som en fire-sporet motortrafikvej syd om Frederikssund. Vejen føres i en kort
tunnel under sejlrenden i fjorden mellem Marbæk og Tørslev Hage. Vejforløb i øvrigt som forslag S1.

Forslag S3: En ny vejforbindelse udformet som en fire-sporet motortrafikvej syd om Frederikssund. Vejen føres i en lang
tunnel under fjorden fra kyst til kyst mellem Marbæk og Tørslev Hage. Vejforløb i øvrigt som forslag S1.

Forslag S6: En ny vejforbindelse udformet som en fire-sporet motortrafikvej syd om Frederikssund. Vejen føres i en boret
tunnel under fjorden og under Tørslev Hage.
Statusnotatet indeholder et kortbillag med de seks forbindelsesmuligheder indtegnet.
Mod en bro og for en (lang) tunnel
I områderne Marbæk og Tørslev Hage er man ifølge sagens natur stærkt optaget af de sydlige forslag til en fjordforbindelse. Dels
er man ikke glade ved en højbro, og dels ser man meget gerne at tunnelløsningen bliver en lang (boret) tunnel der går i jorden
inden for kysten på Marbæk-siden og (frem for alt) først kommer op af jorden igen vest for Tørslev Hage.
Arbejdet for at fremme de to holdninger til en ny fjordforbindelse er samlet blandt andet omkring hjemmesiderne
tunnelnu.dk og langtunnel.dk samt Gruppen mod støj og forurening i Sydbyen som kan kontaktes på
gimisydbyen@gmail.com.
Se også den 'gamle' forening for en bedre fjordforbindelse
– foreningen med det sigende logo.

En lydprøve
Gruppen bag tunnelnu.dk etablerede fredag den 3. juli en prøveopstiling for at illustrere støjen fra en højbro over Roskilde Fjord
fra Marbæk til Hornsherred med afsæt umiddelbart syd for Sydbyen i Frederikssund.
Udgangspunktet var et projektforslag som Frederiksborg Amt i sin tid lod udføre til en let højbro af skråstagstypen. Projektet
indeholdt beregninger af støjen fra biltrafikken på broen, og det var de beregninger man havde fået en lydtknikker til at efterligne i
virkelighedens verden.
Her ses opstillingen med højttalere i 18 meters højde på en lift i det område der er udlagt som Marbæk Strandpark. Nedenfor ses
de to initiativtagere til demonstrationen og Tunnel Nu-kampagnen, byrådsmedlemmerne Kenneth Jensen og Preben Gøttsche.
Og nederst bliver lydtekniker Torben Nielsen interviewet af TV2 Lorry. Han stod med sin lydmåler inde for at støjniveauet var som
projektet beskrev det.
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Sommer-Lorry
TV2 Lorry henter i uge 28 sine sommer-historier fra Halsnæs-Frederikssund-Egedal-området. Onsdag den 8. juli bragte tvstationen et længere indslag om de trafikale forhold i området, det vil sige både spørgsmålet om en motorvejsforbindelse mellem
Ballerup og Frederikssund og om en ny forbindelse på tværs af Roskilde Fjord.
Udsendelsen bragte denne reportage om fjordforbindelsen med indslag fra blandt andet den ovenfor beskrevne lyddemonstration. Her kan man selv høre.
Lokalavisen Frederikssunds Martine Bentsen har denne reportage på avisens hjemmeside – inkl. et web-tv-indslag.
Foto: Morten Ledet
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10 H.V. Ravn midlertidigt lukket som kulturskib
Bebudede arrangementer i denne uge og den kommende weekend ombord på det ny kulturskib H.V. Ravn i Frederikssund Havn
er aflyst på grund af problemer med tilladelser fra Søfartsstyrelsen.
Der var planlagt åbent skib med udskænkning onsdag aften i forbindelse med koncert på kajen af et engelsk skoleorkester, og
søndag var der foruden sildebord og udskænkning planlagt en kort harmonika-koncert med Niels Sømand og Lelo Nika forud for
deres koncert samme eftermiddag i Over Dråby Kirke (se denne uges forside-kalender).
Gruppen bag kulturskibet ved Niels Sømand Pedersen og Gunnar Nolsøe fortæller at der opstået en uventet situation efter at
Søfartsstyrelsen har politianmeldt H.V. Ravn for overtrædelse af betingelserne i tilladelsen til at sejle skibet til Frederikssund.
Efter forhandlinger med styrelsen er man blevet enige om en fremtidig løsning i form af en omregistrering af skibet som
såkaldt flydende erhvervsfartøj, men omregistreringen kan først underskrives når skibets egentlige ejer om et par uger vender
hjem fra ferierejse.
R: Ny formulering
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10 Fulton på kort visit i Frederikssund Havn
Skonnerten Fulton fra Fulton-stiftelsen ankom fredag den 10. juli til Frederikssund Havn og lagde til ved den tomme plads på
Sortebroen hvor ellers SS Skjelskør ligger. Skjelskør er til veteranskibstræf i Flensborg Fjord.
Fulton forlader Frederikssund igen allerede lørdag den 11. juli sidst på eftermiddagen.

En lokal afdeling af Lions Club afholder for tiden en ungdomsltræf med 25 unge fra forskellige nationer som de seneste uger har
været indkvarteret privat rundt omkring i Nordsjælland.
De næste par uger skal de unge sejle med Fulton rundt i Danmark, og sejladsen slutter i København.
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Foto: Jacques Duelund Mortensen
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13 Vandring langs stranden Kignæs rundt
Kystudvikling og geologi i fortid og nutid - og hvad mon fremtiden bringer.
Klinterne inde i landet er skabt da havet stod højt i stenalderen. Det var dengang østersen stortrivedes i fjorden. Siden er havet
faldet flere meter, og vi har vore nutidige kyster. Klimaændringerne betyder nye forhold for kysterne - og nye udfordringer for de
der lever dér.
Frederikssund Kommune arrangerer vandreturen som et led i Blå Flag-godkendelsen af Kulhuse Strand.

Mødestedet er parkeringspladsen nord for Museet Færgegården, og derfra gås der langs med de gamle kystklinter til
Kignæs. Her kan man se de nutidige kystprocesser og høre om hvordan de foregår.
Turen slutter i Neder Dråby i Kignæs Havn. Turguide er geolog Bent Kjær Hansen, og han opfordrer alle til at komme og få en
snak om hvorfor kyster og strande ser ud som de gør.
Tid og sted: Torsdag den 16. juli kl. 17 med udgangspunkt fra parkeringspladsen ved Færgelunden nord for Museet
Færgegården. Varighed cirka to timer.
2009 7

20 Kulhuse Strand uden Blå Flag
Det Blå Flag på Kulhuse Strand er taget ned for resten af sæsonen. De skrappe regler for Friluftsrådets administration af Blå
Flag-ordningen betyder at flaget stryges for sæsonen efter blot en enkelt måling med for høje bakterieværdier.
Den 9. juli blev der rutinemæssigt taget en prøve af badevandet ved stranden, og den viste alt for høje værdier for de colibakterier der fungerer som indikator for vandets eventuelle forurening. Der blev målt en værdi på 6900 E.coli, og grænseværdien
er 2000 E.coli. En samtidig måling for fækale enterokokker havde advarende høje værdier.
Der blev taget en ny prøve den 14. juli, og her var stranden fri for begge bakterier, men det ændrer ikke på af det Blå Flag er
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taget ned for sæsonen.
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31 Botaniktur gennem strandengene ved Nordskoven
Lørdag den 8. august kl. 10.30 arrangerer kommunens Natur- og Miljøafdeling en tur på strandengene langs Roskilde Fjord ud
for Nordskoven i Kulhuse. Turens emne er primært planter, og undervejs fortæller guiderne om Roskilde Fjord som et Natura
2000-område.
Tag madpakke og drikkevarer med og også gerne både lup og kikkert.
Turen er kun egnet for gående og altså ikke for kørestole og barnevogne.
Mødestedet er busvendepladsen for enden af Barakvej. Bus 322 fra Frederikssund og Jægerspris ankommer kl. 10.32.
Herfra går det ud til fjorden og derefter langs kysten mod øst til strandengene ud for Nordskoven. Hjemturen foregår gennem
skoven. Turens længde er cirka fem kilometer. Turen slutter ved udgangspunktet cirka kl. 14.
Der er busafgang fra Barakvej hver time i minuttal 32, men til hjemturen kan ikke-bilister måske få et lift til Jægerspris eller
Frederikssund.
Turledere er biolog Minna Møller fra Natur & Miljø og botaniker Orla Bjørneskov. Turen er et såkaldt Blå Flag-arrangement knyttet
til Kulhuse Strand.
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31 Der kommer selvbetjening på bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne holder lukket på skift i løbet af efteråret og vinteren fordi der skal indføres en ny ordning med
selvbetjening.
En del af den ny ordning er indførelse af chipteknik med tyverisikring. Alle bibliotekernes materialer (bøger m.v.) skal have påsat
en chip til registrering af udlån og aflevering. Med chips sikres også at materialerne ikke forlader biblioteket uden registrering.
Samtidig indrettes der selvbetjeningsanlæg hvor lånerne let og enkelt selv kan registrere lån af bøger og andre
biblioteksmatrialer og aflevere dem igen. Det betyder at indgangspartierne i bibliotekerne skal ombygges og ommøbleres, så der
er plads til selvbetjeningen.
Indførelsen af chipteknikken og ombygningerne kræver at bibliotekerne lukker i perioder. Perioderne bliver fordelt, så der hele
tiden er mulighed for at besøge et åbent bibliotek.
Frederikssund lægger ud
Det begynder på hovedbiblioteket i Jernbanegade i Frederikssund hvor biblioteket på 1. og 2. sal vil være lukket fra den 24.
august til og med den 8. september.
Der er dog åbent i Bibliotekssalonen i gadeniveau mandag til fredag kl. 14-17. Her vil der være en mini-læsesal med mulighed for
at læse dagens aviser over en kop kaffe, og man kan aflevere bøger m.v. og afhente bestilte materialer.
Når hovedbiblioteket åbner igen onsdag den 9. september, står personbalet klar til at vise lånerne hvordan man betjener sig selv.
Men selv om man fremover skal klare de rutinemæssige ekspeditioner selv, vil bibliotekarerne stadig være der til at hjælpe med
alle mulige forespørgsler og andet som selvbetjeningsmaskinerne ikke kan klare.
De midlertidige lukninger af bibliotekerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup bliver annonceret senere.
Skibby efterlyser gode idéer
Kom med dine gode idéer og hjælp os med at gøre bibilioteket bedre. Sådan lyder opfordringen fra lokalbiblioteket i Skibby forud
for at man også der skal bygge om til selvbetjening.
I den forbindelse skal der flyttes om og indrettes på ny, og selv om man ikke har en million til rådighed, men bare cirka en
tiendedel heraf, vil man ikke udelukke at der kan bruges nogle gode idéer i forbindelse med omflytningen og ombygningen.
Der er ingen begrænsninger på hvad man kan foreslå, til gengæld kan biblioteket heller ikke love at bruge de indkomne idéer.
Men alle der bidrager og oplyser navn, adresse og telefon på skibbib@frederikssund.dk, deltager i en konkurrence om et
gavekort til den lokale boghandel.
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31 Kommunen køber 70 hektar jord til Ny By
Byrådet besluttede på et ekstraordinært møde den 29. juli at erhverve
cirka 70 hektar jord i de centrale dele af det der indtil videre kaldes Ny By
ved Store Rørbæk.
Det drejer sig om jord tilhørende ejendommene Store Rørbækvej 3,
Skiftestensvej 1, Dalvejen 3 og Dalvejen 8 samt tre hektar fra
ejendommen Dalvejen 5. Ejendommene ligger både nord og syd for
jernbanen.
Jorden er erhvervet gennem ekspropriation eller på
ekspropriationslignende vilkår på grundlag af aftaler indgået ved en
åstedsforretning den 6. juli.
Frederikssund er en spændende udviklingskommune
– Det er en meget vigtig beslutning et enigt byråd her har truffet, siger
borgmester Ole Find Jensen i en pressemeddelelse. – Kommunen har
hermed erhvervet sig de centrale dele af et af Danmarks største bolig- og
erhvervsudviklingsområder, og dermed er der åbnet for meget store
perspektiver med mulighed for at udbygge Frederikssunds position som
en af hovedstadsområdets mest spændende udviklingskommuner.
– Vi har hermed åbnet et forløb der kommer til at strække sig over flere byrådsperioder, siger Ole Find Jensen, og det vil
naturligvis kræve både politisk vilje og beslutsomhed. Men med et byråd der står sammen om opgaven, er jeg ikke i tvivl om at
det vil lykkes.
Med erhvervelsen af de fire-fem ejendomme har kommunen sikret sig de centrale arealer som er vigtige for at kunne styre
udviklingen af de stationsnære arealer i den ny by ved Store Rørbæk.
Sammen med de 40 hektar kommunen i foråret købte i det nordlige erhvervsområde af Ny By, har kommunen nu arealer som vil
kunne danne grundlag for mange års byudvikling i området.
Stor og spændende planlægningsopgave
– Vi står over for en planlægningsopgave der er større end noget vi nogensinde har prøvet før, men som også er noget af det
mest spændende man kan få lov at arbejde med, siger direktør for arbejdsmarked, erhverv og teknik Ejvind Mortensen. – Så vi
kommer nok til at styrke vores egne planlægningsmæssige kompetencer for at løfte opgaven, men jeg forventer også at vi vil
indlede en række strategiske samarbejder med private aktører i de kommende år.
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Det lokale erhvervsliv er ifølge direktør Peter Bo Andersen fra Frederikssund Erhverv også godt tilfredse med de kommunale
jorderhvervelser. – At kommunen nu råder over helt central jord til både erhvervs- og boligområder, er af uhyre stor betydning for
Frederikssunds erhvervsprofil og mulighederne for en fortsat positiv udbygning af erhvervslivet, siger han i samme
pressemeddelelse.
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31 Kom sejlende til Træf Fjordens Træbåde i Østby Havn
I forbindelse med træskibstræffet i Østby Havn lørdag den 15. august sejler S/S Skjelskør to gange tur-retur fra Frederikssund
gamle trafikhavn til Østby Havn.
Første sejlads

Frederikssund afgang kl. 9 med ankomst Østby Havn cirka kl. 10

Østby Havn afgang kl. 11 med ankomst Frederikssund cirka kl. 12
Anden sejlads

Frederikssund afgang kl. 14 med ankomst Østby Havn cirka kl. 15

Østby Havn afgang kl. 16 med ankomst Frederikssund cirka kl. 17
Billetter sælges ved ombordstigning, og der sælges kun billetter til pågældende sejlads.

Billetpris enkelt: Voksen 60 kroner, barn under 12 år 30 kroner

Billetpris dobbelt: Voksen 110 kroner, barn under 12 år 55 kroner.
Søndagstur
Søndag den 16. august kl. 10:30 sejler S/S Skjelskør ud fra Frederikssund havn på en times tur for at møde de deltagende
træskibe som kommer forbi Frederikssund på vej hjem fra træffet i Østby Havn.
Billetpriserne er voksne 60 kroner, børn under 12 år 30 kroner. Billetter sælges ved ombordstigning, og der sælges kun billetter til
pågældende sejlads.

Senere på dagen sejler S/S Skjelskør sine sædvanlige søndagsture kl. 13, 14:30 og 16. Se dampskibets hjemmeside
dampskib.dk.
Der tages som sædvanlig forbehold for vejrliget og hændelser der ligger uden for rederiets og Foreningen til Gamle Skibes
Bevarelses kontrol.
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Årets træf for fjordens træskibe er i Østby Havn
Jollen Arne og Jørgen i Østby Havn får mange gæster i weekenden fredag den 14. til søndag den 16. august ved årets Træf
Fjordens Træbåde-arrangement. Det er Østby Bylaug og Arne & Jørgen Lauget som sammen med mange frivillige arrangerer
årets træskibstræf.
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Træffet skal fortælle historien om de træbåde der er blevet bygget og brugt i og omkring Isefjord og Roskilde Fjord. Træffet er
med til at bevare disse brugsbåde som nu hver især nærmest er at betragte som unika.
Fredagen og søndagen går primært med at bådene henholdsvis ankommer og afsejler igen.

Lørdagen er den store træfdag
Det store arrangement for publikum bliver lørdagen kl. 10-17 med mange oplevelser for børn og voksne. Træffet åbnes kl. 10 af
Frederikssund-borgmester Ole Find Jensen.
Først og fremmest kan man se de gamle træbåde og tale med skipperne, og der bliver også en præsentationssejlads med de
deltagende både. I havnen er der demonstration af tidligere tiders fiskeri som fx soppevod og håndvod, og der er aktiviteter for
børnene med brug af vandkikkerter og fiskenet. Det bliver også muligt mod betaling at prøve at sejle med vikingeskib.

Desuden bliver der arrangeret en særlig kapsejlads med frederikssundjoller til markering af 200-års købstadsjubilæet.
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Dertil sørger laugene for boder med salg af fx Østby-pandekager, stegt fjordål, fiskefrikadeller lavet af frisk fisk fra Skagerrak og
diverse drikkevarer.
En tidligere annonceret demonstrationssejlads ud for Frederikssund Havn kan ikke lade sig gøre af praktiske årsager.
Information og illustrationer fra flere kilder, blandt andet Kulturplakaten.dk.
Læs om frederikssundjollen på Vikingeskibsmuseets hjemmeside (der nærmest indeholder en byggevejledning). FOTO
2009 8

10

European Peoples Festival i Cantanhede i Portugal
Den portugisiske by Cantanhede midt mellem Porto og Lissabon var den sidste uge af juli vært for den 18. udgave af European
Peoples Festival, en festival med det formål at skabe sammenhold og fællesskab på tværs af landende i EU.
I årets festival deltog repræsentanter for 15 byer fra lige så mange EU-lande. Som i alle de forrige 17 udgaver af festivalen var
det igen Frederikssund der repræsenterede Danmark. 43 frederikssundere var med i Cantanhede for at dyste i en række
idrætsgrene og give deres kulturelle bidrag med.
Festivalen indledes hvert år med en parade gennem værtsbyen, og det er altid et festligt skue med et optog af
sækkepibespillende skotter, folkedansende ungarere, syngende irere og ikke mindst smilende og feststemte danskere som viser
Dannebrog og Frederikssund frem på bedste vis. Efter paraden er der officiel åbning af festivalen, og så kan festivalens
sportslige konkurrencer inden for fodbold, volleyball, petanque, basket, svømning og tennis og dens kulturelle indslag med
malekonkurrence, fotokonkurrence, madlavning og skattejagt begynde. I alle konkurrencer dystes der med mix-hold.
Selvfølgelig ønsker alle at vinde og gøre deres bedste, men ifølge formanden for den danske
festival-forening og lederen af Frederikssund-delegationen Tommy Fritzen foregår alle
konkurrencer i en god sportslig ånd og med smil på læben, og alle deltagere har det sjovt.
Han betegner de danske sports- og kulturpræstationer som 'hæderlige'. Bedste præstation
var en andenplads i fodbold
Han fremhæver også også det danske bidrag i madlavningskonkurrencen hvor menuen med
brændende kærlighed med æblekage til dessert blev overordentligt vel modtaget af såvel de
lokale portugisere samt festivaldeltagere fra de øvrige lande. I den samlede stilling sluttede
Danmark som nr. 10, mens de portugisiske værter selv tog sig af førstepladsen.
Hvert land er repræsenteret med en stand hvor festivaldeltagere og lokale gæster kan få et
lille indblik i de deltagende byer og lande. Den danske stand var præget af billeder fra
Frederikssund og omegn, og der blev også solgt små souvenirs fra Frederikssund. Standens
tombola med mulighed for at vinde smagsprøver på dansk brændevin var en stor succes.
Den danske stand var i det hele taget præget af godt humør, og her var det ifølge formanden
især delegationens unge piger der prægede den med deres smil og charme.
Den danske delegation havde et godt sammenhold og et godt humør med opbakning til alle danske sportsudøvere fra de øvrige
deltagere, og Dannebrog var altid med. Den danske delegation stod for en af aftenfesterne hvor der blev stablet en grillfest på
benene med lækker mad og god lokal rødvin til. Festen kulminerede i en stor, improviseret fællesdans hvor alle fra yngste til
ældste deltager var med.
Formanden for Europafestival Frederikssund Tommy Fritzen fortæller at hans indtryk fra møder med de andre delegationsledere
er at danskerne og frederikssunderne ikke blot ved denne, men også ved tidligere års festivaler har skabt sig et rigtig godt ry. I år
løb Frederikssund-delegationen med tredjepladsen i festivalens prestigefyldte fair play-konkurrence. En konkurrence som i øvrigt
fortjent blev vundet af de humørfyldte skotter.
Næste års festival foregår i Irland, i 2011 bliver værten formentlig Ungarn, og fra alle sider glæder man sig til at Frederikssund
byder velkommen til festival i juli 2012.
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Naturtur på Skuldelev Ås med kommunale fagfolk
Frederikssund Kommune inviterer til naturtur på og ved Skuldelev Ås torsdag den 20. august kl. 18-20.
Mødestedet er ved åsens sydlige ende ved Kildeskåret (grusvejen/parkeringspladsen) på Østbyvej cirka midtvejs mellem
Skuldelev og Østby.
Guider på turen er geolog Bent Kjær Hansen og skovfoged Troels Karlog fra kommunens naturafdeling. De to tager deltagerne
med på en vandring i området, både rundt i det gamle grusgravningsområde og oppe på toppen af åsen.
Den 34 meter høje ås strækker sig med sin markante form som en 3,5 kilometer lang grøn kile mod nordøst hvor den forsvinder
ud i fjorden mod Kølholm.

Geolog Bent Kjær Hansen vil fortælle om dannelsen af åsen, og om hvad vi kan finde på Skuldelev Ås af forskellige bjergarter,
mineraler og fossiler. Han tager deltagerne med på en rejse 10.000 år bagud i tiden til istiden og tilbage igen til i dag hvor
fredningen af åsen har forhindret at den er blevet gravet bort og brugt til byggematerialer.
Skovfoged Troels Karlog fortæller undervejs gennem åsens forskellige områder om den naturpleje der er brug for hvis dyr
og planter og de mennesker der bruger området, skal trives i det. Deltagerne får hermed et indblik i de overvejelser fagfolk gør
sig om plejen af en naturperle som Skuldelev Ås.
Medbragt kaffe kan nydes undervejs. Turen er ikke velegnet for kørestole og barnevogne. Man behøver ikke at tilmelde sig.
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Søen ved Kildeskåret er meget ren.
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11 Klubbernes Sommer & Sjov på Marbæk Strand
To af de allersidste dage i skolernes sommerferie gentog Frederikssund Klubberne, Ungdomsskolen og
sidste års store succes med en strandfest for børn og unge, Frederikssund Sommer Og Sjov.
I år foregik arrangementet alene på Marbæk Strand syd for Frederikssund, og Ungdomsskolens bus
bragte børn til og fra.
Formand for Opvækst- og Uddannelsesudvalget Anne-Mette Worch åbnede arrangementet torsdag
formiddag i et formidabelt vejr.
Foruden almindelig badning og dasning og hyggeligt samvær var der mange andre aktiviteter at vælge
imellem. Efter køerne at dømme var hovedattraktionerne highjumperen og surf- og kajakskolen, men
hawaiibaren, sæbebold, stangtennis, beachvolley, sejlture med Sif Ege og prøvedykning var i høj kurs.
For ikke at tale om finalen fredag hvor brandfolk fra Brand- & Redningsberedskabet arrangerede en kæmpe vandkamp.

SSP

også

Torsdag aften var strandens naboer inviteret til en kop kaffe sammen med nogle af de unge og medarbejdere i klubbernes
gadeteam (SSP). Det var der ikke så mange der benyttede sig af, men de der gjorde, fik hilst på nogle af de unge der bruger
stranden til deres egne private fester. Og fik en snak med SSP Gadeteamet om hvad borgerne kan bruge SSP-teamet til.
– Alt i alt to fantastiske dage på Marbæk Strand som absolut indbyder til en gentagelse næste år, fortæller afdelingsleder Jacob
Jørgensen fra Ungdomsskolen og SSP. Det er også ham der har samlet denne stribe billeder fra de to dage ved stranden.
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Legeglade brandfolk møder legeglade børn under regnbuen.
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Dykkerbåden blev også brugt til transport af 'passagerer' til Sif Ege. Det var meget populært at folkene fra bådelauget Sif Ege
således stillede sig til rådighed på et par hverdage og sejlede små 'togter' med klubbørnene på Roskilde Fjord. Fjorden var for
lavvandet ved badebroen ved Marbæk Strand til at Sif Ege kunne gå helt ind.
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13 Zonen vs. Politiet (revanchekamp)
Sidste år spillede unge fra klubben Zonen en venskabskamp med det lokale politi.
De unge tabte – og ønsker nu revanche.
Det foregår tirsdag den 18. august kl. 16 på ORI Stadion i Oppe Sundby i det sydlige Frederikssund. Kampen er med halvtimes
halvlege, og pokalen overrækkes kl. 17.15 af borgmester Ole Find Jensen.
Ved siden af er der nogle ekstra forlystelser. Klubberne stiller deres kæmpe hoppeborg op, og man kan få målt hvor hårdt man
kan sparke til en fodbold – og måske vinde en præmie. Politiet og Brand- og Redningsberedskabet udstiller køretøjer på stadion.
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13 Undgå at skraldet lugter, og at der kommer maddiker i det
Her i sommervarmen har mange husejere oplevet grim lugt fra skraldespandene – eller det der er værre. Fx hvis spyfluen kan
komme til at lægge æg i madrester i spandene, så kan der i løbet af få dage komme maddiker i affaldet.
Ved at pakke madrester og andet let fordærveligt affald ind i plastposer kan man undgå både den grimme lugt og maddikerne.
Lugt af kød og fisk kan tiltrække spyfluer på lang afstand. Spyflue-hunnerne lægger æg (også kaldet spy) på døde dyr, kød og let
fordærveligt affald. Æggene klækker allerede efter cirka et døgn, og larverne (maddikkerne) kravler rundt og æder af affaldet. De
kravler måske ud af spanden på jagt efter mere føde.
Det er derfor vigtigt at pakke madaffald ind i tætte affaldsposer inden det smides i skraldespanden. Det gælder også den
emballage med rester af mad i som smides i spanden med restaffald.
Affaldsposerne fra køkkenet skal altså bæres ud før de er så fyldte at man ikke kan slå en tæt knude på dem.
Plastposer i bioaffald?
Der er ikke problemer med plastposerne i bioaffaldet. De bliver sorteret fra før den videre behandling.
Bioaffaldet køres i første omgang til en opsamlingsplads ved Strandvangen i Frederikssund (det gamle AFAV). Her kommer
affaldet gennem en en poseopsprætter og derefter en tromle der sorterer plastposerne og eventuelle andre uønskede ting fra
affaldet.
Herefter køres bioaffaldet til et forgasnings- og komposteringsanlæg ved Holbæk hvor affaldet omdannes til biogas og gødning.
Rengøring af skraldespandene
Skraldespandene til bioaffald og restaffald kræver et minimum af rengøring hvis fordærveligt og 'beskidt' affald emballeres så det
ikke sviner nede i spanden.
I givet fald kan man vaske spandene med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.
Er man uheldig at få et 'angreb' af maddiker, skal man vide at de i sig selv ikke er farlige. Eventuelt kan man tage en plastpose på
hånden og putte larverne i en plastpose og smide dem i skraldespanden – med knude på posen !
Brug aldrig sprøjtegift.
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17 Kommunal- og regionalvalg
Brevstemme
Tirsdag den 17. november 2009 holdes der valg til Byrådet og Regionsrådet.
Hvis du er forhindret i at stemme den 17. november 2009, kan du stemme pr. brev. Du kan afgive brevstemme fra den 18. august
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2009 til og med den 14. november 2009.
Du brevstemmer ved at møde personligt op på et af landets folkeregistre. I Frederikssund Kommune kan du brevstemme i
Borgerservice, Torvet 2, 3600 Frederikssund, mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 10-18 og fredag kl. 9-14.
Borgerserviceholder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdagene den 31. oktober og 7. november 2009 kl. 10-12
samt lørdag den 14. november 2009 kl. 10-14.
Legitimation skal medbringes (for eksempel pas, kørekort, sygesikringsbevis eller personnummerbevis)
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17 Kunsthøjskolen Thorstedlund lukker ved årsskiftet!
Efter mere end 25 år som kunsthøjskole har skolens bestyrelse og skolekreds besluttet at standse driften ved årets udgang.
Skolen kan ikke få økonomien til at hænge sammen med kun 20-30 procents belægning på de lange højskoleophold.
Men inden det kommer så vidt, er man ifølge skolens seneste nyhedsbrev fast besluttet på at give efterårets kursister et lærerigt
og mindeværdigt ophold. Man har derfor sammensat et program med gæstelærere og besøg af en række af de billedkunstnere
man har gode erfaringer med.

Efterårsprogrammet
Møderne foregår mandage kl. 19 i Pyramidesalen, og de er mod beskeden entré også åbne for andre:
Første gæst er billedkunstneren Allan Otte som ved tidligere lejligheder har imponeret med sine landskabsmalerier. Allan
kommer forbi til en højskoleaften den 24. august.
Den 31. august er gæsten maleren Martha Kramær som vil fortælle om sit arbejde. Linket fører til en aktuel artikel på kunsten.nu
-portalen.
Kunsthistorikeren Sanne Kofoed Olsen er tidligere rektor på Det Fynske Kunstakademi og nu ny leder af Museet for
Samtidskunst i Roskilde, og hun kommer forbi Thorstedlund den 14. september. Hvad ser hun af muligheder for 'sit nye'
museum?
Den nyrealistiske maler Christoffer Munch Andersen kommer på besøg den 21. september, og den 9. november kan man møde
en af tidens mest succesfulde yngre malere, Eske Kath.
Og jazz
Uffe Steen og jazzorkestret Circles afholder koncert på Thorstedlund på Spil Dansk Dagen torsdag den 29. oktober, Det
foregår om aftenen, men det endelige tidspunkt er endnu ikke fastlagt.
Og poesi
Pyramide Poesi 2009 er planlagt til weekenden den 13.-14. november. Programmet er endnu ikke fastlagt, men det skulle ikke
blive kedelige end sidste år.
Keramik-gæstelærer og korte kurser
Gennem hele efteråret vil den lettiske keramiker Auguste Paukstyte fungere som undervisningsassistent på keramikværkstedet.
Auguste vil præsentere eleverne for en 'anden' keramiktradition, og både 5, 12 eller 18 elever får glæde af hendes blik, evner og
erfaring.
På de korte kurser underviser blandt andre Martin Fasting, Morten Ernlund og Ebbe Laurs Sørensen, og vil man undervises af en
af dem, skal man deltage på et af skolens en uges malekurser. Der er stadigt ledige pladser på to kurser i oktober og november.
I uge 38 er der kursus for tidligere 'lange' elever, og her kan man få genopfrisket højskoleminderne med en uges intensiv
undervisning for bare 1000 kroner.
Og så håber skolen at mange af skolens tidligere elever kan komme forbi henover efteråret. Så giver vi dem en sidste tur i
karrusellen, lover forstander Dan Mølgaard og resten af personalet i nyhedsbrevet.
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18 Raasigvangen – et nyt erhvervsområde i Slangerup

I den vestlige udkant af Slangerup ligger der nu et erhvervsområde med 11 parceller på fra cirka 2300 til 4500 kvadratmeter.
Området ligger mellem Strandstræde og Jordhøjvej, meget tæt på omfartsvejene omkring Slangerup og med megen
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forbipasserende trafik hele dagen.
Erhvervsområdet er beregnet til virksomheder inden for industri, lager og værksted, herunder også servicevirksomhed og
engroshandel.
Frederikssund Kommune udbyder parcellerne til salg gennem ejendomsmæglerfirmaet place2live Erhverv, og det foregår i
henhold bekendtgørelse nr. 472 af den 20. juni 1991 om offentligt udbud ved kommunalt salg af faste ejendomme. Parcellerne
udbydes til salg uden en fast pris, og der opfordres derfor til at afgive købstilbud. Tilbud er bindende for tilbudsgiver til og med
torsdag den 3. september 2009.
Se place2live Erhverv under sagsnumrene 12-6516 - 12-6526

I forbindelse med etablering af erhvervsområdet er der anlagt en ny vej mellem Jordhøjvej og Strandstræde. Efter rådgivning fra
Lokalhistorisk Arkiv i Slangerup har Plan- og Udviklingsudvalget bestemt at vejen skal hedde Raasigvangen.
Navnet optræder på matrikel- og markkort fra 1682 og knytter sig til en lavning og et (tidligere) vådområde omkring Græse Ås
øvre løb. Navnet optræder både på Hørup-, Jørlunde- og Slangerupsiderne af dette område. Navnet gælder jorder eller
vanger/marker der vender ned mod området.
Det gamle ord raasig (eller råsig) er ifølge stednavneforskerne ved Københavns Universitet to-ledet. Første led er simnpelthen
ordet 'rå', og andet led er ordet 'sig' (eller 'sidt') som her betyder fugtigt. Altså kan man 'oversætte' det til råfugtigt (a la råkoldt).
Vejnavnet Raasigvangen spiller sammen med de andre veje i det vestlige erhvervsområde i Slangerup som hedder henholdsvis
Håndværkervangen og Fabriksvangen.
I det nærliggende Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK, er en af salene i øvrigt på tilsvarende vis navngivet Raasigvang Salen.

De involverede fagfolk og sagsbehandlere mødtes i juli for at markere færdiggørelsen af området med vejanlæg og
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byggemodning.
Det er formand for Teknik- og Miljøudvalget, Morten Skovgaard, der klipper båndet, og det er projektleder Hans Riis Laursen der
holder den ene ende, og fagchef for teknik og miljø, Pia Holm Nielsen, der holder den anden.
I baggrunden ses fra venstre tre repræsentanter for det kommunalt ejede selskab Frederikssund Forsyning (vand og spildevand),
forsyningsdirektør Arne Kirt Hansen og ingeniørerne Rasmus Dyrholm og Jens Kjærgaard Boddum. Derefter er det sektionsleder
i vejafdelingen Robert Meisner og de to entreprenører John Hansen og Morten Hansen fra Møller & Co. A/S, rådgivende ingeniør
Carl Petersen fra Andersen & Grønlund ApS og afdelingsleder Jørgen Skaarup fra Frederikssund Forsyning.
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18 Genbrugspladserne er lukket indtil videre
På grund af en strejke i affaldsmodtagelsen på Vestforbrænding i Glostrup kan genbrugspladserne ikke få tømt
affaldscontainerne.
Pladserne bliver derfor lukket i løbet af i dag tirsdag i takt med at containerne bliver fyldt.
Indsamlingen af dagrenovation er ikke berørt af strejken (endnu).
18.08.09 kl. 9.30
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19 Ny rundkørsel ved Slangerup
Grundkort: Copyright Kort & Matrikelstyrelsen
Vejdirektoratet ombygger nu krydset hvor Strandstræde munder ud i
Frederiksborgvej
I 2006 blev krydset udpeget som en såkaldt sort plet. Alle uheld er sket for
trafikanter der svinger ud fra Strandstræde for at dreje mod venstre ad
Frederiksborgvej og dermed støder sammen med trafikanter på
Frederiksborgvej. En del af uheldene har medført personskade.
Krydset er i dag et prioriteret kryds med fire ben. De to prioriterede ben er
Frederiksborgvej, de to andre er sideveje med fuld vigepligt (hajtænder). Krydset
har dårlige oversigtsforhold og svær tilgængelighed fra
sidevejene. Vejdirektoratets vurdering er at en ombygning fra kryds til rundkørsel
er den optimale løsning på stedet.
Rundkørsel
Krydset bygges om til en en-sporet rundkørsel med en diameter på 30 meter på midterøen. Uden om rundkørselen etableres
dobbeltrettet cykelsti med vigepligt for bilister.
Rundkørslen vil have en hastighedsdæmpede effekt og give en mere glidende afvikling af trafikken fra Frederiksborgvej (sidevej),
Strandstræde/Jordhøjvej. Oversigtsforholdene på stedet bliver også væsentligt bedre.
Rundkørselen får fire ben: Frederiksborgvej (nord), Frederiksborgvej (sidevej), Frederiksborgvej (syd) og Strandstræde.
Jordhøjvej vil fortsat være koblet på Strandstræde, og på Strandstræde anlægges der en venstresvingsbane for trafikanter der
skal dreje til venstre ad Jordhøjvej.
Anlægsarbejdet begynder i uge 35 og forventes afsluttet inden jul.
Omkørsel
Under ombygningen vil der være omkørsel for beboere og andre med ærinde på Frederiksborgvej 1, 3, 5 og 7. Der lukkes for
adgang til Frederiksborgvej, og trafikanter til og fra de nævnte adresser skal i perioden køre mod vest ad Frederiksborgvej
(sidevej) og ud på Hørup Skovvej (tidligere Frederikssundsvej). Der etableres en midlertidig overkørsel mellem de to veje ud for
stien til Hørup.
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20 Træskibstræf i Østby i regn og sol
Næsten 40 træskibe fra Fjordlandet fandt vej til Østby og lagde sig i og uden for havnen, og op mod tusinde mennesker gæstede
havnen da årtets træskibstræf kulminerede lørdag den 15. august. Først så det surt ud med silende regn, men midt på dagen
klarede det op, og gæsterne kom og spiste ål og pandekager og is, og drak det øl de stedlige by- og skibslaug havde sørget for.
Træffet åbnedes kl. 10 af Frederikssund-borgmester Ole Find Jensen. Han kom sejlende fra Frederikssund Havn med SS
Skjelskør som i dagens anledning sejlede ekstrature til og fra Østby Havn. Her ses han på morgensejladsen mod Østby hvor der
var sørget for kaffe, te og kringle til de der trodsede regnen.
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Her ovenfor er det Østby Havn med festtelte set gennem formiddagsregnen fra Skjelskør, og nedenfor er Ole Find Jensen iklædt
regntøj steget ombord i jollen Arne og Jørgen der bringer ham ind til Østby Havn.
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Og medens borgmesteren finder op til havnens telte hvor han senere holder åbningstalen, lægger Skjelskør til i den
gamle skalleværkshavn umiddelbart syd for Østby Havn.
På hjemturen er Skjelskørs udsejling fra havnen en anelse besværlig og kræver assistance fra en hjælpsom mand med
en lille motorjolle der trækker dampskibet rundt med trosser fastgjort på land.
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Herunder en lille serie af de deltagende både: Mary af Frederikssund, Nordlyset, Arne og Jørgen, Lars Feilbergs båd, Mamamia,
en drivkvase og den gamle lodsbåd på vej hjem til Holbæk søndag morgen.
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Herunder ses forberedelserne til den store begivenhed, kapsejladsen for frederikssundjollerne. Og den vindende båd på vej ind.
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Og så som rosinerne i pølseenden billeder af den udstillede hundested-motor og det stedlige klenodie barkegryden. Samt et
stemningsbillede fra aftenens underholdning i det store telt.
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21 Affaldssituationen
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Konflikten på Vestforbrænding i Glostrup fortsætter. Fredag valgte medarbejdere organiseret i 3F og FOA at fortsætte den nu fem
dage lange, overenskomststridige arbejdsnedlæggelse på forbrændingsanlægget i Glostrup. Tillidsrepræsentanter og ledelse har
haft samtaler fredag formiddag og har sikret sig at de kan komme i kontakt med hinanden hele weekenden.
Vestforbrænding kan altså stadig ikke modtage affald til forbrænding fra husstande og virksomheder i de 19 ejerkommuner, og
Vestforbrænding kan ikke aktuelt anvise andre løsninger.
Vestforbrænding kan stadig levere varme til fjernvarmenettet i Ballerup og Herlev fordi man kan producerer varme på
ekstrakedler (spidslastcentraler) med olie og naturgas.
Situationen i Frederikssund
Indsamlingen af dagrenovation fortsætter i Frederikssund Kommune. Vestforbrændings omlastestation i Frederikssund kan
nemlig stadig modtage dagrenovationen.
Biofraktionen behandles som sædvanlig og køres til forgasning og kompostering på et anlæg i Holbæk. Og der er stadig noget
plads tilbage på omlastepladsen i Frederikssund hvor restfraktionen kan oplagres.
Genbrugsstationerne er bemandede i weekenden, og der er et opslag på de lukkede låger om årsagen til lukningen.

Øverst Vestforbrændings store affaldsforbrændings- og fjernvarmeværk i Glostrup.
Nederst omlastningsanlægget Frederikssund (det tidligere AFAV) med genbrugspladsen ved Strandvangen i øverste højre
hjørne.
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21 Faner søges til faneborg ved regentbesøget
Når Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen torsdag den 10. september besøger Frederikssund,
foregår den officielle modtagelse på Torvet foran Rådhuset.
For at give de royale gæster en flot velkomst opfordrer kommunen til at alle lokale foreninger med en fane deltager på Torvet
med en fanebærer opstillet i en faneborg.
Regentparret ankommer kl. 10 og forlader Rådhuset igen cirka kl. 10.40. Fanebærerne skal møde på Torvet kl. 9.
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Tilmelding af faner
Foreninger med fane opfordres altså til at deltage ved modtagelsen af
regentparret.
Organiseringen af faneborgen varetages af Kurt Terkelsen, formand for
Frederikssund Marineforening, og man skal henvende sig direkte til Kurt
Terkelsen på telefon 47 52 99 46 eller 21 29 26 41.
Der er allerede tilsagn om deltagelse fra Hjemmeværnet og lokale
soldaterforeninger, Frederikssund Marineforening, Nordsjællands Gardeforening,
Gardehusarforeningen for Frederikssund og Omegn, De Blå Baretter
Nordsjælland og De Danske Forsvarsbrødre for Frederikssund og Omegn.
Men civile foreninger, spejderkorps og idrætsforeninger m.v. er altså også
velkomne.
2009 4

24 Affaldssituationen mandag den 24. august

Konflikten på Vestforbrænding i Glostrup fortsætter. Mandag valgte medarbejderne på forbrændingsanlægget i Glostrup at
fortsætte deres ugelange, overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.
Vestforbrænding kan altså stadig ikke modtage affald til forbrænding fra husstande og virksomheder i de 19 ejerkommuner.
Mandag åbnede Vestforbrænding dog igen sine genbrugspladser efter at have fundet andre steder at komme af med (småt og
stort) brændbart affald.
Situationen i Frederikssund
Indsamlingen af dagrenovation fortsætter i Frederikssund Kommune. Vestforbrændings omlastestation i Frederikssund kan
nemlig stadig modtage dagrenovationen.
Biofraktionen behandles som sædvanlig og køres til forgasning og kompostering på et anlæg i Holbæk.
Og med hensyn til restfraktion - som egentlig skulle til Vestforbrænding - er der stadig opbvaringsplads tilbage på omlastepladsen
i Frederikssund.
Og genbrugsstationerne er genåbnede fordi der er fundet plads til midlertidig oplagring af (småt og stort) brændbart affald. De tre
containerpladser i Frederikssund, Jægerspris og Skibby kan komme af med den brændbare fraktion på omlastecentralen (det
tidligere AFAV) på Strandvangen i Frederikssund.

Øverst Vestforbrændings store affaldsforbrændings- og fjernvarmeværk i Glostrup.
Nederst omlastningsanlægget Frederikssund (det tidligere AFAV) med genbrugspladsen ved Strandvangen i øverste højre
hjørne.
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26 Hornsherred Erhvervsmesse 2009
Lørdag den 19. september blliver der for anden gang afholdt Hornsherred Erhvervsmesse. Sidste års messe var så stor en
succes at arrangørerne fortsætter i år og samler boder, udstillinger, salg og underholdning sammen til en præsentation af 'hvad
halvøen kan præstere'.
Det foregår på cirkuspladsen ved HC i Venslev. Interesserede kan henvende sig til Jørgen C. Christensen fra CC-Reklame i
Venslev på telefon 47 52 07 63 eller jc@ccreklame.dk.
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Frederikssund for fulde sejl – i sol
Frederikssund og Marbæk sejlklubberne fra de siamesiske tvillingehavne i Frederikssund fortsatte i år – med held – traditionen
for et stort eftersommer-arrangement på Frederikssund Havn.
Fredag den 21. august var der fest med musik på kajen med Plug & Play, opvisning med varmluftballoner, underholdning med De
Glade Sømænd og festfyrværkeri fra Tippen.
Lørdag den 22. august var der aktiviteter på Tippen med blandt andet drageflyvningskonkurrence, i skygen af Sydkajens huse
spillede Niels Sømand, og på inder-havnen var der næsten 30 salgs- og andre boder og musik – og ikke mindst opvisning af
juniorsejlerne i deres optimistjoller i havnebassinet. Se hele programmet.
Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Juniorsejlcentret, et succesrigt samarbejde mellem de to sejlklubber. De to klubber slog for
tre år siden deres skrantende ungdomsafdelinger sammen. Det har allerede givet resultater for rekrutteringen af medlemmer, og
de unge sejler gode resultater hjem.
Læs aktuel artikel om juniorsejlcentret med interviw med blandt andre juniorleder Christian Hangel i Lokalavisen Frederikssund.
En lille fotorundtur gver et indtryk af den velbesøgte havnefest på en solrig lørdag.
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Og dvæler ved Amatørlystfiskernes velbesøgte bod i den ene ende og en kampsportsopvisning i den anden ende af havnen.
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Fotos: Karen Langkilde Andersen (2, 3, 5 og 7) og Morten Ledet (1, 4 og 6).
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26 Introduktionsfest for 7. klasser i Ungdomsskolen
Fra 7. klasse kan man bruge ungdomssskolen til ekstra undervisning og som klub. Og her ved skoleåres begyndelse er der
selvfølgelig basis for en fest for de nye elever og medlemmer.
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140 unge fra Frederikssund-afdelingens nye 7.-klassemedlemmer var med da der forleden blev holdt introfest. Og som man kan
se, var der både drenge og piger på dansegulvet. – Og der blev svinget igennem, fortæller afdelingsleder Jacob Jørgensen.
Under festen bev der udloddet flere præmier, fx drikkedunke, t-shirts og gavekort til Fona. Hovedpræmierne var gavekort til
Ungdomsskolens Lalandiatur for netop 7.-klasserne. En af vinderne, Lasse Holme, ses her sammen med Jacob Jørgensen.

– Det var alt i alt en rigtig god aften, fortæller Jacob Jørgensen, med glade unge der opførte sig eksemplarisk.
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28 Anlæg af ny vandledning påbegyndt.
Frederikssund Forsyning har påbegyndt anlæg af en ny vandledning fra Over Dråby til Kulhuse. Med ledningen skabes en
forbindelse mellem Skovsognets Vandværk og Femhøj Vandværk. Arbejdet forventes afsluttet i december 2009.
Ledningsføring:
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Den nye vandledning skal tjene tre formål:
Forsyningssikkerhed.
Skovsognets Vandværk er det eneste kommunale vandværk, der ikke kan forsynes fra et andet vandværk. I en nødsituation kan
dette have betydning. Den planlagte ledning løser dette problem.
NVOC
NVOC er et mål for organisk materiale i vandet. Dette er naturligt forekommende og ufarligt. Organisk materiale er uønsket i
drikkevand, da det fremmer bakterievæksten. Populært sagt påvirker det "sidste salgsdato" for vandet. I hele Kulhuse er der et
højt indhold af NVOC i vandet. Skovsognets Vandværk har dispensation til periodevist at overskride grænseværdien for NVOC.
Dispensationen udløber den 31. december 2009. En forlængelse kræver godkendelse af EU. Da forsyningen vurderer, at det kan
blive en omstændelig og bureaukratisk proces at få dispensationen forlænget, ønsker vandforsyningen at løse problemet ved at
supplere med vand fra Femhøj Vandværk.
Overordnet plan.
De tre kommunale vandværker i Hornsherred er alle fra begyndelsen af 1960erne, og må forventes at være udtjente i løbet af en
10 - 20 års periode. Vandforsyningen ønsker at udbygge ledningsnettet således, at de tre gamle vandværker på sigt kan erstattes
af et centralt vandværk.
2009 9
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Ole Jacobsen udnævnt som kommunaldirektør
Byrådet har den 2. september ansat den 42 årige Ole Jacobsen som ny kommunaldirektør i
Frederikssund Kommune.
Ole Jacobsen har siden januar i år været konstitueret i stillingen og tilræder formelt stillingen den 1.
oktober.
Ole Jacobsen kom til Frederikssund Kommune i 2006 som direktør for Opvækst & Uddannelse.
Under sin studietid på RUC havde Ole Jacobsen flere 'studenterjob' - blandt andet som fuldmægtig i
Kommunernes Landsforening.
Efter endt uddannelse som cand.techn.soc. (teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægningsuddannelse) indledte han i 1998
sin karriere i Helsinge Kommune. Først som fuldmægtig, så som sekretariatschef, herefter som forvaltningsdirektør for social-,
skole- og kulturområderne og senest som konstitueret kommunaldirektør.
Ole Jacobsen er meget fodboldinteresseret og har uddannet sig som træner. Han har flere tillidshverv i Sjællands Boldspil Union
og Dansk Boldspil Union.
Ole Jacobsen bor i Helsinge sammen med sin kone Stefanie og deres tre teenagere.
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John Schmidt Andersen (V) i Økonomiudvalget
Byrådet godkendte den 2. september at John Schmidt Andersen (V) indtræder i Økonomiudvalget i stedet for Anne-Mette Worch.
Anne-Mette Worch har bebudet at hun ikke genopstiller ved kommunalvalget til november. Her er John Schmidt Andersen partiet
Venstres spidskandidat, og partigruppen i Byrådet havde derfor ønsket at foretage en rokade med posten som medlem af
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Økonomiudvalget.
3

Valg til Ældrerådet
Ældrerådet er talerør for alle ældre over 60 år. Det kommunale ældreråd er lovbestemt og skal rådgive kommunen i
ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål vedrørende ældre.
Valget til nyt ældreråd afholdes som fremmødevalg den 17. november - samme dag som kommunevalget - og det ny råd
fungerer i den samme fireårige periode som det kommende byråd.
Ældrerådet består af ni medlemmer som vælges blandt kommunens cirka 9000 borgere over 60 år. For at sikre lokalområdernes
repræsentation skal der vælges to repræsentanter fra henholdsvis Slangerup, Skibby og Jægerspris og tre repræsentanter fra
Frederikssund.
Opstillingsmøder
Frederikssund tirsdag den 8. september kl. 13.30 på Kulturhuset Elværket
Skibby tirsdag den 15. september kl. 13.30 i cafeteriet på Ældrecentret Nordhøj
Jægerspris torsdag den 17. september kl. 13.30 på Mødestedet Vinkelvej
Slangerup tirsdag den 22. september kl. 13.30 i Aktivitetshuset Kongshøj
På møderne bliver der orienteret om ældrerådets arbejde, og reglerne for opstilling og valg til ældrerådet bliver gennemgået. Der
serveres en forfriskning eller kaffe og kage.
Opstillingsfrist
Personer der ikke kan deltage på opstillingsmødet, men som ønsker at opstille til valget, kan opstille skriftligt og med underskrift
fra fem stemmeberettigede borgere (stillere).
Opstillinger skal være Ældreservice i hænde senest den 28. september. Sendes til Frederikssund Kommune, Ældreservice,
Torvet 2, 3600 Frederikssund eller afleveres i Borgerservice på Rådhuset. Kandidatens cpr-nummer, navn, adresse og
telefonnummer skal fremgå.
Det nuværende ældreråd
Ældrerådet har en hjemmeside hvor der vil blive orienteret om kandidatopstillingen på opstillingsmøderne og frem til den 28.
september.
Nuværende ældrerådsformand Jørgen Christensen (se medlemslisten) træffes onsdage kl. 9.30-11.30 i Mødestedet, Vinkelvej 6
i Jægerspris.
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Fritidspasset efterår 2009
7000 børn og unge i Frederikssund Kommune har gennem deres skoler og ungdomsuddannelser igen i år fået tilbud om at prøve
forskellige fritidstilbud i foreninger og klubber m.v. Det er andet år at Folkeoplysningsudvalget gennemfører en sådan
hvervekampagne for det frivillige foreningsliv.
Tilbuddet til de unge kaldes Fritidspasset, og formålet er at gøre de unge opmærksom på (nogle af) de mange forskellige
fritidstilbud børn og unge kan vælge at deltage i.
29 foreninger fra idræt over spejder, teater og børnefilmklub til hobbyaktiviteter har valgt at medvirke i dette års kampagne.
Sidste år gav fritidspasset cirka 150 nye, varige medlemskaber hos de deltagende foreninger. Sidste år var der 26 medvirkende
tilbud.
Se Fritidspas 2009 i PDF-udgave.
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Gardehusarregimentets Hesteskadron er i forbindelse med regentparrets besøg indkvarteret i en teltlejr på kommunale arealer på
Stenhøjgård for enden af Ventevej i Frederikssund.
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Daginstitutionen Troldehøjen på Ventevej er nærmeste nabo til Hesteskadronens lejr i Stenhøjgård-området. I institutionens
nyhedsbrev skriver pædagogerne til børnene:
- Som I jo nok har hørt, kommer vores Dronning på besøg. Alle Dronningens mænd og alle Dronningens heste skal indlogeres på
markerne ved Børnebjerget... det kommer til at præge Ventevej i dagene før besøget med mange store transporter af mænd (95
stk.) og heste (60 stk) op og ned af Ventevej...
Børnehaven vil som optakt til besøget lave et projekt med prinser, prinsesser og hvad der ellers hører sig til. Og så vil man
selvfølgelig gå på besøg på Børnebjerget for at se alle mændene og hestene i deres fine udstyr.
Reportage fra Gardehusarregimentets Hesteskadrons indflytning i lejren på Stenhøjgårds marker mandag den 7.
september om aftenen.
Hesteskadronen ved Gardehusarregimentet er en særlig enhed. Dens primære opgave er at stille beredne eskorter og
kommandoer til tjeneste for regenten i forbindelse med besøg, kure og lignende. Samtidig uddanner man gardehusaren til
forskellige funktioner i mobiliseringsstyrken.
Under regentparrets sommertogt søndag den 6. til torsdag den 10. september danner Hesteskadronen således eskorte ved
karetkørslerne i de tre besøgsbyer Lemvig, Thisted og Frederikssund. Søndag formiddag red man eskorten i Lemvig efterfulgt af
en lynhurtig forlægning til Thisted. Mandag formiddag red man så eskorten i Thisted, og allerede samme dag blev alt pakket
sammen og ført til Frederikssund.
Telte og diverse grej kom først, og teltlejren stod færdig cirka ved mørkets frembrud. Sidst kom hestene og blev indlogeret i
staldteltene. De cirka 50 heste kom i fem store vogne plus to hængere. Det sidste hold heste ankom til Stenhøjgård kl. 01.
Eskorterne i Lemvig og især Thisted havde været meget våde, og både mandskab og heste var noget trætte efter to hurtige
forflytninger umiddelbart efter hinanden. Undervejs fra Jylland havde man været inde om Antvorskov Kasserne ved Slagelse for
at hente otte friske heste og sætte otte skadede heste i pleje.
Tirsdag og onsdag står den på prøveridt og prøvekørsler ad de ruter i Frederikssund hvor eskorten af regentparret skal foregå på
selve besøgsdagen
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Tirsdag den 8. september kl. 18-20 holder Hesteskadronen Åbent Hus
i sit midlertidige staldområde på markerne bag Stenhøjgård, også
kaldet Børnebjerget.
KL 18.30 byder eskadronchef, major Per S. Thuesen velkommen
sammen med byrådsmedlem og hesteekspert Michael Harder.
Først er der opvisning ved forskellige lokale ryttere og ved det ridende
politi, og kl. 19.30 er der opvisning ved Hesteskadronen.
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10 Vi byder regentparret velkommen
Det er en glædelig begivenhed for
den jubilerende by, egnen og
kommunen at Hendes Majestæt
Dronningen og Hans Kongelige
Højhed Prinsgemalen den 10.
september besøger Frederikssund
som led i deres sommertogt med
Dannebrog. Regentparret beærer os
med deres besøg i anledning af at
Frederikssund i år kan fejre 200-års
købstadsjubilæum.
Det er et jubilæum som ikke bare
gælder byen, det omfatter også hele
egnen. En købstad er jo ikke noget
uden sit opland. Tilmed er den gamle
købstad og oplandet i Slangerup og
Hornsherred nu samlet i én enhe d den ny Frederikssund Kommune.
Derfor fejrer vi året igennem jubilæet
med begivenheder rundt om i hele kommunen, og det er også sådan vi tager imod vores gæster den 10. september både i
Frederikssund by og kommunen. Regentparret besøger ti seværdigheder, museer, institutioner, virksomheder m.v. rundt om i
kommunen.
På den måde får vi vist noget af det ypperste af hvad denne moderne kommune i det smukke fjordland står for.
Fx de to højteknologiske nabo-virksomheder Haldor Topsøe og Topsil som inden for deres respektive brancher sætter
Frederikssund på verdenskortet.
På handelssiden kan vi endnu ikke vise det imponerende, endnu
ufærdige butikscenter Sillebroen frem. Det bliver i stedet det
hundredårige HC Handelscenter i Venslev som med sine 30.000
etagemeter forbliver egnens største 'købmandsgård'.
Vi viser også nogle af vores historiske og kulturelle perler frem.
På besøgsprogrammet er Museet Færgegården, Jægerspris Slot,
Sankt Mikaels Kirke og J.F. Willumsens Museum som hver for sig
fortæller både fortidig og aktuel historie.
Blandt de kommunale institutioner har vi valgt at vise det
efterlignelsesværdige brugerstyrede ældrecenter,
Lundebjerggård i Frederikssund, og noget af det fremmeste inden
for skolebyggeri, Kingoskolen i Slangerup.
Det sidste - eller rettere første - besøgssted er Torvet i
Frederikssund med rådhuset hvor kommunen officielt tager imod
Dronningen og Prinsgemalen. Det er også her - og videre rundt i
gaderne hvor kareten og kronebilerne kommer frem - at
kommunens borgere og ikke mindst alle kommunens børn kan få
lejlighed til at se og hilse på de kongelige gæster.
Velkommen til de kongelige gæster og velkommen til alle der vil være med til at gøre regentbesøget til en oplevelse.
Ole Find Jensen, borgmester
.
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Program for regentparrets besøg i Frederikssund Kommune den 10. september 2009
10.00 Ankomst til Frederikssund Rådhus
Det første besøgssted ved regentparrets besøg i Frederikssund er kommunens rådhus på Frederikssund torv.
Regentparret ankommer i bil kl. 10 og modtages af direktør for Statsforvaltningen Hovedstaden, stiftamtmand Bente Flindt
Sørensen og ægtefælle. Emilie Erforth Worch overrækker Dronningen en
buket blomster, og der udbringes et nifoldigt leve for regentparret. Den
Kongelige Livgardes Musikkorps spiller Kong Christian.
Værtsskabet overdrages herefter til Frederikssund Kommune
ved borgmester Ole Find Jensen som præsenterer den øvrige
modtagelseskomité: Borgmesterens hustru Rikke Jensen, viceborgmester
Anne-Mette Worch, politidirektør Thorkild Fogde, biskop Lise-Lotte Rebel,

regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, kommandant
for Jægersprislejren, oberstløjtnant Aksel Munk Iversen, provst
for Frederikssund Provsti Inge Bastkær Andersen og
konstitueret kommunaldirektør Ole Jacobsen.
Regentparet hilser på den opstillede faneborg med faner fra
lokale korps m.v., regentparret hilser på publikum, og
regentparret hilser på Den Kongelige Livgardes Musikkorps som imedens spiller et kort stykke.
Vikingerne blæser fanfare med tre lurblæsere på hver side af indgangen til rådhuset, og regentparret, øvrige gæster og
modtagelseskomité går indenfor i rådhuset.
Herefter spiller Den Kongelige Livgardes Musikkorps musik for publikum på torvet i 10-15 minutter.
I byrådssalen står Byråd, direktion m.fl. klar til at modtage regentparret ved den officielle modtagelse. Borgmester Ole Find
Jensen holder velkomsttalen og overrækker regentparret gaver fra kommunen - Knud B. Christoffersen to-bindsværk "Købstaden
Frederikssunds historie 1801-1970" samt to litografier af J.F. Willumsen.
Efter præsentation af byrådsmedlemmer og direktion m.fl og efter en forfriskning forlader regentparret rådhuset og kører fra torvet
i karet ledsaget af borgmester Ole Find Jensen og frue. Kareten tilhører Den Kongelige Stald-Etat, og kareten ledsages af en
eskorte fra Gardehusarregimentets Hesteskadron. Målet for karetturen er Museet Færgegården.
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10.40 Kørsel i karet til Museet Færgegården
Regentparret og borgmester med frue kører i karet gennem byen fra Rådhuset, gennem gågaden og over Kronprins Frederiks
Bro til Museet Færgegården. Kareten eskorteres af Gardehusarregimentet.

11.25 Ankomst til Museet Færgegården
Regentparret og borgmester med frue kører i karet fra Frederikssund og over Kronprins Frederiks Bro med ankomst til Museet
Færgegården kl. 11.25. Kareten eskorteres af Gardehusarregimentets Hesteskadron. Kareten standser på gårdspladsen, og
Hesteskadronen med trompetere tager opstilling ude på vejen.
Gæsterne modtages på gårdspladsen af museets bestyrelse og ledelse med formand Michael Harder, næstformand Jens Ross
Andersen og og museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer i spidsen.
Der er først rundvisning i museets permanente udstilling som fortæller egnens historie fra jægerstenalderens bopladser til vor tids
bysamfund. På grund af begrænset tid koncentreres besøget her om de enestående lokale fund af håndtegnssten fra
bronzealderen, og det vil leder af museets arkæologiske afdeling, ph.d. Søren A. Sørensen fortælle om.
Dernæst beses årets særudstilling Hallo Frederikssund som er etableret i anledning af købstadsjubilæet, og her er det
museumsleder ph.d. Mette Kia Krabbe Meyer, som samtidig er inspektør i nyere tid, der fortæller.
Kl. 11.45 drager regentparret videre i bil mod Jægersprislejren hvor der stiges om til karet med eksorte på den videre vej til
Jægerspris Slot.
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11.45 Kørsel i bil til Jægersprislejren,
I Jægersprislejren omstiges til karet.
12.10 Ankomst til Jægerpris Slot
Kl. 12.10 ankommer regentparret i følge med borgmester Ole Find Jensen og frue. Kareten er eskorteret af
Gardehusarregimentets Hesteskadron og standser foran hovedindgangen i slotsgården.
En pige fra børnehjemmet Danners Børn overrækker blomster til Dronningen, og formand for Kong Frederik den Syvendes
Stiftelse, forhenværende nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer, bestyrelsesmedlemmerne Marianne Søeby og Aage SpangHanssen samt Stiftelsens direktør Nils Sættem tager imod.
12.45 Frokost på Jægerspris Slot
Efter rundvisning på slottet og orientering om stiftelsen er der frokost for regentparret og følget samt andre indbudte. Vært ved
frokosten er Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, og maden leveres fra Restaurant Tinggården.
Kl. 14.05 forlader H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen Jægerspris Slot hver for sig på hver deres særskilte besøgsrunde i
løbet af eftermiddagen.
H.M. Dronningens program
Ledsagelse af borgmester Ole Find Jensen og hustru Rikke Jensen
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14.05 Kørsel til Kingoskolen i Slangerup
14.30 Ankomst til Kingoskolen
Kl. 14.30 ankommer H.M. Dronningen ledsaget af borgmester Ole Find Jensen og frue til Kingoskolen i Slangerup på et besøg af
en halv times varighed. Kl. 15 kører Dronningen med følge videre til Sankt Mikaels Kirke i Slangerup.
På Kingoskolen er det næstformand for Opvækst- og Uddannelsesudvalget Mads Bondo Dydensborg, næstformand for
skolebestyrelsen Peter Nielsen og skoleleder Geert Büttcher der tager imod, og Dronningen får overrakt en buket blomster af

elevrådsformanden. Skoleleder Geert Büttcher leder en rundvisning på skolen.
Rundvisning:
På rundvisningen ses på et af skolens 'huse', og overlærer Alan Proschowski og pædagogisk-administrativ medarbejder JensUlrik Sand viser naturfagscentret frem.
Midtvejs er der et stop på terrassen ved søen i skolens store atriumgård.
Herefter fortsætter rundvisningen med et kig ind i Kingosalen, og turens sidste stop er Mediateket hvor bibliotekskonsulent Kent
Poulsen og viceskoleinspektør Finn Olsen viser rundt og fortæller om mediecentrets funktion.
15.00 Kørsel til Sankt Mikaels Kirke
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15.05 Ankomst til Sankt Mikaels Kirke
Hendes Majestæt Dronningen ankommer kl. 15.05 i selskab med borgmester Ole Find Jensen og frue og modtages af
menighedsrådsformand Niels Jensen. Dronningen får overrakt en buket blomster af Sofie Winterø og hilser dernæst på
sognepræsterne Caja Emilie Winterø og Klaus Georg Meisner og næstformand i menighedsrådet Tom J. Christiansen.
Dronningen vil under højtideligheden i kirken sidde i området ved døbefonten forrest i kirken. I umiddelbar nærhed af Dronningen
sidder Slangerups tidligere borgmester Bent Lund og dennes frue Dorrit af Rosenborg som har familierelationer til kongehuset.
Menighedsrådet har gennem opslag i kirken og annoncering i kirkebladet udbudt et antal adgangsbilletter til borgere i Slangerup
og omegn.
15.35 Kørsel til Haldor Topsøe A/S

15.50 Ankomst til Haldor Topsøe A/S
Dronningen ankommer til katalysatorfabrikken kl. 15.50, og her modtages hun af en blomsterpige og af fabrikkens
ejer, bestyrelsesformand dr. Haldor Topsøe og fabriksdirektør Henrik Guldberg Pedersen. De to vil guide Dronningen gennem
virksomheden.
Rundturen begynder ved den gamle gård - Linderupgård - og Haldor Topsøe fortæller om gårdens rolle i forbindelse med
virksomhedens etablering i Frederikssund.
Henrik Guldberg Pedersen fortæller Dronningen om katalysatorers betydning for miljøet og viser forskellige katalysatorer frem.
Herefter går man ad fabrikkens interne veje til produktionsafsnit P5 hvor Dronningen hilser på repræsentanter for medarbejderne.
Henrik Guldberg Pedersen forklarer hvordan produktionen foregår, og fortæller om virksomhedens globale virke.
16.20 Kørsel til J.F. Willumsens Museum
H.K.H. Prinsgemalens program
Ledsagelse af 1. viceborgmester Anne-Mette Worch og kommunaldirektør Ole Jacobsen.
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14.05

Kørsel til H.C. Handelscenter

14.30 Ankomst til H.C. Handelscenter
Hans Kongelig Højhed Prinsen besøger som første punkt på sit særlige prorgram HC Handelscenter A/S i Venslev.
Prinsen ankommer kl. 14.30 i følge med viceborgmester Anne-Mette Worch og kommunaldirektør Ole Jacobsen og bliver ved
hovedindgangen modtaget af de to nuværende generationer af virksomhedens ejere, købmand og bestyrelsesformand Hans
Christian Bjarne Nielsen, og købmændene og direktørerne Hans Christian Nielsen og Lars Peter Nielsen.
Sidstnævnte står for den videre præsentation af virksomhedens godt 100-årige historie og rundvisningen der begynder ved
hovedindgangen med udsigt til den første købmandsbutik.
Rundvisningen beskriver den moderne blandede landhandel med mange forretningsområder hvor alsidigheden stadig er
en styrke.
Første stop er ved brovægten og kornmodtagelsen hvor det blandt andet handler om virksomhedens rolle i sikring af
fødevarekvaliteten fra-jord-til-bord med moderne opbevaring, rensning og tørring af korn.
Det næste er produktionen af miljørigtig gødning og berening af gødningsplaner på grundlag af landmandens jordprøver.
Og så er det byggemarkedets tur med alt fra trælast og drive-in over isenkram m.m.m. til nicher som maskinhuse og carporte.
Handelscentrets samlede areal er cirka 40.000 kvadratmeter, heraf cirka 30.000 under tag.
14.55

Kørsel til Topsil Semiconductor Materials A/S

15.20 Ankomst til Topsil Semiconductor Materials A/S
Prinsen modtages kl. 15.20 af direktør Keld Lindegaard Andersen og salgsdirektør Jørgen Bødker, og det er også dem der viser
rundt i produktionen på halvlederfabrikken og fortæller om fremstillingen af de særlige silicium-krystaller.
Produktionen foregår i store 'float-zone'-maskiner i såkaldt renrum, altså under meget rene forhold, og prinsen og de øvrige
besøgende skal derfor ind gennem en sluse og iføres renrumstøj.
15.50 Kørsel til Ældrecentret Lundebjerggård
Modtagelse ved formand og bestyrelse. Rundvisning på centret.
Gæsterne modtages af formand for Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning og formand for Centerrådet Jytte HolmPedersen.
16.25

Kørsel til J.F. Willumsens Museum

Fælles program
16.30 Ankomst til J.F. Willumsens Museum
Kl. 16.30 ankommer regentparret til J.F. Willumsens Museum på Jenriksvej i Frederikssund. H.M. Dronningen og H.K.H
Prinsgemalen ankommer hver for sig med deres respektive følger som afslutning på deres særskilte rundture i løbet af
eftermiddagen.
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Regentparret modtages af Mathilde Skovgaard Rasksen som overrrækker Dronningen en buket blomster, og af formand for
Kultur- og Fritidsudvalget Grethe Olsen, formand for bestyrelsen Michael Harder, næstformand Lis Olsen og museumsdirektør
Annette Johansen.
Gæsterne føres rundt i museets samling, der bydes på en forfriskning, og organist Nicolai Kjølsen (Sankt Mikaels Kirke) spiller et
stykke.
Besøget på J.F. Willumsens Museum slutter kl. 17. Det er samtidig afslutningen på regentparrets besøg i Frederikssund, og
borgmester Ole Find Jensen taler til regentparret.
17.00 Afslutning af det officielle besøg
Det officielle besøg afsluttes af borgmesteren på J.F. Willumsens Museum.
19.30 Reception på Kongeskibet Dannebrog
Efter det officielle besøg i Frederikssund er der om aftenen reception på Kongeskibet Dannebrog, som ligger ved kaj i
Hundested, med indbudte gæster fra
Frederikssund Kommune,
besøgsstederne m.v.
I den anledning optræder
Frederikssund Musikskole og
Frederikssund Street Band på kajen.
Receptionen begynder kl. 19.30 og
slutter to timer efter.
Når Dannebrog efter receptionen
forlader Hundested kl. 22, bliver
skibet blæst ud af havnen af
lurblæsere fra Frederikssund
Vikingespil, og andre vikinger danner
fakkelvagt på kajen.
.
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13 Nu 17 reportager med 400 fotos på kgl.frederikssund.dk
Den særlige hjemmeside kgl.frederikssund.dk indeholder nu ikke blot de
mange baggrundsinformationer om regentparrets besøg med program,
beskrivelse af besøgssteder m.v.
Nu er der også 17 reportager om besøget fra da husarernes heste kom til
byen mandag den 7. september om aftenen, til kongeskibet Dannebrogs
afsejling fra Hundested torsdag den 10. september kl. 22.
Fire reportager dækker Gardehusarregimentets Hesteskadrons færden
gennem tre-fire dage.
Ti reportager dækker regentparrets og Dronningens og Prins Henriks besøg
lige så mange steder, Frederikssund rådhus og torv medregnet.

57

To reportager dække de to karetture gennem Frederikssund og Jægerspris.

Den sidste reportage dækker torsdag aften i Hundested.
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De 17 reportager indeholder næsten 400 billeder.
Dertil kommer billedbidrag fra amatørfotografer med 17 bidrag med i alt næsten 200 fotos (indtil lørdag den 12. september).
Fotografer. Lars Dalby, Madeleine Glindorf, Bo Nymann, Lars Dalby
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17 Åbent Hus hos Tolleruphøjs Venner
Onsdag den 23. september kl. 14.30 har Tolleruphøjs Venner inviteret til information, kaffe og kage samt
underholdning med husets orkester TOLLDUR.
Det foregår i centercaféen på ældrecentret Tolleruphøj i det sydlige Frederikssund (Oppe Sundby).
Formålet med arrangementet er at fortælle om Tolleruphøjs Venner og det frivillige arbejde gruppen laver
på ældrecentret. Medlemmer af gruppen fortæller om hvilke forestillinger man gør sig for udviklingen af
indsatsen over for centrets beboere.
Hvis man gerne vil være med til at forsøde tilværelsen for nogle af centrets beboere - og sig selv - er
man velkommen som medlem af Tolleruphøjs Venner. Gruppen har en folder om sit virke som man kan
få med hjem fra mødet.
Tolleruphøjs Venner blev startet for snart et år siden af Bruger- og Pårørenderådet på centret.
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19 Kommunelæge udgiver bog til småbørnsfamilier
Kommunelæge i Frederikssund, Vibeke Manniche, har udgivet en bog Alt om Barnet – en helt ny bog om det lille barn – som
hun satser på skal blive en ny klassiker i børnefamilierne.
Bogen om barnet er opslagsværk på 392 sider med illustrationer, fakta, nyeste viden og gode råd om
alt fra opdragelse til sikkerhed i hjemmet, og selvfølgelig også om forebyggelse og behandling af børns
sygdomme. Bogen dækker perioden fra graviditet frem til barnets 6. år.
I en pressemeddelelse fra Vibeke Manniches eget forlag LIVA siger hun at hun med bogen gerne vil
skabe lidt orden i det kaos af information der findes om børn og forældreskab.
Hun formulerer et af bogens budskaber således:
"Jeg vil meget gerne at forældre fra starten knytter deres store kærlighed til barnet til sundhed. At de
giver barnet hjelm på fordi de elsker barnet. Giver barnet sund mad fordi de elsker det osv. Alt for ofte
sker det modsatte, nemlig at vi fx giver børnene slik i misforstået godhed. At sundhed skal kobles til
kærlighed, skal være et mål som forældrene sætter fra starten."
Vibeke Manniche er læge, ph.d., og selv mor til to børn. Hun har skrevet en del bøger for og om børn, og er en flittig underviser,
foredragsholder og debattør – og derfor velkendt fra tv, radio, aviser og blade.
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19 Hjertestartere på containerpladserne
Container- og genbrugspladserne i Frederikssund, Jægerspris og Skibby har investeret i en hjertestarter på hver plads.

Børn i Frederikssund Kommune får viden om natur og klima
Daginstitutionen Pilehaven får masser af frisk luft i disse dage. Børn og voksne fra børnehaven drager
nemlig hver dag ud i naturen sammen med Frederikssund Kommunes naturvejleder Yuri Tümmler fra
Naturværkstedet Fasangården.
Børnene bliver hver dag mødt med forskellige aktiviteter, nogle i nærmiljøet, andre ligger længere væk.
Fælles for samtlige aktiviteter er emnet natur og det emne rummer masser af spændende udfordringer,
historier og fælles oplevelser.
Naturvejleder Yuri Tümmler glæder sig over at kunne følge børnene igennem et længere forløb, som giver
en større sammenhæng i naturvejledningen:
- For det meste har jeg grupperne én dag af gangen, men i dette tilfælde har institutionen valgt
at få
tilrettelagt et samlet forløb over to uger. Det betyder, at børnene i langt højere grad får indsigt i
hvordan naturen hænger sammen - på godt og ondt.
- Vi undersøger naturen, men inddrager også konsekvensen af menneskenes adfærd. Dermed
får
børnene deres første berøring med klimaspørgsmålet, som de givetvis vil være tvunget til at
forholde sig til på en helt ny måde resten af deres liv. Med andre ord lægger vi forhåbentlig
kimen til morgendagens klimaeksperter!
Leder i Pilehaven, Inger Hove, er ligeledes meget glad for forløbet:
- Vi har valgt at bruge to uger på Fasangården for at komme tættere på naturen og dermed
finde
svar på alle de spørgsmål, som børnene tumler med. Vi hører fra forældre, at børnene taler om
deres oplevelser med stor begejstring.
- Som leder ser jeg også en positiv tilgang blandt personalet. Fælles oplevelser binder os
sammen som institution - både voksne og børn.
Naturværkstedet Fasangården er Frederikssund Kommunes tilbud til kommunens daginstitutioner, SFO'er og skoler.
Fasangården ligger i Jægerspris Skov, hvor kommunens børn og unge kan få naturvejledning hele året rundt.
Hvis du vil vide mere om Naturværkstedet Fasangården, så kontakt naturvejleder Yuri Tümmler på tlf. 20 88 77 35 eller på email: ytumm@frederikssund.dk.
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Der er tale om en handy hjertestarter egnet til virksomheder, institutioner og offentlige steder. Den er nem at betjene, og brugeren
guides klart og tydeligt gennem hver enkelt fase på dansk.
Hjertestarteren udfører automatisk selvtest, og den analyserer patientens tilstand på 7-12 sekunder. Den kan ikke fejlbetjenes,
det vil sige at patienten ikke får stød med mindre det er nødvendigt.
Her er de tre ledere af genbrugspladserne med hver deres hjertestarter. Fra venstre er det Alfred Frederiksen, Jægerspris, Palle
Just, Frederikssund, og Bjarne Aaskov, Skibby.
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20 Uge 38 var håndhygiejnens uge
Rådet for Bedre Hygiejne havde erklæret uge 38 som Hygiejneuge 2009 med temaet håndhygiejne – et tema som næppe kunne
være mere aktuelt i pandemiens 2009 – håndhygiejne er jo den bedste måde at forebygge fx influenza på. Se de gode råd
nedenfor.
Hygiejneugen har medført aktiviteter i kommuner, virksomheder og institutioner over hele landet. Således også i Frederikssund
Kommune – som oven i købet har en af sine kommunelæger, Claus Malta Nielsen, placeret som medlem af det landsdækkende
Rådet for Bedre Hygiejne.
Under kampagneugen har der dag for dag været skiftende forkus på institutioner, skoler, arbejdspladser, plejesektor og private
hjem.
Lokalt har der været aktiviteter rundt om på skoler, i sfo'er og institutioner. Det samme gælder den kommunale plejesektor, og på
rådhus og administrationscentre er der fx ved kantinerne opsat automater der giver gæsterne et 'skvæt' håndsprit før de sætter
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fingrene i stedets frokostbufet.
Kommunelæge Claus Malta Nielsen har organiseret fotoreportager fra en institution og en skole.
Institutionen Højvang
Her er det institutionen Højvang i Græse Bakkeby nord for Frederikssund hvor der både trænes håndhygiejne og udleveres
beviser på at man har gennemført træningen. Og medarbejder Irene demonstrerer en dispenser for håndsprit.
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Solbakkeskolen
Reportagen fra Solbakkeskolen i Dalby i Hornsherred viser undervisningssituationer hvor blandt andre kommunlæge Claus Malta
Nielsen fortæller om hvad hygiejne er. Eleverne tager som led i undervisingen prøver fra håndtag og lignende for at studere
tilstedeværelsen af bakterier og dermed risikoen for smittespredning.
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Gode råd om håndhygiejne
Vask altid hænder
Før du spiser
Før du begynder at lave mad
Efter toiletbesøg (stort og småt)
Når du har nyst i hænderne eller pudset næse
Når du har tørret snotnæse eller skiftet ble på dit barn
Når du har håndteret råt kød
Vær også opmærksom på håndhygiejnen i det daglige, fx
Når du deler keyboard, dørhåndtag, telefon og andre fælles hånd-kontaktpunkter med kolleger, familie og andre
Når du kommer hjem hos dig selv efter at have været ude i det offentlige rum
Puds næse i engangslommetørklæder som smides i skraldespanden efter brug
Nys og host ind i ærmet så smitte ikke spredes til alle sider
Bliv hjemme fra arbejde når du er syg med noget smitsomt som influenza og diarre
Håndsprit (med hudplejemiddel - fås på apoteket) til desinfektion af hænderne er et alternativ når almindelig håndvask ikke er
mulig
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20 Budget 2010 (- 2013) under behandling i Byrådet
Økonomiudvalget har den 11. september udarbejdet budgetforslag for 2010-2013
– som for tiden er til høring i det kommunale samarbejdssystem (Med-systemet), bestyrelser og råd m.v. Her er fristen for
afgivelse af høringssvar fredag den 25. september kl. 12.
Byrådet har den 16. september førstebehandlet budgetforslaget. Se referat af Byrådets møde.
Den 30. september kl. 10 har Byrådets medlemmer frist for aflevering af ændringsforslag.
Økonomiudvalget behandler den 5. oktober igen Budget 2010 og herunder de indkomne ændringsforslag, og den 8. oktober er
Byrådet klar til den endelige vedtagelse af budgettet.
Læs mere om budgettet for 2010-2013 – høringsgrundlag, baggrundsmateriale m.v. – på hjemmesidens info-side om
høringsmaterialet til Budget 2010.
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20 Kulturpas 2009-2010
Her godt en måned inde i skoleåret er det tid til at 4. klasserne får deres kulturpas. Kulturpasordningen gælder for årets 4. klasser
og giver adgang til flere kulturelle og kulturhistoriske steder for den unge og familien.
Ordningen med kulturpas skal animere til brug af de lokale kulturtilbud og skabe indsigt i lokal kultur og kulturhistoriske forhold.
4. klasserne får udleveret deres kulturpas via skolebibliotekerne, men hvert år er der traditionen tro et arrangement hvor en
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klasse bliver inviteret til et af kulturpas-stederne og får kulturpassene overrakt.

Tirsdag den 15. september – en dejlig solrig formiddag – var 4.B fra Jægerspris Skole inviteret over til den nærliggende
Jægerspris Mølle hvor de fik udleveret passet med en opfordring fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Grethe Olsen, om
at bruge det flittigt.
Møllen og det grønne areal omkring dannede rammen om et par timers aktiviteter for de udvalgte elever. Jægerspris
Folkedansere lærte 4. klasse-eleverne nogle traditionelle danse, og Asger Mansted og Niels Erik Skaaning fra møllerlauget viste
rundt og fortalte om den gamle mølle.

Der er i år godt 550 elever i 4. klasse som får det rødbedefarvede kulturpas. Det allerførste man skal
gøre som kulturpasser er at gå på Kulturpassets hjemmeside og aktivere sit pas. Derved deltager
man også i konkurrencen om gavekort sponseret af Frederikssund Erhverv – et kort som kan bruges
til køb i mange butikker i Frederikssund Kommune.
I årets Kulturpas er der flere gode gengangere og flere nye tilbud. Man kan blandt andet tage på
historisk skattejagt gennem de ti-åriges danmarkshistorie, prøve at trutte i en trompet, møde
slotsspøgelset Den Hvide Dame eller hilse på en rigtig, levende forfatter.
Af nye kulturpassteder er Frederikssund Musikskole hvor man med passet i hånden kan opleve en
række koncerter. Nyt kulturpassted er også den gamle Jægerspris Mølle som man kan se og opleve
indefra – og få møllens spændende historie.
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Jægerspris Mølle
2009 9

20 Selvbetjening på Frederikssund Bibliotek
Det er denne lille 'dims' det drejer sig om. Efter nogle ugers lukning er Frederikssund Bibliotek
genåbnet efter at medarbejderne har forsynet alle bøger og andre materialer med en RFID-chip.
'Dimsen' identificerer pågældende bog eller materiale - og gør det muligt for lånerne at betjene sig
selv ved hjemlån og tilbagelevering.
Sådan ser en selvbetjeningsenhed ud.
For at tyverisikre bibliotekets bøger og materialer er adgangsdørene til biblioteket desuden blevet
forsynet med alarmer a la butikkers varealarmer. Alarmen udløses hvis der føres bibiloteksbøger
m.v. igennem som ikke er registreret som udlånt.
Efter at Frederikssund Bibliotek således er gået over til selvbetjening, følger de andre tre biblioteker
efter i løbet af efterår og vinter. Først Jægerspris, så Skibby og i januar Slangerup.
Selvbetjeningspremieren i Frederikssund var den 9. september, og her fik formand for Kultur- og
Fritidsudvalget Grethe Olsen som den første lov at betjene sig ved en af de ny selvbetjeningsmaskiner.

Her ses hun til venstre sammen med bibliotekschef Kirstine Lundsgaard. Grethe Olsen benyttede lejligheden til at takke
bibliotekets medarbejdere for en ekstra stor indsats i ugerne op til premieren.
FjordTV Frederikssund var tilstede og har denne reportage med interview med bibliotekschefen og udvalgsformanden.
Selvbetjeningen kort fortalt
Hvert materiale (bog og andet) er blevet mærket med en chip som entydig identifikation af materialet.
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Låneren skanner sit sygesikringskort og indtaster sin pinkode. Derefter lægges de materialer der skal
lånes, på en plade foran skærmen hvor de bliver registreret som udlånt. Chippen udløser derfor ikke
alarmen ved udgangen.
Låneren vælger selv om der skal udskrives kvittering på det lånte, eller om kvitteringen skal sendes
som mail.
Ved aflevering lægges materialerne igen på pladen, og låneren får på skærmen besked om hvor
materialerne skal placeres.
Hvis låneren har bestilte materialer liggende til afhentning, oplyses dette på skærmen.
Jægerspris Bibliotek lukker en uge
Næste bibliotek der går over til selvbetjening, er Jægerspris Bibliotek. Her er der lukket fra den 28.
september og en uge frem. Biblioteket åbner altså igen mandag den 5. oktober.
Frederikssund Bibliotekerne holder lukket på skift, så det hele tiden er muligt for at besøge et af bibliotekerne.
Under lukningen sætter medarbejderne chip i alle bibliotekets materialer, og indgangspartierne skal ændres så der er plads til
selvbetjeningsmaskinerne.
Leder af filialbiblioteket i Jægerspris, Merry Hvass Kruse, glæder sig sammen med de øvrige medarbejdere til at åbne igen og
vise bibliotekets brugere hvordan man fremover betjener sig selv på biblioteket.
Medarbejderne vil her såvel som på de andre biblioteker stadig bemande biblioteket og give lånerne om muligt endnu mere hjælp
og vejledning.
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20 Plakat- og logokonkurrence om håndhygiejne
Kommunens Sundhedsafdeling mangler et godt forslag til en plakat eller et logo der skal hjælpe os alle til at blive bedre til at
(huske at) vaske hænder.
Hvorfor skal vi vaske hænder ?
De fleste tilfælde af snotnæse, forkølelse, feber, influenza og maveonde med diarré og opkast skyldes smitte med bakterier eller
virus.
Smitte kan begrænses ved god hygiejne som blandt andet betyder håndvask flere gange i løbet af dagen.
Har du eller din klasse en idé ?
Deltag i konkurrencen om alle tiders præmie. Du og din klasse kan vinde en tur til DGI Vandkulturhuset i København eller til
Gerlev Legepark (ved Slagelse) – I vælger selv.
Forslag indsendes inden efterårsferien til Sundhed & Forebyggelse, att. Nils Vinderslev, Torvet 2, 3600 Frederikssund – eller på
mail til nvind@frederikssund.dk.
Konkurrencen er udskrevet af skolechef Anders Ramsing og sundhedschef Jette Søe.
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20 Byrådsvalg tirsdag den 17. november
Tirsdag den 17. november afholdes valg til Frederikssund Byråd for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2013. Der skal
vælges 23 medlemmer til Frederikssund Byråd – efter at Byrådet har sat medlemstallet ned fra 27 til 23.
Samtidig er der valg til Regionsrådet i Region Hovedsatden og til Ældrerådet (for alle på 60 år og derover). Nedenstående gælder
valg til Byrådet.
Valgret
Man har valgret når man

er fyldt 18 år på valgdagen

har fast bopæl i kommunen.
og herudover enten

har dansk indfødsret

er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

er statsborger i Island eller Norge

uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år forud for valgdagen

ikke er umyndiggjort
Afstemningen begynder kl. 9 og slutter kl. 20. Se i øvrigt valgkort som udsendes til hver enkelt vælger, og som indeholder
oplysning om valgsted.
Valgbarhed
Valgbar til Byrådet er enhver der har valgret til Byrådet, og som fredagen 25 dage før valgdagen – eller hvis dette ikke er
tilfældet, kl. 12 mandagen 22 dage før valgdagen – opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen
vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i riget.
Kandidatlister
Kandidatlister kan tidligst indleveres til Valgbestyrelsen, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund, tirsdag den 6. oktober. Sidste
frist for indlevering er tirsdag den 20. oktober kl. 12.
I henhold til valglovens §21 må der på en kandidatliste højst opføres fire navne mere end det antal medlemmer der skal vælges
til Byrådet, det vil sige at der maksimalt må opføres 27 kandidater på kandidatlisten.
Kandidatlisten skal indeholde oplysning om listebetegnelse, og skal i henhold til valglovens §19 være underskrevet af mindst 25
og højst 50 vælgere i kommunen som stillere. Kandidaterne skal anføres på listen i den rækkefølge de ønskes opført på
stemmesedlen. Kandidatlisten skal desuden indeholde oplysning om hvorvidt kandidaterne er opstillet i en bestemt rækkefølge
(partiliste), eller om de er sideordnet opstillet.
Liste- og valgforbund
Listeforbund og valgforbund skal anmeldes valgbestyrelsen senest mandag den 26. oktober kl. 12. Anmeldelsen skal for hver
kandidatliste være underskrevet af alle de stillere der har underskrevet kandidatlisten, og af alle kandidater på kandidatlisten.
Stillere og kandidater kan på kandidatlisten skriftligt bemyndige én eller flere stillere eller kandidater til at anmelde liste- og
valgforbund.
Blanketter til anmeldelse af kandidater og listeforbund/valgforbund fås ved henvendelse til Frederikssund Kommune,
Byrådssekretariatet, Torvet 2, 3600 Frederikssund, telefon 47 35 10 03 eller 47 35 11 72 eller via mail epost@frederikssund.dk.
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21 Forslag til Kommuneplan 2009-2021 i høring
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Byrådet vedtog den 16. september at sende forslag til Kommuneplan 2009-2021 i offentlig høring fra den 22. september til den
17. november.
Forslaget indeholder en beskrivelse af hvordan Byrådet ønsker kommunen skal udvikle sig. Med planforslaget er kommunen på
vej til at etablere det første samlede plangrundlag for Frederikssund Kommune – efter at man i snart tre år har arbejdet på
grundlag af de fire gamle kommuneplaner og amtets regionplan plus en række kommuneplantillæg som Byrådet har vedtaget i
perioden.

Se planforslagets enkelte afsnit som pdf-filer.
Bemærkninger om kommuneplanforslaget
Med kommunalreformen er nogle af det gamle amts kompetenceområder flyttet over til kommunerne. Den første kommuneplan
for Frederikssund Kommune omfatter derfor også det meste af den regulering som før har ligget i amtet.
Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet i henhold til den Plan- og Agenda 21-strategi som var i offentlig høring for to år siden,
og som blev vedtaget af Byrådet i november 2007.
Planen bygger videre på kommuneplanerne for de fire sammenlægningskommuner samt Regionplan 05 som blev vedtaget af det
nu nedlagte Hovedstadens Udviklingsråd, og siden har fået karakter af landsplandirektiv.
Når kommuneplanen vedtages af Byrådet, ophæves de fire gamle kommuners kommuneplaner med tilhørende tillæg.
Kommuneplanen vil også træde i stedet for Regionplan 05 for alle de emner som er indarbejdet i kommuneplanen.
Om kommuneplanen
Kommuneplanen er Byrådets plan for Frederikssund Kommunes udvikling de næste 12 år. Planen består af tre dele:

Hovedstrukturen indeholder Byrådets vision, en beskrivelse af status og en præsentation af de overordnede linjer i planen
og tilkendegivelser om fremtidig planlægning. Hovedstrukturen indeholder desuden miljøvurderingen af kommuneplanen.

Retningslinjer og redegørelse indeholder bestemmelser for lokalisering, for det åbne land og for infrastruktur.

Rammerne indeholder indledningsvis generelle rammebestemmelser for al lokalplanlægning, og herefter i skemaform
rammebestemmelser for hvert enkelt rammeområde. I rammedelen er endvidere vist konsekvenszoner omkring
erhvervsområder.
Kommuneplanlægning er en løbende proces med mulighed for at revurdere planerne. Byrådet skal efter Planloven vedtage en ny
planstrategi inden for de første to år af hver fireårig valgperiode. I planstrategien skal der tages stilling til om kommuneplanen
skal revideres og i givet fald hvordan. Næste planstrategi skal således vedtages af Byrådet allerede i 2011. Derudover må der
forventes løbende at opstå behov for mindre ændringer af rammerne for lokalplanlægningen (kommuneplantillæg) for at tilgodese
projekter som Byrådet ønsker at fremme.
Den meget omtalte NY BY ved Store Rørbæk er kun med i kommuneplanforslaget på helt overordnet niveau. Planlægningen af
byen er endnu ikke gået i gang. Det er en opgave for det kommende byråd at tage fat på, og her venter der – som formanden for
Plan- og Udviklingsudvalget Knud B. Christoffersen udtrykte det ved Byrådets møde den 16. september – en af
danmarkshistoriens største planlægningsopgaver.
Høringsperiode og borgermøde
Kommuneplanforslaget kan foruden her på hjemmesiden (link ovenfor) ses på bibliotekerne og i Borgerservicecenteret på
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Rådhuset i Frederikssund.
Frem til høringsperiodens afslutning den 17. november kan borgerne komme med ændringsforlag og synspunkter som sendes til
Frederikssund Kommune, By og land, Torvet 2, 3600 Frederikssund – eller på mail til byogland@frederikssund.dk.
Husk at opgive navn og adresse og skriv venligst i overskriften (mailens emnefelt) at det vedrører kommuneplanforslaget.
Der vil blive afholdt borgermøde om kommuneplanforslaget tirsdag den 20. oktober kl. 19 på Frederikssund Gymnasium.
Se bekendtgørelsen af planen med angivelse af diverse formelle forhold i infoannonce uge 39.
2009 9

21 Udeblivelser i tandplejen
Den kommunale tandpleje i Frederikssund har et problem som sikkert ikke er særlig lokalt, men som man alligevel gerne vil gøre
opmærksom på. Op mod hver tiende patient udebliver fra en indkaldelse uden at melde afbud. De manglende afbud betyder
naturligvis at der er tid der går til spilde, og at personale- og klinikresurserne ikke bliver brugt så rationelt som de kunne.
Tandplejen begyndte sidste år at sende sms'er ud for at erindre om tandlægebesøget, og det har da også hjulpet noget.
Sms'erne sendes til forældre til de mindste børn og til unge i alderen 16-18 år.
Den kommunale tandpleje er et tilbud fra børnene er ti måneder gamle, og til de fylder 18 år og derefter selv må sørge for
tandpleje og forebyggelse hos en privat praktiserende tandlæge.
Så længe børnene går i skole (0. til 10.klasse) har den kommunale tandpleje en ordning hvor man i samarbejde med skolen
sørger for at de kommer til konsultationerne som aftalt. I de yngste klasser får forældrene tilbud om at følge med ved besøget i
tandklinikken.
Blandt børnene i skolealderen er udeblivelserne derfor godt under gennemsnittet. Men blandt førskolebørn og de ældste unge
ligger fraværet og svinger mellem ti og tyve procent.
De der udebliver nu, får senere problemer
Og det er især det der bekymrer tandlægerne. – At nogle de ældre unge og nogle af de helt små børn ikke får deres tandeftersyn,
forebyggelse og behandling er et stort problem, siger overtandlæge Christian Lund. – De små fordi det er i den alder at gode
tandvaner grundlægges, og de store fordi nogle af dem 'dropper ud' af tandlægesystemet og ofte først kommer tilbage igen
mange år efter når de har fået uopsættelige problemer og måske uoprettelige skader.
– Vi tilbyder børn fra ti-måneder regelmæssige eftersyn og forebyggelse, og her er vi selvfølgelig helt afhængige af om
forældrene synes det er vigtigt nok at tage tiden til at komme med børnene i tandklinikken, siger overtandlægen. – I øvrigt er
vores tidlige tidlige indsats ikke mindst henvendt til forældrene som vi instruerer om tandbørstning og andre gode tandvaner.
Appel: Alle må gerne bakke op om tandplejen
Ifølge Christian Lund er der to problemer med hensyn til de børn og unge der ikke får deres tandpleje og behandling. Dels
risikerer de pågældende livslange problemer med tænderne, og dels er der her som i så mange andre sammenhænge en klar
samfundsøkonomisk fornuft i at forebygge skader fremfor at reparere på dem.
– Vi vil selvfølgelig gerne appellere til de pågældende småbørnsforældre og til de ældre unge selv om at tage imod vores tilbud
om regelmæssige eftersyn, forebyggelse og behandling, siger overtandlæge Christian Lund.
– Men vil vil også gerne opfordre alle der privat såvel som professionelt omgås småbørnsfamilierne og de ældre unge, til at være
med til at bakke op om gode tandvaner og vigtigheden af at man får efterset sine tænder regelmæssigt. Det kunne være at man i
institutionerne 'blandede' sig og spurgte til hvordan det går med tandlægebesøgene, eller at man på ungdomsuddannelserne på
morgensamlinger eller lignende fandt lejlighed til at spørge hvem der går til tandlæge. Det er bare nogle eksempler, siger
overtandlægen.
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Hvor er vi, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen?
Det nogle af den slags spørgsmål en ny pædagogisk gulvbelægning på indskolingsafdelingen på Jægerspris Skole kan give svar
på.
Et luftfoto med skolen som midtpunkt og med hele skolens distrikt og mere til er printet på en slidstærk folie som er klæbet på
gulvet i et af indskolingsafdelingens fællesrum.
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Med kortet under fødderne kan eleverne orientere sig om skolens placering i forhold til hvor de selv bor. De kan på kortet se
deres vej til og fra skole, fortælle hinanden om hvor de bor, og i det hele taget få hold på mange forhold om skolens placering i
både samfund og landskab.
Det er firmaet Samsoc som for Jægerspris Skole har løst denne og flere andre opgaver med udnyttelse af gulvarealer til
pædagogiske læringsmaterialer.

Ifølge indskolingsleder Helle Aaskilde er der allerede anlagt en håndfuld pædagogiske gulvbelægninger, og flere kan være på
vej. - Det er en god måde at kombinere noget 'inventar' med pædagogiske læringsværktøjer, siger Helle Aaskilde. - Det aktiverer
forskellige af elevernes 'læringsstile', og det inddrager kroppen i indlæringen af færdigheder og begreber.
De øvrige gulvbelægninger er fx et tastatur som eleverne leger med ved at hoppe rundt i og lære bogstavernes indbyrdes
placering. Eleverne leger med tastaturet i fællesskab ved at udfordre hinanden til at finde bogstaver og funktionstaster.

En anden er en tiarmet blæksprutte med den lille tabel på armene som opfordrer til herlig frikvartersleg med at hinke ud ad en
arm og samtidig sige tabelremsen - fx 7, 14, 21 ...
En tredje er bogstavslangen som man kan hoppe igennem medens man synger alfabetsangen. Den er anlagt i en gang, og
hopperiet gennem dens snoede forløb har givet nedsat fart på stedet ...
Og så er der den store ramme med tallene fra 1 til 100 hvor eleverne leger talsystemet og tallenes indbyrdes placering dybt ind i
kroppen og hjernen.
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De tre øverste fotografier er af teknisk assistent Lisbeth Dalgaard fra Natur & Miljø som har bistået ved fremstillingen af luftfotogulvbelægningen. Pigen på tastaturet er Emma fra 3.A som må hoppe på en af tasterne for at stave sit navn. Nederste foto fra fra
Samsoc.dk.
FjordTV var på besøg ved monteringen af de pædagogiske gulvbelægninger og har denne reportage med interview med
blandt andre Oluf Tore Lauridsen fra foliepædagogik-firmaet.
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22 Du skal vaske dine hænder ...
Det har været landsdækkende hygiejne-uge i uge 38.
På de kommunale institutioner har der været forskellige aktiviteter for at sikre især en bedre
håndhygiejne når man færdes ud og ind, skal på toilettet, spise frokost og så videre.
Således også i daginstitutionen Højvang i Græse Bakkeby hvor
TV2 Lorry var forbi for at høre om hygiejne-pædagogik.
Tv-stationen bragte mandag middag den 21. september reportagen – med interview med
lederen Nina Wittendorff Pedersen og kommunallæge Claus Malta Nielsen.
Kommunallægen har hjulpet rundt om på de kommunale institutioner og skoler m.v. med
tilrettelæggelsen af de lokale hygiejnekampagner.
Claus Malta Nielsen er også aktiv i hygiejnearbejdet i landsdækkende sammenhænge. Det
lykkedes ham at få Lorry til Frederikssund og dække hygiejne-emnet herfra.
Det bebudes i reportagen at alle fremover altid skal vaske hænder når de ankommer til
institutionen.
Se de tidligere reportager Hygiejne-uge og Hygiejne-plakat-konkurrence.
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Den kommunale færge Columbus går i vinterhi,
og skipper Jan Kjeldsen går i land
Med udgangen af september slutter sejlsæsonen for den kommunale færge mellem Kulhuse nordligst på Hornsherred og Sølager
på sydsiden af Halsnæs.
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Når denne sæsons forpagtning udløber til marts næste år, slutter også Jan Kjeldsens mangeårige engagemant
som skipper for færgen. Jan Kjeldsen – og med ham papegøjen Pusser – har allerede sidste sejldag søndag
den 27. september (sidste planmæssige færge kl. 19.10 fra Kulhuse).
Sæsonens sidste tre dage står andenmanden Thomas Hansen ved roret.
Jan Kjeldsen er tilfreds med den forløbne sæson. Det har været godt vejr, og det betyder meget for en særligt
turistbaseret færgegrute, så antal rejser og gæster har været ganske tilfredsstllende.
Der er afskedsreception for Jan Kjeldsen den 30. september kl. 13-17 på Kulhuse Kro.

Wikipediaartikel om Færgen Columbus.
Highways.dk-artikel om Færgen Columbus.
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En lille illustrationskavalkade:
Oppefra foto af Lillian Bergendorff fra Frederikssund Fotoklub, Pusser og Jan Kjeldsen ved roret, et ældre postkort, færgen set
mod Kulhuse og nederst møder Columbus kongeskibet Dannebrog ved regentparrets besøg i Frederiksværk for to år siden.
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24 Bakterieprøver på Solbakkeskolen
Uge 38 var landsdækkende hygiejneuge med fokus på håndhygiejne. Beskidte hænde kan bære smitte rundt mellem mennesker
der rører ved hinanden og ved de samme ting – fx på en skole hvor man deler toiletter og håndvaske og skal ud og ind ad de
samme døre og så videre.
I en foregående artikel var der billeder fra Solbakkeskolen i Dalby hvor elever tog prøver fra de håndtag og greb som alle bruger.
Der blev taget flere prøver i løbet af dagen fra dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner og træk-og-slip-knopper.
Lærer Marianne Nysted har taget billeder af elevernes efterfølgende arbejde med bakterieprøverne. Som man kan se, er
prøverne blevet 'dyrket' i gennemsigtige glas, og eleverne har arbejdet med at registrere og bestemme hvordan bakterierne er
vokset.
Prøverne fra dørhåndtagene og lyskontakterne viste sig næsten fri for bakterier, derimod havde skylle-ud-knoppen en stor
bakteriesamling, og blandingsbatteriets dreje-knop havde en ualmindelig stor bakteriesamling.
Der var så mange bakterier at eleverne helt af sig selv begyndte at finde på måder til at undgå at få beskidte hænder efter
håndvask, fx ved at bruge papir (papirhåndklæde eller toiletpapir) når de lukker for vandet.
Prøverne fra om morgenen var – ikke overraskende – rene, om formiddagen steg mængden af bakterier, og lige efter frokost
fandt eleverne de største forekomster.
Undersøgelsen har fået lærer og elever til at overveje om det er nok kun at gøre rent på toiletterne efter skoledagens ophør, eller
om der kan tages en runde med rengøring på kritiske steder i løbet af dagen. Det tager man op lokalt.
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24 Der er nu 14 kandidater til valget til Ældrerådet
Det er resultatet fra de lokale opstillingsmøder som det nuværende Ældrerådet har holdt. Se foromtale af Ældrerådets fire
opstillingsmøder.
Fristen for at stille op til valget – som foregår samtidig med byrådsvalget den 17. november – er udsat til mandag den 28.
september kl. 12.
De 14 kandidaterne er som følger:
Frederikssund

Christian Heiberg, Erantisvej 8

John Jensen, Palnatokesvej 21

Ole Thinghøj, Tulipanvej 6
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Martha Wickens, Syrenvej 12
Jægerspris
Rigmor Nielsen, Fyrrehaven 26
Hanne Vedersø, Fyrrehaven 12
Skibby
Lise Lotte Due, Manderupvej 18
Lise H.I. Acthon Hansen, Skovvænget 3
Grethe Herltoft, Hovedgaden 56 A
Erik Nielsen, Nordmandsvænget 2, O
Annett Raith, Marbækvej 8
Slangerup
Gunner Madsen, Bygaden 23
Ruth Rasmussen, Kongshøjparken 6
Anders Sørevik, Borgmarken 8
Har man været forhindret i at møde op på opstillingsmøderne, kan man stadig nå at opstille som kandidat. Det skal ske skriftligt,
og man skal have fem stillere. Brevet med stillernes navne og adresser skal medfølge kandidatens navn,
adresse, telefonnummer og cpr-nummer og sendes til Frederikssund Kommune, Ældreservice, Torvet 2. 3600 Frederikssund
senest mandag den 28. september kl. 12.
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28 Løb eller gå en tur og Støt Brysterne
Lørdag den 24. oktober arrangerer Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Frederikssund for tredje gang et motionsløb i
forbindelse med den årlige Bryst-kræftkampagne. Motion mindsker risikoen for brystkræft og flere andre former for kræft.
Motionsløbet starter på Sydkajen i Frederikssund Havn. Det skydes i gang kl. 11, og man kan løbe eller gå enten fem eller ti
kilometer. Der er også en to-kilometerrute som mest er for børn, men ruten er åben for alle.
Deltagerprisen er 50 kroner uanset hvilken rute man vælger, og man kan betale ved tilmeldingen fra kl. 9.30 og frem til lige før
start. Foreningen arrangerer som sidste år opvarmning med instruktør inden løbet starter.
Løberne til ti-kilometerruten starter præcis kl. 11. Fem-kilometerrutens løbere starter kl. 11.05, og deltagerne på to-kilometerruten
starter kl. 11.10. Ruterne er afmærket med skilte, og der er vejvisere ude på ruterne.
To-kilometerruten foregår i området ved havnen, mens de to andre ruter begge har start og mål i havneområdet og undervejs
kommer rundt i området ved Kalvøen og Marbæk Strand.
Brystkræftkampagnen
Støt Brysterne er Kræftens Bekæmpelses kampagne om brystkræft, og hvert år i oktober måned sættes der fokus på netop
denne kræftsygdom. Trods store fremskridt i forskningen er brystkræft stadig den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder. Godt
4000 kvinder i Danmark får hvert år stillet diagnosen brystkræft.
Formålet med kampagnen er dels at skabe opmærksomhed om sygdommen og dels at indsamle penge til Kræftens
Bekæmpelses arbejde med brystkræft. Det sker gennem aktiviteter som dette motionsløb og ved salg af støttearmbånd, T-shirts
og andre produkter samt internetindsamlinger.
Pengene fra Støt Brysterne-kampagnen går til forskning, forebyggelse og rådgivning af brystkræftramte og deres pårørende.
Sidste år brugte Kræftens Bekæmpelse cirka 31 mio. kroner på dette område, og halvdelen af beløbet kom fra Støt Brysternekampagnen i november 2007.
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28 Støtte til frivilligt socialt arbejde
Der indkaldes nu ansøgninger til §18-midler til Frivilligt Socialt Arbejde i 2010.
Støtte fra §18-puljen kan søges af alle frivillige foreninger, sammenslutninger eller lignende. Det er en forudsætning at den
støttede aktivitet foregår i eller tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune.
Aktiviteter på regions- eller landsplan kan støttes hvis de er til gavn for borgere i Frederikssund Kommune.
Ansøgninger om §18-støtte til aktiviteter i 2010 skal være Frederikssund Kommune i hænde senest den 1. november.
Læs mere om støtteordningen.
Ansøgningsskema kan findes her eller fås ved henvendelse til Social Service på telefon 47 35 10 00 eller mail
socialservice@frederikssund.dk (kontaktperson Sif Osterkrüger).
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