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Fremkommelighed og ryddelighed – også grundejeres pligt
Kommunen er i denne uge ude med en informationsannonce om grundejernes ansvar for fremkommelighed og
ryddelighed på fortove, stier og veje op til deres ejendom.
Klip hækken
Kommunen får en del klager fra borgere og herunder pensionister, borgere der bruger kørestol og personer med
barnevogne som færdes på fortove, og som visse steder bliver generet af uklippede hække eller buske og træer der
hænger ud over skel mod fortovene. Der er også bilister der klager over manglende klipning ud mod vejene.
Der er altså rundt omkring en del grundejere der skal finde beskæresaksen frem og se at få ordnet beskæringen mod vej
og fortov.

Veje, stier eller fortove ud for ens grund skal kunne bruges i deres fulde bredde. Det betyder blandt andet at el- eller
lysmaster skal være helt fri. Disse master står normalt på gang- og vejarealet.
Der skal i øvrigt klippes ind til skel, og der skal klippes så meget væk at der bliver en frihøjde på 2,75 meter over fortov og
sti og 4,0 meter over kørebane. Ved hjørneejendomme med dårlige oversigtsforhold skal buske og træer omkring hjørnet
holdes i en højde på max. 1 meter i forhold til højden på vejmidten.
Hvis grundejeren ikke selv får udført beskæringen, kan kommunen udføre den for grundejerens regning. Lovgrundlaget
er Lov om offentlige veje, § 103, og Lov om private fællesveje, § 47.
Ryd fortovet
Kommunen får også klager over ukrudt som gør fortove mere eller mindre ufarbare. Nogle steder får ukrudtet ligefrem
fortovsbelægningen til at ligge skævt og med fremspring man kan falde over.
Der er altså på samme måde rundt omkring en del grundejere der skal finde lugejernet frem og sørge for fremkommelige
og jævne fortove.
I byer og bymæssige bebyggelser skal ejere af ejendomme renholde fortove og stier ud for deres ejendom. Reglerne
findes i Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, § 4, stk. 3.
Den renholdelsespligt der påhviler grundejerne, er ifølge regulativet en pligt til at fjerne ukrudt, feje asfalterede, brolagte,
flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, fjerne affald og andet der er særlig forurenende
eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsrister, rørgennemløb og udløbsrender for alt der
kan hindre vandets frie løb.
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Fastklemte nu en opgave for det kommunale beredskab
Fra den 1. juli har kommunerne og deres beredskaber overtaget ansvaret for det der kaldes svær redning, og som især
består i at frigøre fastklemte personer ved trafikulykker.
Selv om det kommunale redningsberedskab nu har ansvaret for de sværere frigørelsesopgaver ved ulykker med
fastklemte ofre, skal ambulanceberedskabet dog stadig begynde frigørelsen af de fastklemte når det når frem til
ulykkesstedet. Ambulancerne har udstyr med til at løse grundlæggende frigørelsesopgaver.
– Det har vi slet ingen betænkeligheder ved, vi er helt beredt på opgaven, siger beredskabschef Kim Lintrup fra
Frederikssund Brand- og Redningsberedskab.
– At vi i beredskabet skulle have ansvaret for den tunge frigørelse, har vi vidst længe, og det er fra starten af indarbejdet i
den risikobaserede dimensionering af vores beredskab.
Ifølge Kim Lintrup har mandskabet i foråret fået en yderligere uddannelsesmæssig opgradering, og beredskabet har også
det udstyr der skal til for at løse opgaverne.
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Høring om erhvervspolitisk strategi og handlingsplan
Frederikssund Kommune sender nu et forslag til kommunal erhvervspolitik i høring frem til den 15. august.
Erhvervspolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem kommunens Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og Frederikssund
Erhverv- og TuristCenter, FETC. Forslaget er vedtaget af Byrådet på dets møde i maj måned.
Arbejdet med en erhvervspolitik for Frederikssund Kommune blev sat i gang på et strategiseminar i oktober sidste år med
deltagere fra Byrådet, kommunens ledelse og administration samt en bred kreds af lokale erhvervsledere.
På dette seminar nåede man frem til fire forhold som særligt skal være i fokus de kommende år for at sikre de bedste
udviklingsmuligheder for erhvervslivet:
Faciliteter i forhold til erhvervsklynger og kommunens og FETC's støtte til virksomheder i form af viden,
betjening af netværk, udbud af erhvervsjord m.m.
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Profilering af kommunen som et attraktivt område for erhvervsvirksomheder
Let tilgængelig kommunal service (bygge- og miljøsagsbehandling m.m.)
Tilfredstillende infrastruktur med ikke mindst en højklasse-vejforbindelse i Frederikssund-fingeren og en ny
forbindelse over Roskilde Fjord
Et hav af muligheder
De erhvervspolitiske oplæg har fået tilten Frederikssund ved fjordene – et hav af
muligheder som et billede på områdets mange muligheder og beliggenheden i en
storslået natur i Hovedstadsregionen.
Men samtidig hentyder titlen også til de store geografiske udfordringer der er i
Frederikssund med mangelfuld infrastruktur både internt i kommunen og i
sammenhæng med Hovedstadsregionen.
De erhvervspolitiske forslag består af en strategi og af en handlingsplan.
Strategien
I strategien er opstillet konkrete mål for
erhvervspolitikken både med hensyn til
udviklingen af samarbejdet mellem kommunen,
FETC og virksomhederne og med hensyn til den
konkrete erhvervsservice kommunen og FETC
ønsker at tilbyde virksomhederne.
Til strategien hører to bilag. Det ene gennemgår
i hovedtræk mulighederne for lokalisering af
virksomheder og kommunens foreløbige planer
for udlæg af nye erhvervsområder. Det andet
opsummerer kort processen fra sidste års erhvervsseminar og frem til
identificeringen af de fire grundlæggende erhvervspolitiske forhold der er nævnt
ovenfor.
Handlingsplanen
I handlingsplanen følges der op på strategien med en række konkrete opgaver og
forslag. Nogle af disse kan gennemføres umiddelbart, andre har en længere
gennemførelsestid, og nogle kræver yderligere finansiering.
For hver del af handlingsplanen er angivet et forventet starttidspunkt og hvem der
har ansvaret på området.Temamøde i august
I forlængelse af høringen afholdes i august et erhvervstemamøde hvor resultatet af
høringen fremlægges.
Senere skal erhvervspolitikken så behandles i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og i Økonomiudvalget. Til slut
påregnes erhvervspolitisk strategi og handlingsplan vedtaget i Byrådet den 30. september.
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Vikingedysten 2008
Årets Vikingedyst (den tidligere borgmesterdyst) afholdes lørdag den 5. juli kl. 13. Der er gratis adgang og mulighed for at
købe diverse forfriskninger. Det foregår på Vikingepladsen på Kalvøen i Frederikssund. Se plakat.
I forbindelse med Vikingespillet i Frederikssund har der over godt ti
år udviklet sig en tradition for en hold-dyst i gamle vikingelege.
Borgmesterdysten hed den de første år, og deltagerne var byhold
fra de omliggende kommuner med borgmestrene i spidsen.
Kampen gjaldt æren og en præmie i form af et ægte vikingesværd
som tegn på at man magtede den snilde, kløgt og styrke de gamle
vikingelege kræver.
I hele syv omgange har sværdet prydet væggen i Frederiksværk
Kommunes byrådssal, og derfor vil Frederiksværk få overrakt dette
sværd til ejendom. Overrækkelsen sker når årets vikingedyst er
overstået ved 17.30-tiden.
Med kommunesammenlægningerne har dysten skiftet navn og
karakter. Nu hedder den Vikingedysten, og der er kommet private
virksomheder til, men engagementet og humøret er fortsat højt
blandt de deltagende hold.
Frederiksværkerne stiller stadig med et byhold med Halsnæsborgmester Helge Friis i spidsen og med en besætning der meget
ligner den fra tidligere år. Nu er de blot sponseret af Lokalbanken i
Frederiksværk.
Frederikssund stiller også med et by-hold, og dets fromme mål er
selvfølgelig at slå frederiksværkerne. Dette hold er sponseret af
Sparekassen Sjælland. Frederikssund-holdet stiller med
borgmester Ole Find Jensen i spidsen og med opbakning fra flere
byrødder – blandt andre Anne-Mette Worch, Tina Tving Stauning
og Morten Skovgaard – samt filialdirektør Steffen Møller og andre
medarbejdere fra sparekassen.
Det er garanteret to stærke hold, men de møder lige så sikkert
stærk konkurrence fra de øvrige fem hold fra Haldor Topsøe, Novo
Nordisk, Rudsvedby Voldspil, Frederikssund Avis og ikke mindst Speedwayklubben fra Slangerup.
Hvert hold stiller med elleve spillere som bliver fordelt på de forskellige vikingelege. Konkurrencerne foregår rundt i
Vikingeområdet, og man kan komme og gå som man vil. Det hele er ret publikumsvenligt, omend der kan være ret
tætpakket under en finale i Gå til Island efter sild.
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De øvrige vinkingelege er hesteskokast, stammekast, øksekast, vikingegolf, hrafnatavl og Kongens fald.
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Tilskud til miljøeffektiv teknologi
Kommunens miljøafdeling vil gerne gøre de lokale virksomheder
opmærksom på Miljøstyrelsens ordning med tilskud til miljøeffektiv
teknologi.
Det er ansøgningsrunde nummer to der nu er i gang, og de
aktuelle emner der kan søges tilskud til, er vand og kemikalier.
Ansøgningsfristen er den 22. august.
Læs mere om tilskudsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside
ecoinnovation.dk.
Endnu en ansøgningsrunde forventes i løbet af efteråret som en
opsamling inden for nogle af de hidtil udbudte hovedemner: luft,
støj, vand og kemikalier.
Tilskudsordningen er en del af regeringens handlingsplan for
fremme af miljøeffektiv teknologi.
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Vejdirektoratet bygger stor rundkørsel
ved Frederikssundsvej - J.F.Willumsens Vej
Den eksisterende rundkørsel ved krydsningen mellem Frederikssundsvej og J.F. Willumsens Vej udvides med et ekstra
kørespor og en højresvingsbane fra vest mod syd. Projektet der allerede er godt i gang, er en del af Lov om anlæg af
første etape af Frederikssundsmotorvejen.

(Grundkort Copyright Kort & Matrikelstyrelsen)
Oprindelig bestod projektet af et ekstra kørespor i rundkørslen og en 'genvej' for højresving fra vest mod syd. De seneste
trafiktællinger og beregninger viser behov for en rundkørsel med en større diameter, og derfor bliver rundkørslen egentligt
tosporet med en højresvingsbane fra vest mod syd.
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Der er endnu ikke en færdig plan for vejbanernes opstribning, men vi har lånt en beplantningsplan fra Vejdirektoratet som
givet et vist indtryk af hvordan rundkørslen bliver. Foruden ny beplantning kommer der også ny vejbelysning.
I forbindelse med det ny anlæg omlægges adgangsvejene til de nærliggende ejendomme og til parkeringspladsen
(samkørselspladsen) ved siden af rundkørslen.
Den nationale cykelrute 2 løber ad Frederikssundsvej på strækningen mellem Sundbylillevej og J.F. Willumsens Vej, og
derfor etableres der efter aftale med Frederikssund Kommune en fælles markvej og cykelsti på denne strækning placeret
øst for Frederikssundsvej.
Efter nogle arkæologiske undersøgelser og omlægning af hovedvandledningen til Græse Bakkeby og 'vandtårnet' i
Danshøj er anlægsarbejdet nu rigtig gået i gang.
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Befolkningsprognose frem til 2016
Flere ældre og færre børn bliver en af de kommende udfordringer for kommunen med omfordeling af resurser fra nogle
områder over til andre.
Befolkningsprognosen gælder fra i år med index 100 sat ved den 1. januar 2008. Den indeholder den forventede
befolkningsudvikling i kommunen en årrække frem. Prognosen er en del af grundlaget for kommunens planlægning af
tilbud af institutioner og ydelser på blandt andet børne- og ældreområdet. Prognosen bruges også til at beregne
kommunens forventede indtægter og
udgifter for de kommende år.
Sådan som befolkningsudviklingen ser
ud til at blive, vil den øge kommunens
udgifter på ældreområdet, samtidig
med at der må forventes lavere udgifter
som følge af det faldende antal børn.
Det er en udvikling der vil medføre
omfordeling af økonomiske resurser fra
børneområdet til ældreområdet hvis
man vil beholde de gældende
standarder for de på kommunale
serviceydelser på disse områder.
Kommunens befolkningstal var den 1.
januar i år på 44.102 indbyggere, efter
at der i løbet af 2007 havde været en
tilvækst på 192 indbyggere. Med den
nye prognose vokser befolkningen kun
med 106 personer frem til den 1. januar 2011, og herefter forventes befolkningstallet at holde sig næsten uændret de
følgende fem år.
Men aldersfordelingen mellem borgerne ændrer sig. Der bliver flere borgere i aldersgruppen + 65 år, færre mindre børn (05 årige) og færre borgere i den erhvervsaktive alder (17-64 årige).
Denne udvikling svarer stort set til hvad der forventes på landsplan. Flere borgere i aldersgruppen + 65 år er en generel
tendens.
Befolkningsprognosen er baseret på den forventede udvikling i boligbyggeriet, som igen er påvirket af de generelle
tendenser på boligmarkedet. Frederikssund kan stadig forvente en positiv udvikling i boligbyggeriet, men naturligvis på
niveau med de forventninger der er til boligmarkedet de kommende år.
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Høring om Græse Å-projektet i Slangerup
Efter at der den 18. juni var et velbesøgt Åben Å-arrangement på Mølleengen i Slangerup, indleder Frederikssund
Kommune nu en formel høring om Græse Å-projektet som det sig hør og bør efter Vandløbsloven.
Projektets formelle titel er: Reguleringsprojekt for Græse Å station 7168-7834 samt forsinkelse af regnvand fra del af
Slangerup by ved at udforme bassin på engen som magasin.
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Projektet betyder at Græse Å får et mere naturligt forløb gennem Mølleengen, samtidig med at en del af engen bruges til
at forsinke det regnvand der ledes til åen fra en del af Slangerup. Projektet betyder en forbedring af de fysiske forhold i
åen ved genslyngning og udlægning af sten og grus. Det giver også et større indhold af ilt i vandet, og alt i alt er projektet
til gavn for dyrelivet i åen.
Forslaget er fremlagt i fire ugers høring frem til den 31. juli med mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.
Bemærkninger eller ændringsforslag sendes til Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund
eller på epost@frederikssund.dk.
Efter høringen udarbejdes et endeligt projekt som forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Herefter er der fire
ugers klagefrist.
Spørgsmål kan rettes til skovfoged Troels Karlog på telefon 47 35 10 00.
Se forslag til samlet Projekt for Græse Å og Mølleengen i Slangerup.
Se følgende oversigtskort:
Højdekurver
Bassiner
Jordflytning
Det nye åforløb
Den nuværende afvanding
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Vikingedysten blev vundet af Novo Nordisk
En meget varm lørdag eftermiddag den 5. juli mødtes syv hold med hver et lille dusin deltagere plus en gruppe officials fra
Vikingespillet til Vikingedysten 2008 på Kalvøen i Frederikssund.
De mange deltagere bevægede sig rundt fra kampplads til kampplads, og udvalgte repræsentanter kæmpede i syv (ni)
discipliner inden for vikingelege der krævede alt fra råstyrke over præcision til snilde.
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Det vindende hold blev Novo Nordisk (statistisk afdeling). Her flankeret af deres kollega Jesper Wittenburg som lokalt er
mere kendt som formand m.m. for Vikingespillet.
De to borgmesterledede hold fra Frederiksværk (Lokalbanken) og Frederikssund (Sparekassen Sjælland) blev henholdsvis
nummer to og nummer fire.
Nummer tre blev Ruds Vedby Borgspil, Vikingespillets samarbejdspartner fra Vestsjælland. Nummer fem blev Haldor
Topsøe, og Slangerup Speedway blev nummer seks.
Det syvende hold fra Frederikssund Avis deltog uden for konkurrencen på grund af for mange børnedeltagere der var sat
ind grundet forfald. Men faktisk vandt et par af avisens deltagere deres discipliner, nemlig vikingegolf og stammekast for
kvinder.

De ni vikingelege var (med disciplin-vinderne i parentes):

Øksekast (Ruds Vedby Borgspil)

Kongens Fald (Lokalbanken)

Vikingegolf (Ruds Vedby Borgspil)

Hrafnatavl (Novo Nordisk)

Stammekast - kvinder (Lokalbanken)

Hesteskokast (Novo Nordisk)

Stammekast - mænd (Sparekassen Sjælland)

Gå til Island efter sild - kvinder (Novo Nordisk)

Gå til Island efter sild - mænd (Haldor Topsøe)

6

Frederikssund-holdet

Sparekassen Sjællands Frederikssund-hold bestod af Steffen Møller (filialdirektør) og Niclas Holm fra sparekassen,
Susanne Götsche og Michael Hansen samt byrådsmedlemmerne Anne-Mette Worch, Carsten Cederholm, Michael
Harder, Morten Skovgaard og Tina Tving Stauning. Holdets leder var borgmester Ole Find Jensen.
Foto

Foto af vinderholdet (øverst) har vi fået tilsendt af Rikke Bennike fra Novo Nordisk-holdet (selv stående forrest på
foto).

Øvrige fotos er venligst udlånt af fotograf Peter Rahbek Poulsen, Fjordbyerne.

Øverst borgmester og viceborgmester er frederikssundholdets sats i disciplinen Kongens Fald.

Dernæst en scene fra dysten i hrafnatavl. Bemærk de moderne spillebrikker. Halsnæsborgmester Helge Friis flytter
en colaflaske.

Nederst ses holdet fra Frederikssund og Sparekassen Sjælland, primært de mandlige deltagere. Borgmester og
filialdirektør i samtale med John Jørgensen fra Vikingespillets arrangørgruppe. De kvindelige deltagere er i
baggrunden optaget af hvordan viceborgmesterens den mindste har det.
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Lokalplan for udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken
Frederikssund Byråd godkendte den 24. juni 2008 Lokalplan nr. 019 – Udvidelse af erhvervsområdet
Pedersholmparken - og Tillæg nr. 019 til Frederikssund Kommuneplan 1997-2009
Lokalplanen og kommuneplantillægget fastlægger bestemmelserne for udvidelsen af det eksisterende erhvervsområde.
Områdets anvendelse fastholdes til traditionelt erhverv samt bilforhandlere.
Lokalplanens bestemmelser indeholder kun mindre ændringer i forhold til Lokalplan nr. 68, som hidtil har været gældende
for erhvervsområdet, og som nu aflyses.
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Kommuneplantillæg nr. 019 omfatter samme område som
lokalplanen, og har til formål at overføre det areal som
erhvervsområdet udvides med fra fritidsformål til
erhvervsformål.
Rammebestemmelserne justeres hvad angår byggeriets
rumfang. Omkring rammeområdet fastlægges et
konsekvensområde, indenfor hvilket der ikke må planlægges
for miljøfølsom anvendelse.
Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 10. april til
5. juni 2008. Der er i høringsperioden ikke indkommet
indsigelser mod planforslagene. Der er dog foretaget mindre
ændringer af teknisk og redaktionel art.
Byrådets endelige vedtagelse af planerne kan, hvad angår
retlige forhold, påklages til Naturklagenævnet,
Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger fra
den offentlige bekendtgørelse.
Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for
behandling af en klagesag. Ved hel eller delvis medhold i
klagen, returneres gebyret.
Ønskes sagen indbragt for domstolene, skal dette ske
inden seks måneder fra den offentlige bekendtgørelse.
Se den vedtagne lokalplan
Se det vedtagne Kommuneplantillæg
Se bekendtgørelsen
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16 Kun 325 er arbejdsløse i Frederikssund Kommune
Der er kun 325 arbejdsløse i Frederikssund, hvilket svarer til 1, 4 prcocent af arbejdsstyrken på 23.285 personer.

Undersøgelsen er lavet af Danske Bank og på bare et år er ledigheden faldet fra 2,0 til 1, 4 procent. Der er fortsat gang i
den danske økonomi og det smitter også af på arbejdsløsheden. Det kan dog ikke afvises, at der vil ske en lille
stigning næste år, fordi det netop er svært at finde frie hænder til de mange opgaver især i byggebranchen og det kan
påvirke konkurrence evnen.
Den gennemsnitlige ledighed i Region Hovedstaden som Frederikssund er en del af er 2, 1 procent.
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16 Frederikssund Festival
Fra torsdag den 31. juli til og med den 2. august afholdes der musikfestival på Kalvøen. Frederikssund Festival - der
startede som Frederikssund Vicefestival - kan fejre sit 26. år med god musik.
Der er musik for en hver smag også for børnene, ligesom der både er uden og indendørs koncerter. Nogle er gratis og
andre koster penge.
Derudover er der et camp-område, hvor det er muligt at slå sit telt op og overnatte - her er der er også bade- og
toiletfaciliteter. Billetter til festivalen kan købes i Fona butikker over hele landet og i Skiven i Frederikssund.
Af kendte navne kan nævnes Allan Olsen, Anne Linnet, Erik Grip og Eivør Palsdóttir. Læs hele programmet
Programmet starter hver dag kl. 12 og slutter kl. 02.

8

2008 7

23 Lis Olsen overtager Sofie Løhdes plads i Regionsrådet
Sofie Løhde (MF) flytter uden for regionen, og træder derfor den 20. august 2008 ud af Regionsrådet. I stedet indtræder
Lis Olsen, der er medlem af Frederikssund Byråd.
- Jeg indtræder fordi jeg står som førstesuppleant på Venstres liste til Regionen, fortæller Lis
Olsen.
- Sophie forlader Regionsrådet da hun flytter ud af Region Hovedstaden. Man kan kun være
regionsrådsmedlem i den region man bor i. Sophie flytter sammen med sin kæreste, miljøminister
Troels Lund Poulsen, der er gårdejer i Bukkerup i Region Sjælland.
- Da der er sommerferie lige nu har det ikke været muligt at komme i kontakt med Venstres
gruppeformand om mit fremtidige arbejde i gruppen, siger Lis Olsen
- Ved sidste valg stillede op med nogle politiske mål, og de er stadig:

At fastholde og videreudvikle et sammenhængende sundhedsvæsen i verdensklasse med
behørig respekt for at bevare og specialisere de mindre lokale sygehuse for at sikre
borgerne nærhed.

At sikre de svageste i samfundet et fortsat godt socialt sikkerhedsnet.

At skabe regional udvikling og vækst med en god infrastruktur (motorvej til Frederikssund og ny fjordforbindelse til
Hornsherred.
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29 Strandaktiviteter for børn og unge
ved Buresø, Skuldelev, Marbæk og Kulhuse
Frederikssund Ungdomsskole og Frederikssund Klubberne har i denne uge inviteret deres medlemmer til fire
arrangementer på lokale strande. Med mindst 150 forhåndstilmeldte til det første arrangement alene fra klubberne regner
arrangørerne med stor deltagelse. Ungdomsskolen sendte mandag 3000 SMS'er ud for at erindre skolens elever om
strandtilbuddene. Alle er velkomne.
Arrangementerne foregår alle fire i tidsrummet klokken 10 til 16. For klubbernes medlemmer er der til de tre første
stranddage (hverdage) arrangeret transport fra klubben og tilbage igen. De fire strande er:

Onsdag den 30. juli ved Buresø
(Buresøbadet på Ganløsesiden)

Torsdag den 31. juli på Skuldelev Strand

Fredag den 1. august på Marbæk Strand
(syd for Frederikssund)

Lørdag den 2. august på Kulhuse Strand
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Klatrevæg og havkajak m.m.
Der er armbånd til de der hjemmefra har en tilladelse til at deltage i de mere
'vilde' aktiviteter.
Ved hvert arrangement er der op mod 30 medarbejdere i sving med opsyn ved
badning, klatretårn, sejlads i havkajak, leg og sportsaktiviteter, pasning af de
store griller og i det hele taget til at være om børnene og de unge og sikre at de
får en god dag.
Efter den officielle afslutning bliver en del af medarbejderne tilbage for at sikre et
fortsat godt forløb for de unge der bliver på stranden resten af dagen og aftenen.
Dagen før det første arrangement mødtes et dusin af de involverede klub- og
ungdomsskolemedarbejdere til den sidste planlægning. Det foregik i skyggen i
Falkenborgskolens gård ved Frederikssund Ungdomsskoles afdeling dér.
Der var meget der stadig skulle ordnes, hvem tager hvad med, og indkøb der
skulle aftales.
Vand har man dog på lager i rigelig mængde i form af en 'reklamevand' for
ungdomsskolemessen i slutningen af august.
Buslogistik
Og så var der ikke
mindst en større buslogistik. Hvor mange vogne og
chauffører var der
til rådighed. Hvem skulle indrette festpladsen, og hvilke
vogne skulle køre
grej. Hvem skulle køre 'bus' frem og tilbage mellem klub og
strand, og hvor
mange gange.
Fotos
De store fotos
viser planlægningsmødet og en del af klubbernes og
ungdomsskolens bil- og busflåde.
De tre personer er fra oven Jacob Jørgensen fra
ungdomsskolen. Dernæst Sissi Stoltze
fra Græse Bakkeby-klubben som styrede
planlægningsmødet og skrev alle
aftaler ned. Nederst er det Tanja Friis fra Vestermose
Fritidsklub. Hun fik opgaven at købe
pølser og brød m.m. plus alt det løse til 300 strandgæster.
– Det er bare noget man kan som
klubmedarbejder.
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31 Buresø – børn, sol og sommer
Det første dag af ungdomsskolens og fritidsklubbernes strandarrangementer foregik onsdag den 30. juli ved Buresø.
Pædagog Tanie Stensgaard Nielsen fra Klub 107 i Frederikssund fortæller at hverken børn, sol eller sommer svigtede
skolens og klubbernes fælles sol- og sommerprojekt. Tania beretter:

– Mens solen bagte fra morgenstunden, blev der sat gang i diverse sol- og sommeraktiviteter. Der har ingen undskyldning
været for at kede sig, der var sjov nok for enhver smag til en hel dag. Især var der det meste dagen kø ved de fire kajakker
og to kanoer. Det dejlige vejr og de smukke omgivelser gjorde en tur ud på søen til en af børnenes favorit aktiviteter.
– I ventetiden var der rig mulighed for at få sig en dukkert i det køligere vand eller tage en lille vandkamp med vennerne.
– Ved frokosttid var der tændt op i grillen, og så blev der serveret gratis pølser og brød til alle sultne børn og voksne. Det
kræver jo energi at lege i solen så mange timer i træk.
– Også på land var der adskillige aktiviteter i gang. Her havde børnene mulighed for at prøve kræfter på klatretårnet, spille
beachvolley, frisbee og fodbold. Og selvfølgelig var der masser af både tid og plads til bare at slappe af og nyde solen på
de omkringliggende grønne bakker.
Tania Stensgaard Nielsen havde påtaget sig også at levere fotos fra begivenhederne, men onsdag var kameraet desværre
blevet forlagt i en af klubbernes busser og lod sig ikke lige finde. Derfor ovenstående lånefoto fraForeningen Naturparkens
Venner (Farum-Slangerup).
Torsdag den 31. juli er det Skuldelev Strand, fredag den 1. august er det Marbæk Strand, og lørdag den 2. august er
Kulhuse Strand der ligger sol, sand og vand til strandarrangementerne.
Nu med billeder
Efterfølgende har fællesleder for Frederikssund Klubberne Rasmus Bakke-Nielsen sendt hjemmesiden nogle fotos fra
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onsdagens aktiviteter ved Buresøbadet.
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31 Vandværkssamarbejde for rent drikkevand
Fem små og et stort vandværk i Slangerup samarbejder om at sikre rent grundvand og dermed drikkevand i fremtiden.
Det sker blandt andet ved at opfordre grundejerne til at være med til at
passe på det grundvand de har under deres haver.
I haver vil der meget gerne gro noget, og det gælder også det mindre
velsete, nemlig ukrudtet. Der er mere eller mindre arbejdskrævende måder
at komme af med ukrudtet på. En af de 'lette' er at bruge sprøjtegifte, men
netop den måde bringer grundvandet i fare.
Vandværkssamarbejdet har for nylig udsendt en brochure Pas På Vandet til
cirka 4000 husstande i de områder vandværkerne indvinder vand fra.
Folderen handler om alternativer til brug af gift.
Om et par uger udsendes
endnu en folder Du Bor På Dit
Drikkevand til de samme
husstande.
Den handler blandt andet om at få grundejernes hjælp til at finde ubenyttede
boringer og brønde og få dem lukket inden der sker uheld, og forurening løber
direkte ned i grundvandet.
Vandværkssamarbejdet

Slangerup Vandværkssamarbejde består af de fire små private vandværker Sundbylille Vandværk, Hørup Vandværk,
Jørlunde By Vandværk, Jørlunde Østre Vandværk og Nybrovejens Vandværk samt det store offentlige vandværk som
Københavns Energi har i Slangerup, og som leverer drikkevand til København.
Tilsammen udvinder værkerne årligt 3,3 mio. kubikmeter vand, og heraf står de fem små værker for de 0,3.
Formand for samarbejdet er Ole Green, som også er formand for Jørlunde Østre Vandværk. Han og de andre fra
samarbejdet og vandværkerne gør et stort arbejde med blandt andet at opspore de ubenyttede boringer og brønde og
med dialog med landmænd om brug af sprøjtemidler i nærheden af vandboringerne.
Sidste år var der cirka tyve landbrug der fik besøg. Samarbejdet formidler også økonomisk støtte til bedre sprøjtemetoder
og bedre materiel som ikke spilder sprøjtemidler og dermed skaber punktforureninger.
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Sundhedsbussen nu klar
Kommunen fik fredag den 1. august leveret sin ny sundhedsbus. Lørdag den 9. august bliver den officielt indviet, og fra
tirsdag den 12. august er den i drift.
Frem til skolernes efterårsferie gør bussen holdt 34 steder i kommunen.
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Bussen er bemandet med to sundhedsfaglige medarbejdere. Ansvarlig for bussens daglige drift
er sundhedskonsulent, bussygeplejerske Anne Willum
– som her får overrakt nøglerne til bussen af sundhedskoordinator Nils Vinderslev som havde
hentet bussen hos forhandleren.
I sundhedsbussen kan man uforpligtende (og anonymt) få sig en samtale om sundhed og råd
og vejledning om forhold som kan påvirke sundhed og helbred. Det er også muligt at få et
sundhedstjek der omfatter måling af blodtryk, blodsukker, kolesterol og lungefunktion.
Bussen er udstyret med en kondicykel, så man kan også få målt sit kondital. Endelig kan man
få beregnet sit BMI.
Der er cirka to timers ophold ved hvert stoppested, men man kan ikke bestille tid.
Sundhedsbussen er et tilbud til alle kommunens borgere.
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Ny hovedvandledning i Thorsvej
Den kommunale vandforsyning begynder mandag den 4. august udskiftningen af hovedvandledningen på Thorsvej i det
nordlige Frederikssund.
Den gamle hovedledning i Thorsvej består i dag af ledninger i eternit og PVC, den ny hovedvandledning bliver udført i PErør. Samtidig skiftes hovedventilerne til alle stikvejene i området.
Udskiftningen forventes at tage cirka otte uger, og i forbindelse med arbejdet kan der forekomme mindre forstyrrelser af
vandforsyningen.
Driftsleder Bruno Nielsen fra Vandforsyningen håber at de berørte forbrugere vil have forståelse for de problemer som
arbejdet kan medføre.
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Stranddag nummer 2 – Skuldelev Strand
Torsdag den 31. juli samlede ungdomsskolen og fritidsklubberne igen godt 100 sol- og
sommerglade børn til aktiviteter på stranden, på vandet og i vandet ved Skuldelev Strand.
Hjemmesidens faste reporter og (nu) fotograf, pædagog Tania Stensgaard Nielsen fra klub
107 i Frederikssund, beretter at Skuldelev Strand var noget nær den perfekte ramme for Sol
og Sommer projektet.
– Ligesom på førstedagen skinnede solen fra en næsten skyfri himmel, og de høje
varmegrader gjorde en tur i bølgen nærmest uundværlig for de fleste. Ud over alle
onsdagens mange aktiviteter, havde børnene her mulighed for at prøve deres talent for
vandbasketball. Til stor fornøjelse for rigtig mange glade børn.
– Igen i dag var der også nærmest konstant kø til sejlads med kajak og kano. Og
udfordringen var endnu større her i fjordens bølgende strøm i modsætning til søens mere
rolige vand, og der var en del der fik prøvet en kæntring inden de nåede tilbage på land.
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Pølser, vandkamp og tordenfluer
Ved Skuldelev Strand fik børnene udleveret spørgeskemaer om hvad de syntes om dagen. Tania Stensgaard har
udvalgt nogle uredigerede udtalelser.
Hvad har været rigtig godt ved dagen?
– Vandet og varmen. At sejle kano og kajak. At bade og svømme. Alt. Venner. Nye venner. Pølserne. Klatrevæggen på ti
meter. Vandkamp. Hygge.
Hvad har ikke været særligt godt?
– At falde ned fra klatrevæggen.... Vandet var lidt ulækkert og lidt for lavt og fuld af tang og sten... At vi ikke fik en lang tur i
kajakken... Der er så mange tordenfluer...
Og nogle små korte fra bemærkninger fra børnene som Tania har noteret sig:
Caja: – Da jeg prøvede den høje klatremur der var jeg lidt bange, og jeg rystede lidt.
Victor: – Det var rigtig godt at bade med venner og nye venner.
Malthe: – Det var rigtig sjovt at spille vand-basketball fordi at det var fairplay, og fordi at man badede samtidig.
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4

Bryllupsdatoen er den 08.08.08
Det er en god dag at blive gift på. Det er der i al fald mange der synes. Landet over meldes
om ekstraordinært mange vielser den dag.
På Frederikssund Rådhus er der berammet ni vielser som alle foregår i fredagens
ordinære åbningstid kl. 9-14.
– Vi har ikke sagt nej til par der ønskede at blive viet den dato, fortæller Susanne Bjerre fra
Byrådssekretariatet, men med så mange vielser er der reelt 'udsolgt' i åbningstiden.
Det er borgmester Ole Find Jensen der står for alle ni vielser.
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Kulhuse Strand med sommer, men uden børn og sol
Lørdag den 2. august var det fjerdedagen for ungdomsskolens og fritidsklubbernes strandaktiviteter for børn og unge. Men
så gik den ikke længere. Solen blev væk, og det blæste så alle aktiviteter på og i vandet på forhånd var aflyst.
Vores skrivende og fotograferende medarbejder, pædagog Tania Stensgaard Nielsen fra Klub 107, beretter at Sol og
Sommer-projektet på den fjerde dag og efter tre dejlige dage under klar blå himmel og høj sol måtte se sig slået af det
danske sommervejr.
– Der var hård vind og skyer nok til at skræmme selv de sejeste strandløver væk, og for at undgå ulykker lukkede vi alle
strandaktiviteter ned før de end var begyndt. Der dukkede kun ét enkelt barn op for at deltage i de planlagte aktiviteter,
men det kom sammen med sin familie, og efter en kort dukkert var også de klar til at forlade Kulhuse Strand.
– Det blev ikke den afslutning af projektet vi havde håbet på, men vi er meget glade for de tre vidunderlige dage vi fik
sammen med hundreder af børn ved strandene ved Buresø, Skuldelev og Marbæk. De vil holde os varme langt ind i
efteråret, siger Tania Stensgaard og indsender dette herlige sommerbillede af Kulhuses Blå Flag-strand.
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Om sundhed gennem tiden, om sundhed som mani
og om den gamle huslæge
Færgegårdens rullende museum på Sundhedstorvedagen lørdag den 9. august
Sundhedstorvedagen i Frederikssund lørdag den 9. august får endnu et indslag. Det er Museet
Færgegården der deltager med Det Rullende Museum.
Med sit rullende museum vil museet give et indblik i sundhedens historie: Hvornår opdagede
man proteiner, vitaminer og kalorier? Hvordan har kropsidealerne ændret sig? Hvordan har
vores viden om sygdomme forandret sig?
Alle taler om sundhed, skriver museet i en pressemeddelelse: I dag tales der om sundhed alle
steder. Om regeringens sundhedspolitik, om befolkningens sundhedstilstand, om ældres,
børns eller etniske minoriteters sundhed og om sundhed på arbejdspladsen. I familielivet og i
det personlige liv er sundheden kommet på dagsordnen med livsstilsbøger som Kernesund
Familie og Ti År Yngre På Ti Uger.
Kan sundhed være usundt?
Det rullende Museum lægger også op til
debat. Ved man med sikkerhed hvad der er
sundt? Er viden om sundhed altid af det
gode? Hvorfor føler mange automatisk
skyld når de bliver syge?
Museet hører gerne de besøgendes
historier og meninger. I det rullende
museum kan man indtale sin mening om
sundhed til museets iPod.
Familielægen Nis Asmussen
Nogle af de udstillede genstande i det rullende museum er fra læge Nis
Asmussens konsultation i Frederikssund.
Læge Nis Asmussen, Kirkegade 5, Frederikssund, døde 71 år gammel
i maj 1977. Han kom til Frederikssund i 1935 hvor han de første år
havde sin praksis i Jernbanegade. Senere erhvervede han
ejendommen i Kirkegade og indrettede sin praksis dér.
Han var meget afholdt af sine patienter og var 'huslæge' i ordets allerbedste betydning, skrev Frederiksborg Amts Avis i
sin nekrolog.
Nis Asmussen afhændede først sin praksis året før han døde, altså efter mere end 40 års virke. Mange vil stadig kunne
huske ham. Derfor spørger museet:
Er du blevet syet sammen af Asmussen? Eller er du kommet til verden ved hans fødselshjælp? Kom og fortæl din historie
til museet.
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Museumsleder Mette Kia Krabbe Meyer og museumsmedarbejder Uffe Mühldorff i gang med at prøveopstille en montre
med effekter fra Nis Asmussens lægepraksis på ladet af museets lastbil.
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Kajakdemonstration måtte aflyses
– Vi håbede til det sidste på bedre vejr, fortæller miljømedarbejder Minna Møller som stod for et Blå Flag-arrangement ved
Kulhuse strand i dag tirsdag den 5. august.
– Men vi blev nødt til at aflyse den planlagte kajakdemonstration. Efterdønningerne efter det kraftige blæsevejr var for
store.
Folk og både fra firmaet Skibby Både kunne blive hjemme, og Minna Møller tog alene ud til stranden for at plante et skilt
om at dagens arrangement var aflyst – og at der vil blive forsøgt lavet noget tilsvarende i næste uge.
Skibby Både vil forsøge en anden dag sandsynligvis i næste uge – hvor vejret forhåbentlig er bedre.
Oplysning om erstatningsarrangementet vil fremkomme her på kommunens hjemmeside.

Minna Møller benyttede lejligheden til at fotografere Kulhuse Strand med et smældende Blåt Flag.
Fælles lægevagtordning for hele Region Hovedstaden
Lægevagten i Region Hovedstaden har hidtil fungeret som fire delvis adskilte vagtordninger. Fra den 1. juli er regionen
begyndt på en sammenlægning af de fire ordninger til én fælles.
Til en start er der etableret et fælles it-system med mulighed for fælles telefonbetjening. Det fælles system kan være med
til at sikre mere effektiv betjening under eventuelle spidsbelastninger.
Der er allerede fra den 1. januar i år indført fælles visitationsretningslinjer der skal gøre lægehjælpen mere ensartet i hele
regionen. Det kan – skriver Region Hovedstaden i dag i en pressemeddelelse – blandt andet betyde at der bliver aflagt
færre sygebesøg i områder hvor der hidtil har været tradition for en mere lempelig adgang til sygebesøg.
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Fakta om lægevagten
Henvendelse til lægevagten sker per telefon. Telefonen passes af praktiserende læger der beslutter hvad man vil tilbyde
borgeren. Telefonisk kan man tilbyde rådgivning, eventuelt med udstedelse af recept. Eller lægen kan opfordre borgeren til
at henvende sig til egen læge næste dag eller til at tage på skadestuen.
Der kan selvfølgelig også gives et tilbud om at blive tilset af en læge, og det kan enten være ved fremmøde i en af
vagtkonsultationerne eller ved at få et sygebesøg.
Efter omstændighederne kan det også komme på tale at rekvirere en ambulance eller organisere anden direkte
indlæggelse på et hospital.
Grundlaget for visitationsretningslinjerne er blandt andet at patientens egen læge, som kender patienten, har et langt
bedre grundlag for at vurdere og behandle patienten, end en vagtlæge har. Vagtlægerne skal derfor kun tage sig af
problemer som ikke kan vente til egen læge kan kontaktes, det vil sige ved akut opstået sygdom eller forværring af en
sygdom.
Et andet udgangspunkt for de ny, fælles retningslinjer er at vagtlægen arbejder bedst i konsultationerne hvor det
nødvendige udstyr er til rådighed. Sygebesøg skal derfor reserveres til patienter som ikke eller kun med betydelig
helbredsmæssig ulempe kan transporteres til konsultationen.
Receptfornyelse er generelt ikke en vagtlægeopgave. Ønsker om receptfornyelse henvises derfor til egen læge.
Vagtlægen kan dog om nødvendigt udstede recepter på livsvigtig medicin.
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På besøg i den spanske venskabskommune Catoira
Frederikssund Kommune havde torsdag den 31. juli til søndag den 3. august en delegation på otte
personer på besøg i den spanske venskabskommune Catoira.
Venskabskommunen Catoira, som ligger i provinsen Pontevedra i Galicien i det nordvestlige
Spanien, havde inviteret repræsentanter fra Frederikssund Kommune og Vikingespillene til at
deltage i byens årlige vikingefestival Romaría Vikinga.
Delegationen bestod af borgmester Ole Find Jensen, byrådsmedlemmerne Grethe Olsen og Knud
B. Christoffersen samt konsulent Elsebeth Kristensen fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fra
Vikingespillene deltog formand Jesper Wittenburg og hans fægtemakker Gert Habo samt
lurblæserne Bent Andersen og Per Knudsen. Den danske ambassadør Niels Pultz deltog også i
festivalen.
Elsebeth Kristensen fortæller at delegationen vakte opsigt straks fra ankomsten til lufthavnen på
grund af vikingernes særlige mundering. – Vi var dårligt nået ud i forhallen inden de første bad dem
stille op til foto.

Fægtekamp og vikingespil
Fredag formiddag blev delegationen præsenteret for den danske anbassadør og for Catoiras borgmester Alberto Garcia
Garcia. Om eftermiddagen var der rundtur i regionshovedstaden Santiago de Compostella med besøg på universitetet og i
katedralen hvor mange pilgrimme slutter deres vandring hvis de ikke fortsætter helt til Finisterre ved Atlanterhavskysten.
Vikingerne og lurblæserne optrådte på pladsen foran katedralen med fægtekamp og lurblæsning. – De stillede beredvilligt
op til fotografering, fortæller Elsebeth Kristensen, tog de små børn på armen og var vældig populære.
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Om aften var Frederikssund-delegationen til det lokale vikingespil, et drama fyldt med intriger, kærlighed og drabelige
kampe – og med en lykkelig slutning.
De nordiske vikinger var frygtet, men blev dog overmandet med list, høtyve og leer
– inden de elskende fik hinanden. Også her optrådte de 'ægte' danske vikinger
med fægtekamp og lurblæsning.
Catoira er kendt for den store internationale vikingefest Romaría Vikinga som
har været afholdt siden 1960erne.
Baggrunden daterer sig cirka 1050 år tilbage da det viste sig at de danske
vikinger ikke var uovervindelige. To gange blev de besejret ved fæstningen
Castellum Honesti under forsøg på at komme ind i Nordvestspanien.
De forsmædelige nederlag
ligger mere end tusind år
tilbage, angiveligt i årene
859 og 968. Tårnene på
færtningen Castellum
Honesti er i mellemtiden
blevet til ruiner (Torres de Oeste), men for cirka 50 år siden fandt
galicierne alligevel lejlighed til at genoptage fejringen af triumfen. Hver
sommer i begyndelsen af august inviterer Catoira til Sydeuropas
vildeste vikingefest.
Drakkar Frederikssund
Lørdag bød på sejltur med vikingeskibskopien Drakkar Frederikssund.
Skibet er en kopi af et vikingelangskib der nok ikke når helt de samme
autentiske standarder som vikingeskibskopier her til lands. Kopien er
blevet færdigbygget i år og søsat den 21. maj. Catoiras borgmester har
haft tegningerne til skibet med hjem fra et tidligere besøg i Frederikssund som skibet altså er opkaldt efter.
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Lørdag aften stod den på en officiel ceremoni på rådhuset med visning af en film om bygningen af vikingeskibskopien.
Gæsterne fra Frederikssund fik en dvd med Drakkar Frederikssund-filmen og kvitterede med lurblæsning og
borgmestertale. Og Catoiras borgmester fik overrakt den officielle gave fra Frederikssund, to indrammede tegninger af
Thor Dreyer med motiver fra Jægerspris Slot og Færgelunden.
Aftenen sluttede med folkemusik og fredsceremony ved vikingespilspladsen (Torres de Oeste). – Det var en meget smuk
ceremoni med endnu en tur i Drakkar Frederikssund hvor vi var udstyret med fakler, fortæller Elsebeth Kristensen.
– Og da vi kom tilbage, blev skibet mødt af en menneskemængde med tændte fakler, meget smukt og stemningsfuldt.

De store foto: Elsebeth Kristensen
De små foto af Torres de Oeste og festivalpladsen dér er fra
catoira.net – en hjemmeside på galicisk (galego) og spansk med
etbilledgalleri.
Kortet viser Catoiras beliggenhed i regionen Galicien.
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Lokalhistorisk udstilling i Gerlev Kirke
Til udgangen af august kan man i Gerlev Kirkes nordfløj se udstillingen Før og Nu. Udstillingen er åben tirsdag-lørdag kl.
9-15.30. Der er gratis adgang.
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Udstillingen viser det glemte handelsliv gennem gamle fotografier – og billeder af husene som de ser ud i dag. Udstillingen
handler om huse og steder især i Kyndby, Dalby, Lyngerup, Landerslev og Gerlev.
Men der er også fotos med af de gamle kørende forretninger, det vil sige bagere, slagtere og fiskehandlere som havde
deres faste ture på landet. Mange af dem var stedlige personligheder der også havde en social funktion i forhold til deres
kunder.

Det er Gerlev Menighedsråd og Historisk Forening i Jægerspris der har samlet billederne til udstillingen. Og en af de
personer der står bag, er Erik Hansen som gerne vil høre om de historier publikum måtte have om stederne, husene og
personerne.
Og gamle billeder som kan have interesse for eftertiden, modtages meget gerne.
Erik Hansen kan kontaktes på 47 52 32 42 eller fjordgaard5(snabel-a)tdcadsl.dk.
De gamle fotografier er af Hotel Skovnæs på Skovnæsvej i Hornsherred, nu hovedbygning ved Brandt-Møllers Bådeværft,
og brødkusken Brød Niels fra bageriet ved Jægerspris Mølle.
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FETC vil nedsætte et turismeudvalg
Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC, holder torsdag den 14. august et morgenmøde med sine medlemmer
inden for turisterhvervet.
FETC holdt i april et turisme-seminar som var starten på en større fokusering på turistarbejdet. Det fortsætter så nu den
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14. august hvor turistvirksomhederne er indbudt til en dialog om hvordan erhvervet kan bidrage til sin egen udvikling.
Planen er at nedsætte et egentligt turismeudvalg på 8-12 medlemmer som skal arbejde med at give turismen i
Frederikssund-området et løft. Udvalget skal fungere som en tænketank og arbejde med turismepolitik og -strategier, men
så sandelig også som et netværk der arbejder med konkrete idéer til mere og bedre turisme i området.
FETC-direktør Peter Bo Andersen mener at Frederikssund-området har store historiske, naturmæssige og kulturelle
potentialer for at tilbyde turister rigtig gode oplevelser, det kniber bare med at få det formidlet.
Peter Bo Andersen mener ikke at turismen skal fremmes bare for sin økonomiske betydning – den er nok behersket – men
en større turistmæssig bevågenhed vil virke tilbage på områdets opfattelse af sig selv. – Det er berigende at vide at også
udefrakommende er glade for det område man bor i.
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Ni vielser på én dag
Dagen var nummermæssigt speciel, og det tiltrak et usædvamligt stor antal par. Hele
ni par lod sig fredag den 8. august 2008 vie af borgmester Ole Find Jensen. Det blev
klaret inden for fredagens begrænsede åbningstid kl. 9-14.
Fra morgenstunden var DR P4 klar med en sendevogn på torvet foran Frederikssund
Rådhus og sendte om formiddagen en række indslag fra byrådssalen hvor vielserne
traditionen tro foregik, og efterfølgende interview med et par brudepar.
Nedenfor billeder fra nogle af dagens brylupper med traditionelle scener med
lykønskningskomité med blomsterblade og fuglefrø og en hyggestund bagefter. Der
var også nogle der kørte fra torvet i en bil med dåser efter og dekoreret med
barberskum.
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Foto: Morten Ledet
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11 European Peoples Festival 2008 i Letland
Det er i år 16. gang at Frederikssund og (nu 14) andre europæiske byer har mødtes til European Peoples Festival med
leg, sport og samvær. Læs mere om EPF-Frederikssund.

Formand for EPF-Frederikssund, Tommy Fritzen, fortæller om hvordan EPF-Frederikssund endnu engang har været på
tur for at anbringe Frederikssund på EU-landkortet.
Fredag den 25. juli kl. 5 morgen rejste 30-40 deltagere fra Frederikssund til Letland via Stockholm og derfra med færge til
Riga i Letland. Herfra var der så 250 km til byen Rezèkne hvor den 16. European Peoples Festival foregik. De fleste blev
indkvarteret på Skole nr. 1, resten boede på hotel.
Første dag – søndag – begyndte for nogle stykkers vedkommende med et kirkebesøg hvor formand Tommy Fritzen på
dansk fremsagde et par salmevers fra prædikestolen. Samme dag var repræsentanter for EPF-Frederikssund til reception
hos byens borgmester.
Dagen gik i øvrigt med at indrette den danske udstillingsstand i Rezèknes kulturhus forud for aftenens åbningsparade. Den
officielle åbning indledtes med en march gennem bymidten til en park hvor åbningsfesten strakte sig til ud på natten.
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Allerede mandag morgen begyndte konkurrencerne. I basketball var Frederikssund-holdet noget handikappet. Der skulle
stilles med mix-hold, og fra Frederikssund var der kun to piger under de 50 år, men man klarede sig ifølge formanden
hæderligt igennem turneringen med en 8. plads.
Samme dag var der foto- og malekonkurrencer hvor Erik Olsen og Helene Bech Larsen fik fine placeringer. Og
Frederikssund-kokken Flemming Jørgensen optrådte med stegning af frikadeller over åben ild. Også han klarede sig med
et godt resultat.
Tirsdag var der både fodbold og den såkaldte EU-Quiz på programmet. Quizen blev klaret med en 6. plads, men i fodbold
gik Frederikssund hele vejen og vandt efter nogle spændende kampe finalen over Irland – efter straffesparkskonkurrence.
Dermed gentog Frederikssund-holdet succesen fra sidste år i Finland – til trods for at der på årets hold var to piger som
aldrig havde spillet fodbold.

Tirsdagen var der også dans på programmet, og med Lis og Erik Olsen stillet op i alle fire danse (to latin og to standard)
blev det til en plads i finalen og i sidste ende en 6. plads – i konkurrence med unge, nærmest professionelle par. Onsdag
var der petanque og svømning også med hold fra Frederikssund som klarede sig hæderligt.
Torsdag var fridag, nogle slappede af, andre tog en tur med bussen ud på landet og oplevede hvor fattigt der er i Letland,
især når man kommer langt ud på landet.
Fredag var der fun-sport på programmet, og her fik viking Helene Bech Larsen en bronzemedalje trods ingen erfaring med
disciplinen. Om aftenen var der stor farvel-fest med dans og fyrværkeri.
I år kunne vi desværre ikke stille op med vores traditionelle show, fortæller Tommy Fritzen. Det plejer at blive fremført af 810 vikinger, men i år var der kun to vikinger med på turen, så dér måtte vi springe fra. Og det var ærgerligt for de lokale
arrangører havde virkeligt gjort meget ud af at promovere festivalen på både lokalt og nationalt fjernsyn med optrædener
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fra de deltagende nationer.
Næste års festival bliver i Portugal, og 2010 bliver det Irland der afholder European Peoples Festival. Formand Tommy
Fritzen nævner til sidst at man i bestyrelsen for EPF-Frederikssund håber på støtte fra Frederikssund Kommune så man
herfra kan tilbyde sig som vært for festivalen i 2012.
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11 Jægerspris Skole indviet
Nu med tv-reportage fra FjordTV.

Mandag den 11. august kl. 8 samledes alle den ny Jægerspris Skoles 830 elever, et stort antal forældre og skolens
medarbejdere på den store plæne mellem de to gamle skoler for officielt at indvie og begynde skolelivet i den ny, store
skole.
Jægersprisskolen er en sammenlægning af naboskolerne Sogneskolen og Møllegårdsskolen. De tilsammen 830 elever er
fordelt på 37 klasser i helt nye sammensætninger – ingen klasser fortsætter uændret.
Skolebestyrelsen havde opstillet principperne for dannelsen af ny klasser på tværs af de gamle klasser.
Starten på den ny skole er også en forandring for lærerne der alle har fået nye jobs. Der er lidt færre lærere på den ny
skole end der var på de to gamle tilsammen, men der er ikke afskediget lærere.
Jægerspris Skole er opdelt i tre hovedafdelinger. Den tidligere Møllegårdsskolen rummer nu indskolingen og sfo. Den
tidligere Sogneskolen rummer afdelingerne for mellemtrinet og udskolingen med de
ældste elever.

Ved starten på indvielsen hvor skoleleder Majbritt Bengtson bød den store forsamling
velkommen, var det kun hende og lærerne der var iført skolens blå T-shirt.
Hun var allerede blevet spurgt om hvordan man fik sådan en sej sag. Og så var det jo
meget passende at det første punkt på programmet var uddeling af T-shirts til alle
elever.

Med efterfølgende omklædning.
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Der blev sunget en sang, og borgmester Ole Find Jensen forestod den officielle
indvielse som kulminerede med opsendelse af en større mængde balloner.

Til slut var der udmarch hvor elever og lærere fulgtes klassevis til deres nye
skoleafdeling og klasserum.
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Der var fyldt på parkeringspladserne og biler på begge sider af Møllevej – som billederne viser med kig mod nord og syd
med hver deres landkendinge.
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11 Sundhedstorvedagen i billeder
Nu også med tv-reportage fra FjordTV.
Kommunens Sundheds- og
Forebyggelsesudvalg afholdt en blæsende
lørdag den 9. august en sundhedstorvedag
på Torvet i Frederikssund i samarbejde med forskellige
kommunale virksomheder, organisationer og foreninger.
Se præsentation af sundhedsbus
og rullende
museum.
Borgmester Ole
Find Jensen åbner
sundhedstorvedag
en, og Pia
Adelsten fra
Sundheds- og
Forebyggelsesudv
alget er
gennemgående
konferencier.
Formand for
Sundheds- og Forebyggelses-udvalget Allan Madsen indvier
sundhedsbussen og lukker balloner ud.
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Nedenfor bliver sundhedsbussens medarbejdere Anne Willum og Rikke Juel
interviewet af FjordTV.

Her følger en billedkavalkade der forsøger at komme omkring de mange aktiviteter. De fleste af billederne er fra tidligt på
dagen hvor det endnu var småt med folk i gaderne.
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Samt enkelte andre sunde torveaktiviteter... det er sundt at spise fisk, og det er sundt at være lykkeligt gift.
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Bag sundhedstorvedagen stod Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ved formand
Allan Madsen (til venstre), og som plan- og tilrettelæggere ikke mindst sundhedschef
Jette Søe og forebyggelseskoordinator Nils Vinderslev.
Foto: Morten Ledet, Lars Michael Petersen og Mette Kia Krabbe Meyer.
2008 8

11

Havhingsten set fra landsiden i Steffen Lunds optik
Da Havhingsten torsdag den 7. august overraskende besøgte Frederikssund, var Steffen Lund en af
de få der havde tjek på skibets færd tilbage til Roskilde.
Han var derfor parat på Kronprins Frederiks Bro da Havhingsten kl. 14.30 havde bedt om at få åbnet
broen.
Og få øjeblikke senere var han i Frederikssund Havn da vikingeskibskopien for en kort stund lagde til
for at få flødeboller, fadøl og wienerbrød.
Her følger et udpluk af Steffen Lunds fotografier i den rækkefølge de blev taget fra broen og på
havnen.
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Steffen Lund er billedhugger fra Landerslev i Hornsherred. Han er for tiden udstillingsaktuel i Polen og Sweitz som medlem
af kunstnersammenslutningen Sten & Papir. Han er med i Dansk Billedhuggersamfunds store udendørsudstilling som i
disse dage afsluttes i Hyldespjældet i Albertslund, og som fra den 23. august fortsætter i Kongens Have i København.
Ellers kan man besøge ham og hans galleri (stenskulptur, bronzer og maleri) på Skabelsbjerggård på Landerslevvej 91.
Se steffenlund.dk.
Steffen Lund har også et foto af lokale Sif Ege som fulgtes med Havhingsten ned gennem Roskilde Fjord.
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11 Besætningsmedlem Peder Skytte Jensen beretter
Peder Skytte Jensen fra Skibby har sejlet med Havhingsten før og var sidste år med på halvdelen af turen til Dublin. I år
har han deltaget i hele turen hjem.
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Vi mødte ham på havnen i Frederikssund torsdag den 7. august da Havhingsten overraskende besøgte Frederikssund.
Han sad i skyggen under parasollerne på restaurant Toldbodens terrasse og nød en kold fadøl sammen med sine
medgaster – og indvilgede i at sende nogle fotografier
og nogle ord til den kommunale hjemmeside.
Peder Skytte Jensen bagerst i sort T-shirt.
Peder Skytte Jensen skriver søndag den 10. august:
– Godt at vi lige mødtes forleden. Mine mange
fotografier ligger nu inde på computeren. Skibet ligger
vel i havn efter en særdeles vellykket modtagelse i går.

– Jorden sejler stadig under mig. Jeg er hjemme hos min familie og gør endnu kun spæde udfald mod alt det jeg godt ved
jeg skal til at tage mig af. Det er vigtigt for mig at den mail jeg lovede at sende, bliver sendt...

– Rejsen i år var anderledes fra de andre år. Den udmærkede sig ved fantastiske sejladser på alle vande: Det Keltiske
Hav, Kanalen, Nordsøen, Limfjorden, Kattegat, Isefjord og Roskilde Fjord. Ombord mærker man tydeligt hvilket hav man
sejler på.
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– På Det Keltiske Hav var hverken strøm eller bølger med skibet, og da det først var af sted, var der kun én vej frem. Det
var her besætningen for alvor mødte søsygen.

– Fra kanalen havde vi både vind, bølger og strøm med os. Sejladserne begyndte at blive fornøjelige rejser hvor vi 'åd' den
ene sømil efter den anden. Sejladserne var forrygende, livet ombord formede sig omkring vagternes rutiner, vi sejlede dag
og nat og kom godt af sted. Pludselig var vi inde i fjordene, vores egen dagligstue, hjemme...

35

Og til sidst et fotografi der viser hvordan det går på en våd dag hvor der skal ros.
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13 Region Hovedstaden har sendt ambulancekørslen i udbud
Region Hovedstaden skriver i en pressemeddelelse at man med udbuddet af ambulancekørslen går efter et højere
serviceniveau gennem bedre koordinering og større fleksibilitet i disponeringen af ambulancerne.
Der er syv selskaber der på forhånd har kvalificeret sig til at deltage i buddet om at køre ambulancer for Region
Hovedstaden. De har fået udbudsmaterialet med regionens ønsker og krav til kvalitet og service og skal nu komme med
deres tilbud.
Der skal bydes på ti områder svarende til optageområderne for hospitalerne. Fx kan man byde på ambulancekørsel på
Bornholm eller på Frederiksberg. Men selv om ambulancerne skal have base i et bestemt område, vil de ofte skulle
transportere patienter til eller fra hospitaler uden for området.
Ud fra analyser af de seneste års kørsler et udbuddet tilrettelagt så ambulancerne placeres i områder med størst behov,
men i særlige situationer vil vagtcentralen kunne omdirigere ambulancer fra et område til et andet.
Udbuddet omfatter et antal døgnberedskaber, og det er ikke det samme som et bestemt antal ambulancer. Det er op til de
selskaber der byder på opgaven, at vurdere hvor mange ambulancer og hvor meget mandskab der er brug for i forhold til
selskabets effektivitet og dets overenskomster med medarbejderne.
Forskellig responstid
Der vil ikke som hidtil være tale om at ambulanceudrykningerne skal opfylde en gennemsnitlig responstid. Der arbejdes i
stedet med differentierede (forskellige) responstider som skal sikre at ambulancerne kommer hurtigst frem til de borgere
der har størst behov for hjælp. Analyser af den nuværende ambulancekørsel viser at den gennemsnitlige responstid ikke
er et mål for kvaliteten.
Det bliver sundhedsfagligt personale på vagtcentralen der vurderer om der er tale om en livstruende situation som kræver
hurtig udrykning, eller om en situation hvor hvor der nok er det behov for at blive bragt til et hospital i en ambulance, men
hvor det ikke er tale om noget der akut truer liv eller førlighed.
Kontrakterne på ambulancekørslen bliver sammensat så antallet af beredskaber kan ændres, enten hvis behovet ændrer
sig, eller hvis regionen ønsker at forbedre betjeningen i et bestemt område.
To slags kørsler
Der sker altså en adskillelse af akutte kørsler fra kørsler uden behandlingsbehov. Sidstnævnte er kørsler hvor patienten
ikke har behov for behandling undervejs i ambulancen.
Det betyder at der nu bliver stillet særlige servicekrav til disse ikke-akutte kørsler. Hidtil er de kommet i anden række ofte
til stor gene for borgerne.
Med adskillelsen af de to typer ambulancekørsel kan det højtuddannede ambulancepersonale (paramedicinere m.v.)
forbeholdes de akutte kørsler med behandlingskrævende patienter.
Region Hovedstaden opgraderer samtidig med flere paramedicinere så der er bedre uddannet ambulancepersonale til de
mest syge patienter.
Fælles vagtcentral
Et nyt og væsentligt element i akutbetjeningen i Hovedstadsregionen bliver i øvrigt oprettelsen af en ny, samlet vagtcentral
med personale ansat af regionen. De der kommer til at betjene den ny vagtcentral, bliver først og fremmest
sundhedsfagligt personale som sygeplejersker og ambulancebehandlere.
Den ny, samlede vagtcentral får overblik over alle regionens ambulancer og øvrige præhospitale beredskab, uanset om
det er Falck, Københavns Brandvæsen eller nogle helt andre der ejer og kører ambulancerne. Det betyder hurtigere hjælp
fordi det altid vil være nærmeste ambulance der sendes af sted.
Tilbudsfristen er den 16. september, og Regionsrådets afgørelse af hvem der skal kører ambulancer hvor, falder i
begyndelsen af november.
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13 Følgerne af konflikten på sundhedsområdet
Medlemmer af Sundhedskartellet (sygeplejersker og sundhedsplejersker) var i forsommeren i konflikt med de offentlige
arbejdsgivere med en strejke der varede i to måneder fra den 16. april til den 16. juni.
Blandt de kommunale forebyggelseskonsulenter (forebyggende hjemmebesøg hos ældre) var fire af fem medarbejdere i
konflikt, og for sundhedsplejerskernes vedkommende var alle i konflikt indtil to uger før strejkens afslutning hvor der blev
etableret et nødberedskab på én sundhedsplejerske.
Konfliktens konsekvenser på de to forebyggelsesområder er nu gjort op og forelagt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
til orientering.
I sundhedsplejen er man i gang med at besøge alle de familier der har født i perioden. Der gives som udgangspunkt ikke
erstatningsbesøg for de besøg der ikke var under konflikten, men besøgene tilrettelægges efter en vurdering af behovet.
På forebyggelseskonsulenternes område bliver alle ældre der skulle have haft besøg under konflikten, nu ringet op.
Samtalen bruges til at vurdere behovet for erstatningsbesøg. Ellers må de pågældende afvente næste ordinære besøg af
forebyggelseskonsulenten.
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De forebyggende hjemmebesøg
Efter loven skal kommunen tilbyde to forebyggende hjemmebesøg årligt til alle ældre over 75 år – hvis ikke der er en
tilsvarende faglig kontakt med borgeren i sammenhæng med personlig og praktisk hjælp. Hjemmebesøgene er en
sundhedsfremmende og forebyggende indsats over for de ældre med og vejledning om sundheds- og helbredsforhold,
aktiviteter og støttemuligheder.
Der er ansat fem medarbejdere til de forebyggende hjemmebesøg. Fire af dem er sygeplejersker som var omfattet af
konflikten. Den femte medarbejder er terapeut og arbejdede på normal vis under konflikten. Det betød at der var 600-700
borgere over 75 år der ikke fik det tilbud om besøg som de ifølge loven er berettiget til.
Loven har ikke været sat ud af kraft under konflikten, og derfor har borgerne krav på at få et tilbud. Der er dog ikke noget
formkrav til hvordan tilbuddet gives, og i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige at afvikle 'puklen' ved at den
enkelte forebyggelseskonsulent ringer til 'egne' borgere og ud fra kendskab til borgeren spørger til hvordan de har det.
Hvor der skønnes behov for et besøg, aftales dette. Telefonsamtalerne registreres som et specielt telefonbesøg.
Sundhedsplejen
Efter otte ugers strejke var der cirka 60 nybagte familier der ikke havde fået besøg af en sundhedsplejerske. Fra
telefonsamtaler med de nye forældre undervejs i konflikten er det indtrykket at den betød mange ekstra besøg hos de
praktiserende læger.
Den ledende sundhedsplejerske havde under konflikten cirka 50 telefonopkald fra forældre med spørgsmål som krævede
sundhedsfaglig viden. Samtalerne tog fra fem minutter til en halv time. Der var mange henvendelser om amning, og flere
var i tvivl om de havde mælk nok, og var begyndt at give flaske.
Først senere når alle familierne er besøgt, kan man få et overblik over om konflikten har fået ammeprocenten til at falde.
Der har desuden været henvendelser fra bekymrede jordmødre, og der har været nogle mødre med særlige problemer
som ledende sundhedsplejerske har ringet til en gang om ugen, og som også er blevet fulgt af egen læge og af
jordmoderen.
Efter strejken blev det besluttet at besøge alle de 'nyfødte' familier. Disse besøg tager meget længere tid end normalt fordi
familierne har sparet mange spørgsmål sammen. De besøg der skulle have været afholdt under strejken, bliver ikke
erstattet, men der gives behovsbestemte besøg.
På skolerne har konflikten betydet at der er næsten et par klassetrin der ikke har nået at blive set af en sundhedsplejerske.
Forældrene har fået brev herom med opfordring til at de henvender sig hvis de mener de har et særligt behov.
Ifølge den ledende sundhedsplejerske er det problematisk at børnene ikke er blevet set, fordi der nu går cirka to år før de
bliver set, og der således bliver et 'hul' på fire år.
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14 Små håndholdte fast tilbehør i ældreplejen
Medarbejdere i ældreplejen har en lille, håndholdt følgesvend – en pda
– som de bruger til planlægning, dokumentation og kommunikation.
Når en medarbejder begynder en vagt, er der en opdateret arbejds- og
kørselsplan fra gruppekoordinatoren klar på pda'en. Og pda'en bruges
under vagten til løbende at registrere og dokumentere arbejdet.
Målgruppen for projektet er borgere som visiteres til og modtager personlig
og praktisk hjælp og/eller hjemmesygepleje.
Sammenhængende it-system
Ældreområdet i Frederikssund Kommune har nu et sammenhængende
elektronisk kommunikationssystem til planlægning, styring og
dokumentation af indsatsen og ydelserne til borgerne. Systemet omfatter
den hjælp der ydes på ældreområdet og dele af sundheds- og
forebyggelsesområdet.
I den ene ende af systemet er der en database, i den anden de
computere og håndholdte pda'er som udegående medarbejder udstyres
med.
En pda (Personal Device Assistent) er et lille, håndholdt elektronisk
apparat
– en minicomputer – der fungerer som personlig assistent med kalender,
mobiltelefon og kamera.
Apparatet er koblet op til kommunens it-system og omsorgsdatabasen
via en sikker mobillinje og er i øvrigt sikret ved at indehaveren har en
personlig kode.
Systemet har været i drift siden marts og betyder at alle medarbejderne i
hjemmeplejegrupperne har deres kørelister på en håndholdt pda.
Ved vagtens begyndelse kan medarbejderen downloade sin køreliste til
pda'en og orientere sig om dagens program, hvilke borgere der skal
besøges, hvad der er aftalt med borgeren, og hvilke opgaver der skal
udføres hos den enkelte borger.
Undervejs i arbejdet har medarbejderen mulighed for at læse kollegers
seneste observationer og notere egne observationer, ydelser, planer og
medicinforhold om den enkelte borger. Via mobiltelefonen kan man
komme i kontakt med kollegaer, gruppekoordinator og andre.
Alt hvad der noteres i pda'erne, sendes direkte til moderjournalen i
databasen. Det betyder en hurtig og opdateret deling af viden om
borgeren.
Samtidig betyder pda'erne og deres hjælpefunktioner at arbejdsdagen
glider effektivt, fleksibelt og sammenhængende. Det er til gavn for både
medarbejderne og borgerne.
Hjemmesygeplejersker og medarbejdere der arbejder med visitationsopgaver, er i stedet for pda'er udstyret med egentlige
bærbare computere som på samme vis er koblet på det fælles it-system og databasen.
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Udfordringerne –generelt
Ældreområdet begyndte på det store it-projekt i 2006 hvor Socialministeriet (nu Velfærdsministeriet) delte ud fra en pulje til
"Digitalisering og udbredelse af digitale løsninger i ældreplejen". Herfra fik Frederikssund Kommune bevilliget tre mio.
kroner.
Projektleder er Anne Danborg fra Ældreområdets it-sektion.
Hun fortæller at baggrunden for både kommunens projekt og
ministeriets pulje er den almindelige udvikling i hjemmeplejen i
Danmark.
Det er en udvikling der er eskaleret de seneste år, og som handler om
indførelsen af frit valg for borgerne og stadig større krav til kvalitet,
gennemsigtighed og sikkerhed i pleje og behandling.
Dertil skal lægges ny krav til dokumentation samt selvfølgelig behovet
for en rationel planlægning der kan hjælpe med at få resurserne til at
slå bedre til.
Kommunens it-vision var (og er) at tilbyde borgerne sammenhængende
digitale løsninger og dialogmuligheder. Internt i den kommunale
organisation er målet at bruge it som en effektiv hjælp til at løse
opgaverne.
Tilskuddet på de tre mio. kroner gjorde det muligt at indføre den digitale
løsning og forsyne visitationsmedarbejdere og hjemmesygeplejersker
med bærbare computere og medarbejderne i hjemmeplejen med
pda'er.
Målet for digitaliseringsprojektet er ifølge projektleder Anne Danborg
at øge den tid medarbejderen har til rådighed hos borgeren
ved at reducere den tid der bruges på planlægning og helt praktisk på
at køre fra sted til sted
at få en kvalificeret og ensartet dokumentationen
at øge medarbejdertilfredsheden gennem bedre
kommunikation og adgang til information
– og lokalt: Harmonisering
Desuden stod ældreområdet i den ny Frederikssund Kommune over for den udfordring at sammenlægge og harmonisere
fire kommuners hjemmepleje, sygepleje, myndighedsudøvelse og forskellige tværgående funktioner på ældre-, sundhedsog forebyggelsesområdet.
De fire gamle kommuner havde hver deres elektroniske omsorgsjournal og system til vagtplanlægning. Udfordringen var at
samle data på en fælles base og udbrede brugen af én journal og én vagtplan til alle fire kommuner.
I dag er hjemmeplejen, sygeplejen, myndighedsudøvelsen, træningsenheden, køkkener, plejeboliger,
forebyggelseskonsulenter, demenskonsulenter, aktivitetscentre alle på
samme omsorgsjournalsystem og samme vagtplan.
– Det har været en stor omstilling, siger Anne Danborg, men alle
medarbejdere og ledere har været utrolig positive. Alle er gået til
opgaven med krum hals. Alle har været interesseret i at det skal være
godt og let at kommunikere viden om borgerne.
Der er cirka 600 medarbejdere, og der har været mange holdninger til
tingene og forskellige måder at arbejde på. Det har ifølge Anne
Danborg krævet ikke bare harmonisering, men også nytænkning:
– Alle skal dokumentere den pleje, omsorg og behandling de yder, og
den enkelte borger skal modtage de bedst mulige ydelser fra os ud fra
de kvalitetsstandarder vi har fastsat.
Den store harmoniseringsopgave har været håndteret i
Harmoniserings- og Udviklingsgruppen for Fælles Omsorgs- og
Vagtplansystem som repræsenterer alle involverede arbejdsområder. –
Her er vi blevet enige om de ny arbejdsgange og de måder vi skal lave
vores dokumentation i omsorgsjournalen på, fortæller Anne Danborg.
Stadig behov for at mødes
Ældreområdet hænger nu sammen digitalt med fælles systemer og
harmoniserede arbejdsgange.
– Personalet skal dog stadig mødes, forklarer Anne Danborg, men
plejegrupperne kan nu mødes senere på dagen når morgen- og
formiddagsopgaverne er klaret, og i stedet for at bruge tiden på
praktisk planlægning af opgaverne kan de bruge den til at drøfte faglige
problemstillinger.
– Det er der nemlig stadig behov for, ansigt til ansigt, forklarer Anne
Danborg.
De tre medarbejdere der her demonstrerer brugen af pda'erne, er fra
oven Cindie Grander, Gitte Andersen og Johnna Tykskov.
National rapport
Efter den statslige bevilling fra 2006 til kommunerne til indkøb af pda'er m.v. har Velfærdsministeriet fået udarbejdet en
rapport om brug af mobile it-løsninger i den kommunale ældrepleje. Rapporten er blevet offentliggjort for nylig og kan
findes på Velfærdsministeriets hjemmeside.
15 Første spadestik til nyt indkøbscenter
ved Frederikssund Station
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Borgmester Ole Find Jensen tager det første spadestik i en gravko.
Arrangementet foregik på byggepladsen og i et telt, der var rejst i anledning af dårligt vejr. Ole Find Jensen indledte sin
tale, med at sige, at det har været en fornøjelse at afholde de indledende drøftelser med TK - Development, som er det
firma, der har stået for projekteringen af det nye center og glæder sig til det fortsatte samarbejde.

"Det er jo en mærke dag for Frederikssund Kommune med dette symbolske spadestik, som er kulminationen på en
længere proces. Med dette nye center kommer Frederikssund til at spille en stor rolle i den vestlige del af
Hovedstadsområdet. Der bliver jo i dag taget initiativer mange steder og i Frederikssund kan vi nu også tage del i en sund
konkurrence om de handlende med de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Pladsen
her er ideel til et center og det kan skabe en naturlig sammenhæng imellem havnen,
gågaden og torvet.
Robert Andersen - TK-development:
Indleder med at sige, at han ikke er historiker, men alligevel er vi ved at skrive et nyt kapitel
i Frederikssunds historie som købstad. Første spadestik er altid kulminationen på et langt
samarbejde. Vi har haft et exceptionelt godt samarbejde fra starten (os der har lavet
projektet),og jeg er imponeret over, hvor handlekraftig Kommunen, Byrådet og
borgmesteren har været.Og ikke mindst arkitekterne Mangor og Nagel, der har sikret, at vi
får at smukt center.
Centret vil blive omdrejningspunkt for mange ting og det vil sprede sig som ringe i vandet.
Det vil tiltrække flere handlende og det vil skabe flere arbejdspladser. Vi vil fx med det her
center også kunne tiltrække handlende, som før har taget til Hillerød, Ballerup og Roskilde.
Jeg håber og ønsker ikke, at jeg står og maler et skøn maleri for jeg er helt sikker på, at vi
også vil kunne leve op til det jeg står og siger nu, og vi i TK Development vil gøre alt for, at
vi har ret. Vi har allerede fået udlejet mere end forventet og alle de store butikker er på
plads. Centret bliver i to etager og kommer til at rumme omkring 70-75 butikker. Det bliver
bl.a. H&M, Kvickly, BR, Esprit og Deichmann Sko. Jeg er ikke spåmand, men tør godt sige
tillykke og spå en lys fremtid for centret og Frederikssund.
Kai Salomonsen fra Hornum Murer- og Entreprenørforretning:
For ni måneder siden spurgte TK-development om vi ville være med på til at lave centret og
vi sagde ja uden at have set projektet, og vi fik altså til opgave at prissætte projektet. Jeg vil
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sige, at det er en modig bygherre, der har købt en grund, hvor flere huse skulle rives ned og hvor grundvandet ligger lige
under mulden. Vi skal aflevere projektet i 2010, og så stort et projekt kræver god planlægning. Vi er nu i gang med
pilotering og er allerede færdig med en 1/3. Allerede i uge 37 kommer de første elementer rullende ind på pladsen. Det
første der bliver bygget er P huset og dernæst centret, som påbegyndes i november og fortsætter frem til juni 2009. Jeg
er nordjyde og derfor svær at presse roser og tak ud af, men vil gerne sige tak til myndighederne som er professionelle og
til de mange mennesker, som bor her i byen de er flinke og har været lette at komme i kontakt med. Afslutter Kai
Salomonsen.
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15 Sidste Pedersholm-grund nu til salg
Frederikssund Kommune udbyder nu den sidste erhvervsgrund i Pedersholmparken. Der er
tale om en velbeliggende grund, Pedersholmparken 9, i det store erhvervsområde i
Frederikssund Syd ved Strandvangen / Roskildevej og tæt på hovedlandevejen mellem
København, Frederikssund og Frederiksværk.
Der er hidtil solgt 12 grunde i udstykningen. Erhvervsområdet er i det væsentlige udbygget og
fremstår harmonisk, aktivt og velfungerende med nydelige virksomheder.
Den sidste grund der nu udbydes til salg, har et areal på 4.090 kvadratmeter og sælges til
højeste bud, dog mindst 400 kroner per kvadratmeter (1.636.000 kroner). Tilbudsfrist er den
3. oktober 2008 kl. 12.
Læs yderligere med link til udbudsannonce, købsaftale, matrikelkort, luftfoto og lokalplan.

15 Skolestrukturen i Frederikssund-området
– nu begynder høringen og debatten
Høringen om skolestrukturen i Frederikssund-området (område 3)
går i gang nu og løbet frem til den 1. oktober. Det er den anden del
af skolestrukturen der nu skal på plads, sidste år vedtog Byrådet
efter en lignende høring strukturen for skolerne i de tre andre
områder Jægerspris, Skbby og Slangerup.
Tilbage i forbindelse med kommunesammenlægningen blev der
lavet et større analysearbejde for at tilpasse skolestrukturen i den ny
store Frederikssund Kommune.
Sidste år blev skolestrukturen for områderne Slangerup, Skibby og
Jægerspris lagt fast, men Byrådet besluttede at der med hensyn til
område Frederikssund skulle gennemføres yderligere analyser
inden der skulle tages stilling til skolestrukturen i dette område.
Høringsmaterialet
Det der nu sendes i høring vedrørende skolestrukturen i
Frederikssund-området er et forslag med løsningsscenarier for alle
skolerne i området

Græse Bakkebyskolen

Marienlystskolen

Falkeborgskolen

Oppe Sundby Skole

Åbjergskolen
I materialet er området delt i følgende to delområder:

Område Syd med Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen

Område Midt-Nord med Falkenborgskolen,
Marienlystskolen og Græse Bakkeby Skolen
Høringsmaterialets scenarier og anbefalinger er udarbejdet ud fra
denne underopdeling af området.
Høringsoplægget indeholder løsningsforslag for:
 den fremtidige skolestruktur
 forslag til placering af et fælles 10.klassecenter for hele
kommunen
 en centralisering af specialklasserne med forslag til sturktur og
placering
- alle specialklasser indgår i drøftelserne

forslag til primær placering af Ungdomsskolen
Byrådet godkendte høringsoplægget den 24. juni, og dset materiale
der nu sendes i høring, er suppleret med de forhold Byrådet
ønskede uddybet.
Det samlede høringsmateriale består af:
 Høringsoplæg for skolestruktur i smråde 3
(Frederikssund)
 Bilag 1: Skema med oversigt over bygnings- og trafikforhold
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Bilag 2: Visionære tanker om skolestruktur
Bilag 3: Notat om fødeskoler og overbygningsskoler versus to-sporede skoler
Bilag 4: Notat om alternative beregninger (udfasning af Falkenborgskolen)
Bilag 5: Samlet oversigt over forskellige modeller og scenarier
Høringsoplægget og de fem bilag udgør tilsammen høringsmaterialet. Forslag der indgår i bilagene, er altså til høring på
lige vilkår med de forslag der er indeholdt i selve høringsoplægget.
Høringsmaterialet er sendt ud til skolerne, skolebestyrelserne, organisationer og andre direkte høringsberettigede,
og høringen løber fra den 15. august til den 1. oktober. Cirka midtvejs i høringen – i uge 37 eller 38 – vil der blive afholdt et
borgermøde om skolestrukturen i Frederikssund-området.
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18 Træningsenheden beskriver sit arbejde i to pjecer
Den træning og genoptræning der foregår i Frederikssund Kommunes Træningsenhed, har sin baggrund i to forskellige
love.
Træningsenheden yder genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven til borgere der er svækket efter
sygdom eller af anden grund har mistet funktioner. Træningen skal genskabe eller bevare deres funktionsniveau. Denne
træning foregår efter Serviceloven.
Træningsenheden har efter kommunalreformen fået ansvaret for mange af de genoptræningsopgaver sygehusene
(amterne) tidligere stod for. Genoptræningen af de patienter der efter indlæggelse udskrives med en genoptræningsplan
udfærdiget af sygehuset, er reguleret af Sundhedsloven.
Træningsenheden har netop udgivet to pjecer om de genoptræningsmuligheder der findes i kommunalt regi – en pjece for
hver af de to områder, genoptræning efter Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven.
Træning efter Serviceloven
Træningsenhedens pjece på dette område har titlen Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86.
Pjecen beskriver dels de træningstilbud der findes til borgere med svækkelse eller funktionsnedsættelse på grund af
sygdom, og dels tilbud til borgere der er i fare for at miste deres funktionsniveau.
Ved funktionsniveau forstår man de evner
og de færdigheder borgeren
normalt har til at klare dagligdags opgaver,
til at færdes omkring og til at
klare sig i sociale sammenhænge.
Pjecen orienterer om genoptræning og
vedligeholdende træning til
borgere med almindelig svækkelse efter
sygdom, også sygdom der ikke
har krævet indlæggelse på hospital.
Vedligeholdende træning kan
gives til borgere der i fare for at miste et
funktionsniveau – og som
borgeren ikke selv kan bevare uden
terapeutstøttet træning.
Genoptræning tilbydes ved almindelig
svækkelse og væsentligt
nedsatte funktioner i forbindelse med
sygdom, og træningens formål er
at man genvinder sine tabte funktioner og
sin aktive hverdag. Det kan fx
være fysisk træning af muskelstyrke og
udholdenhed, bevægelighed i
led, balance og lungekapacitet. Det kan
også være mental genoptræning
efter en skade i hjernen.
Vedligeholdende træning tilbydes
forebyggende til de der er i fare
for at miste deres funktionsniveau. Det
kan også være borgere der har
brug for ekstra træning efter en egentlig
genoptræning for at kunne
fastholde resultaterne. Træningen sigter
på at borgeren fortsat kan klare
sin dagligdag med dens funktioner og
aktiviteter.
Der kan gives vedligeholdende træning af
muskelstyrke, udholdenhed og
balance, og der kan gives forebyggende
træning og undervisning i
aflastning af led hos fx gigtpatienter.
Generelt om træningen gælder at terapeuterne vurderer hvad den mest
hensigtsmæssige træning er: Holdtræning eller individuel træning på
træningscentrene, eller eventuelt træning i eget hjem under terapeutisk
vejledning.
Træningen foregår primært på hold på træningscentrene. Vedligeholdende
træning kan eventuelt fortsætte på selvtræningshold med individuelt
tilpassede programmer.
Borgeren sætter selv sammen med en terapeut målene for hvad der skal nås
med træningen, og både ved begyndelsen og afslutningen af træningen laves
der test for at vurdere effekten af træningen. Disse test skal sikre at
træningsindsatsen virker, og at borgerne får opfyldt de mål der er sat for
træningsforløbet.
Træningen efter Serviceloven tilbydes de der ikke kan få opfyldt deres behov
på anden vis, og som har behov for at træne under terapeutisk ekspertise.
Alle kan henvende sig til centrene hvis de mener de har behov for træning.
Træning efter Sundhedsloven
Her har Træningsenheden udgivet en pjece med titlen Genoptræning efter
udskrivning fra hospital, genoptræning efter Sundhedsloven § 140 med
beskrivelse af tilbud til patienter der udskrives fra hospital med behov for
fortsat gentræning. Fra hospitalet har patienten fået en genoptræningsplan
med, og det er den der er udgangspunktet for træningen som i øvrigt
fastlægges efter nærmere aftale mellem patient og terapeut.
I pjecen beskrives de muligheder der er for træning efter knoglebrud i skulder,
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albue og hånd, efter indoperation af nye hofter og knæ og efter brud i hofte, knæ og ankel. Et særligt tilbud er en 'rygskole'
som omfatter både træning og undervisning i hvordan ryggen fungerer.
De fysio- og ergoterapeuter der varetager disse træningsopgaver, arbejder i team med hver deres speciale. For eksempel
er der to terapeuter der varetager al genoptræning af patienter med knæ-problemer, det være sig patienter der har fået et
nyt knæ, eller patienter med læsioner af ledbånd eller menisk.
På samme måde er der to terapeuter der varetager træningen i forbindelse med håndledsbrud og andre håndlæsioner og operationer. Og så videre. Terapeuterne i disse team holder sig konstant ajour med de nyeste træningsprincipper og
anden faglig udvikling inden for deres specialer.
Faglige retningslinjer
For at sikre at borgerne får træning og genoptræning på samme høje faglige niveau på alle træningscentrene, har
Træningsenheden lavet præcise retningslinjer på de vigtigste områder for genoptræning både efter Serviceloven og
Sundhedsloven.
Et eksempel på sådan er retningslinje er denne for genoptræning efter fraktur (brud) i og omkring knæled. Den er
formuleret til fagfolk og kan næppe forstås i sin helhed af andre end fagfolk, men den medtages her for at demonstrere
den grundighed som Træningsenheden går til værks med.
Træningscentrene
Genoptræning efter Sundhedsloven foregår på træningscentret på Tolleruphøj, Roskildevej 160A i Frederikssund, telefon
47 35 07 76.
Træningsaktiviteterne efter Serviceloven er fordelt på disse fire træningscentre:
Skibby: Nordhøj, Nordhøj 3, telefon 47 35 20 70
Jægerspris: De Tre Ege, Parkvej 2, telefon 47 35 17 64
Slangerup: Sundhedscentret, M.P.Jensensvej 4, telefon 47 35 26 76
Frederikssund: Østergården, Frederiksborgvej 8, telefon 47 35 03 87
18 FETC styrker sin virksomhedsrådgivning
Borgere der drømmer om at etablere egen virksomhed, får nu bedre muligheder for at trække på kompetente kræfter hos
Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC. En styrket virksomhedsrådgivning skal give flere i Frederikssund
Kommune mod på og mulighed for at starte egen virksomhed, sætte ting iværk og skabe arbejdspladser og vækst.
FETC har ansat virksomhedsrådgiver Bent Kiemer som har årelang erfaring med rådgivning af iværksættere og ejerledede
virksomheder. Bent Kiemer har været direktør for Vækstfonden og er medlem af en række virksomhedsbestyrelser.
– Det er en særdeles kompetent medarbejder vi her har fået, siger FETC-direktør Peter Bo Andersen. – Med ansættelsen
af Bent Kiemer løfter vi vores medlemsservice op på et helt nyt niveau. Og så er det gratis.
Peter Bo Andersen pointerer at rådgivningen ikke kun er rettet til iværksættere, men er lige så relevant for etablerede
virksomheder. Hvis de fx står over for et generationsskifte, skal videreudvikle virksomheden eller har behov for en
professionel bestyrelse.
Drejer det sig om mere specialiseret rådgivning, samarbejder virksomhedsrådgiver Bent Kiemer med andre lokale
rådgivere, fx advokater, revisorer og banker samt med Væksthus Hovedstaden.
Der er et behov for rådgivning
I første halvår har der været et stigende antal henvendelser til FETC om rådgivning. Heraf er der en del der gennemgår
eller har gennemgået et længere forløb med rådgivning hvor de blandt andet kan trække på FETC's nyetablerede
mentorkorps af erfarne erhvervsledere.
Samtidig har flere virksomheder haft glæde af FETC's netværk og kontakter til andre kompetente instanser som Væksthus
Hovedstaden, Connect Denmark og Danmarks Eksportråd.
– Vi lægger vægt på kompetent rådgivning, men er også klar over at hverdagen for en iværksætter er presset, siger
direktør Peter Bo Andersen. – Derfor tilbyder vi at iværksætterne kan komme hos FETC enten tidlig morgen eller først på
aftenen hvis man samtidig har et job der skal passes.

18 Frederikssund Ungdomsskole begynder skoleåret
Der afholdes forældre-informationsmøde mandag den 25. august kl. 19 i hver af de fire ungdomsskoleafdelinger.
Ungdomsskolen lover mange nye og spændende tilbud i den kommende sæson.
Informationsmøderne foregår:

Skibby: Ungdomsskolen, Nyvej 7 B

Jægerspris: Ungdomsskolen, Møllevej 90

Slangerup: Ungdomsskolen, Strandstrædet 28 B

Frederikssund: Ungdomsskolen, Ved Kirken 1
Har man ikke modtaget Ungdomsskolens 2008-2009-program, kan det fås på en af ungdomsskolens fire afdelinger.
Nedenfor en lille billedkavalkade fra forskellige ungdomsskoleaktiviteter som viser at man kan hygge sig, komme til at se
sjov ud, prøve det våde element eller måske komme langt væk.
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18 Vandskade i daginstitutionen Højvang i Græse Bakkeby
Onsdag den 13. august om eftermiddagen blev der opdaget en vandskade i en væg i daginstitutionen Højvang i Græse
Bakkeby. Hvad der har forårsaget vandskaden, er endnu uvist, men der er formentlig tale om at et vandrør har lækket
vand gennem længere tid.
Da skaden dagen efter blev undersøgt, kunne det ikke udelukkes at der var svamp i de våde bygningsdele, så for en
sikkerheds skyld blev det besluttet at finde alternative steder at drive daginstitutionen indtil videre.
– Vi ville ikke at tage chancer. Små børn og vandskader med svamp er en rigtig dårlig kombination, og vi vil ikke udsætte
hverken børn og personale for nogen risiko, siger dagtilbudschef Paw Holze Nielsen.
To midlertidige institutioner
Det blev besluttet at børnene allerede mandag den 18. august skulle møde i nye lokaler, og dermed kom både personalet i
Højvang og medarbejdere fra dagtilbudsafdelingen på overarbejde weekenden over.
– Det optimale for vuggestuebørnene ville være at finde lokaler i lokalområdet så deres hverdag ikke blev brudt mere end
højst nødvendigt, fortæller daginstitutionsleder Nina W. Pedersen. – Kommunen spurgte Boligforeningen Rosenvænget
om muligheden for at låne foreningens centerhus som er nabo til vores institution. De var meget samarbejdsvillige og
stillede straks lokalerne til rådighed for os, fortæller Nina Pedersen.
Institutionen låner tre store lokaler i Centerhuset til vuggestuebørnene, og samtidig er der plads til at børnehavebørnene
kan blive afleveret og afhentet dér – sammen med deres eventuelle yngre søskende.
Om morgenen kommer kommunens egen bus – Skibbussen – som er speciel indrettet til at transportere børn, og henter
børnehavebørnene og kører dem til kommunens naturværksted Fasangården i Nordskoven i Jægerspris.
– Fasangården er et rigtig dejligt sted, og vi glæder os faktisk til at komme derud når det nu skal være, siger leder Nina
Pedersen. – Jeg er sikker på at børnene bliver glade for at være 'udflytterbørn' for en periode. Yüri Tümmler, som er
naturvejleder og administrerer Fasangården, har lovet at han vil lære vores børn en masse om natur. Det glæder vi os
naturligvis til.
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Flytning og housewarming i weekenden
Fredag pakkede medarbejderne Højvangs legetøj, køkkenudstyr, toiletpapir og alt hvad der eller behøves for at drive en
daginstitution. Lørdag morgen ankom tre professionelle flyttemænd for at supplere Højvang-personalet og medarbejderne
fra dagtilbudsafdelingen.
– Alt var pakket og klart. Der var sågar lavet skilte til forskellige rum de nye steder. Der var simpelthen tænkt på alt fra de
ansattes side, fortæller dagtilbudsleder Paw Holze Nielsen. – Jeg er meget imponeret over det medarbejderne havde nået
at få styr på på så kort tid.
Søndag blev der holdt housewarming på Fasangården, og cirka 60 forældre med børn besøgte den nye
udflytterbørnehave.
– Efter at have talt med de mange forældre, er det mit indtryk at man ser frem til de uger vi skal være på Fasangården.
Flere har ligefrem sagt at de ikke vil tilbage til Højvang igen fordi omgivelserne her på Fasangården er helt fantastiske,
siger Højvang-leder Nina Pedersen efter arrangementet på Fasangården.

Foto: Paw Holze
Nielsen. Øverst flyttes der, og alle giver en hånd med. Nederst Fasangården, det kommunale naturværksted i Nordskoven,
og en situation hvor de nye og spændende omgivelser tages i øjesyn.
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19 Åbent Hus på ældrecentret Lundebjerggård
Tirsdag den 19. august holdt ældrecentret Lundebjerggård åbent hus som optakt til sæsonen 2008-2009. Gamle og nye
brugere var inviteret til at komme og orientere sig om og melde sig til de mange tilbud.

Det var Lundebjerggårds aktivitetsudvalg der stod bag arrangementet, og der var stor tilslutning.
Ældrecentret, der ligger på Lundvej 48 i Frederikssund, har i sæsonen cirka 500 brugere om ugen.
FjordTV var med og har denne tre-fire minutters reportage med interview med blandt andre
aktivitetsudvalgets formand Birthe Rasmussen.
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19 Frederikssund leverer vand til Dansk Vand Grand Prix 2008
Frederikssund kommunale vandforsyning konkurrerer om at levere Danmarks mest velsmagende vand. Den kommunale
vandforsyning deltager i Dansk Vand Grand Prix 2008 hvor miljøminister Troels Lund Poulsen kårer landets bedste vand.
De indledende konkurrencer i Grand Prix'et foregår i disse dage i Randers, Fredericia og Roskilde. Frederikssund er med i
Roskilde den 25. august, og landsfinalen afholdes i København den 22. september.
Dansk Vand Grand Prix er arrangeret af brancheforeningerne for de private og de offentlige vandforsyninger, og formålet
med arrangementet er at gøre opmærksom på den enestående resurse danskerne har med et drikkevand der pumpes op
fra undergrunden og efter blot en simpel mekanisk filtrering ledes direkte ud til forbrugerne.
Det er et dommerpanel med vinsmagere der skal bedømme vandets smag og kvalitet. Det vurderes om vandet er friskt og
rent, og om det har en god fylde og eftersmag. Smagsindtrykket vil variere fra det ene vandværk til det andet. Nogle steder
er vandet blødt, andre steder kalkholdigt, og indholdet af mineraler og andre mikrostoffer varierer også fra sted til sted.
Danmarks første Vand Grand Prix foregik i 2006, og det var Vejgaard Vandværk ved Aalborg der vandt. Herfra kan man
fortælle at det bragte Vejgaard 'på landkortet', og at borgerne i Vejgaard blev mere bevidste om deres drikkevand og
passer bedre på det.
Frederikssund- og Jægerspris-vandet
Frederikssunds kommunale vandforsyning pumper årligt 1,4 mio. kubikmeter ud til 22.000 indbyggere i
forsyningsområderne i Frederikssund og Jægerspris. Plus cirka 3500 sommerhuse.
– Danmark er et af de få lande der kan bruge grundvandet nærmest direkte. Det er enestående forhold, og Vand Grand
Prix'et skal være med til at gøre forbrugerne opmærksomme på denne billige og unikke resurse, siger driftsleder Bruno
Nielsen fra den kommunale vandforsyning.
Han mener at drikkevand fra vandhanen er den bedste helsedrik der fås. Der er ingen kalorier og tilsætningsstoffer i, så
det sikrer kroppens væskebalance. Man bør drikke mindst to liter vand hver dag. – Med hensyn til kvaliteten er det billige
hanevand bedre end det dyre flaskevand, siger Bruno Nielsen.
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Konkurrencevandet kommer fra Gerlev
For at deltage i konkurrencen om det bedste vandværksvand skal der selvfølgelig tappes noget vand der kan indgå i
konkurrencen.
Driftsleder Bruno Nielsen har aftalt med Gerlev Børnehave på Enghaven 14 i Gerlev at vandet tappes hos dem kl. 9
mandag morgen før samme dags indledende konkurrence i Roskilde. Børnehavebørnene skal hjælpe med at tappe
vandet, til gengæld forærer vandforsyningen dem en særlig drikkedunk.
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21 Fra den store byggeplads ved Frederikssund Station
Byggeriet af det store butikscenter ved Frederikssund Station befinder sig endnu i jordhøjde, ja, faktisk er
hovedaktiviteterne endnu underjordiske. Der rammes funderingspæle ned i den bløde bund – som er inddæmmet
fjordbund – og støbes fundamenter.
Blandt andet anlægges en ny kloak-pumpestation til erstatning for den gamle der stadig står tilbage i et lille gult
murstenshus – som snart forsvinder (se foto 2).
Herunder bringes en fotoreportage fra byggeriets nuværende stade (fotograferet den 13. august, dagen før første
spadestik).
FjordTV fra første spadestik
Fra arrangengementet den 14. august med første spadestik har FjordTV denne 17:35 minutter lange
reportage med taler og interview.
De gengivne taler er af borgmester Ole Find Jensen og direktør Robert Andersen fra bygherren, TKdevelopment. Efter graveriet har tv-stationen interview med Ole Find Jensen, direktør Peter Bo Andersen, FETC, og
direktør Kai Salomonsen fra entreprenøren Hornum Murer- og Entreprenørforretning, HME, og Robert Andersen.
Det er Erik Zangenberg der interviewer. Poul Asmussen stod bag kameraiet og har redigeret.
Foto rundt om byggepladsen
To fotos fra rundkørslen Nygade, A.C. Hansens Vej og Bruhnsvej – set mod øst ad Nygade og syd ad A.C. Hansens Vej:
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En vifte af fem fotos fra A.C. Hansens Vej med ryggen mod Lidl-butikken:
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Et kig fra stien langs Sillebro Å bag om stationen med broen over åen hvor der tidligere var gennemgang til nu nedlagte
Varehusvej langs betonstøberiet:
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Et andet kig (mod nord) fra samme sti – hvor man kan se den afspærede sti på kronen af diget på den modsatte side af
åen:

Foto fra funderingsarbejdet – når den lange pæl er hamret næsten ned, er træklodsen i hamreværktøjet banket så varm at
den gløder – og ryger:
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Så tæt står funderingspælene:

På byggepladsen flages for bygherren DK-development og entreprenøren Hornum Murer- og Entreprenørvirksomhed,
HME:
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Foto: Morten Ledet
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21 Anden årgang af Frederikssund Kulturpas
I uge 37 uddeles for anden gang et kulturpas til fjerdeklasserne på kommunens folkeskoler, specialskoler og privatskoler.
Kulturpasset giver eleverne og deres familie adgang til en række lokale, kulturelle institutioner og begivenheder.
Udgivelsen af kulturpasset fejres ved en sammenkomst torsdag den 4. september med elever fra Marbækskolen. Her vil
de tre kulturpas-prisvindere fra sidste år sammen med Grethe Olsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, overdrage
kulturpasset til den næste årgang 4. klasser. Det foregår på Museet Færgegården som er en af de institutioner der er med
i kulturpasordningen.
Kulturpasset
Passet er blevet mere indbydende med tryk i farver og forbedret tekst og grafik. Biograftilbuddet er ændret til en delvis
fribillet til en ordinær forestilling i Park Bio i Frederikssund, Slangerup Bio eller Skibby Kino.
Derudover tilbydes der børne- og voksen-fribilletter til en koncert med Sjællands Symfoniorkester den 27. november på
Frederikssund Gymnasium.
Forud for koncerten får fjerdeklasserne tilbud om besøg af en af musikerne der fortæller om musikken og orkestret.
Ellers de samme arrangører som var med i sidste skoleårs kulturpas:
J.F. Willumsens Museum, Museet Færgegården, Herregårdsmuseet Selsø Slot, Jægerspris Slot, Den Gamle Smedje,
Slangerup Kirke, Kongeegen, Julianehøj, Vikingebopladsen, Børnefilmklubben, Børneteatret og børnebibliotekerne.
Og måden passet virker på, er den samme: Eleverne samler stempler fra de steder de har besøgt. Hvis de samtidig
registrerer deres besøg på en særlig hjemmeside, deltager de desuden i en lodtrækning om gavekort.
Frederikssund er modelkommune
Frederikssund Kommune er med de to kulturpas-årgange modelkommune i Børnekulturens Netværk med en statsstøtte til
projektet på 100.000 kroner.
Formålet er at støtte børnenes kreative undervisning. Det er vigtigt for de kreative fags succes at elevens 'selvvirksomhed'
stimuleres i en vekselvirkning mellem institutionernes og skolernes faglige indsats. Kulturpasset er en mulighed for
børnene – 'kulturpasserne' – og deres familier til på egen hånd at tage aktivt del i kulturen.
Bag kulturpas-projektet står en gruppe børnekultursagkyndige – kommunal skolebibliotekskonsulent Kent Poulsen,
børnebibliotekar Tina Tving Stauning og kulturkonsulent Allan Jarmer fra kommunens Kultur- og Fritidssekretariat.
Kulturskole planlægges
Af andre kulturprojekter for børn og unge kan nævnes det aktuelle Fritidspasset og en kulturskole for aldersgruppen 11 til
18 år som Kultur- og Fritidssekretariatet vil lave i samarbejde med Ungdomsskolen, og som man har fået en bevilling på
100.000 kroner til fra Kunststyrelsen.
De yngre aldersgrupper op til ti år har bibliotekerne og børnebibliotekerne rigtig godt fast i, så derfor har man valgt at lave
et nyt tilbud til de ældre aldersklasser.
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22 Hornsherred Erhvervsmesse
Næsten 200 virksomheder og foreninger i Hornsherred er blevet indbudt til at deltage i Hornsherred Erhvervsmesse der
finder sted lørdag den 20. september.
Bag initiativet står Per G. Jensen fra Bo-Nyt Nordsjælland i Skibby og Jørgen og Michael Christensen fra CC-reklame I/S i
Venslev – i samarbejde med HC Handelscenter som stiller Cirkuspladsen til rådighed for arrangementet.
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– Vi håber at rigtig mange virksomheder vil stille op og vise hvad halvøen kan tilbyde af varer og serviceydelser, siger
initiativtagerne i en pressemeddelelse. – Vi har sat deltagergebyret så lavt at alle kan være med. Gebyret går til
underholdning og gratis morgenkaffe til gæsterne.
Også foreninger og bylaug er indbudt, og de kan deltage gratis med boder med aktiviteter eller salg af mad og drikkevarer
m.m. Der er endnu ikke noget program for messen, det bliver først lagt når alle tilmeldinger er på plads, men der satses på
underholdning for både børn og voksne.
– Der er gået en del år siden der sidst har været afholdt en større erhversmesse her i området, siger initiativtagerne, og vi
synes der er sket så meget siden. Der er behov for at vise at halvøen har et godt og driftigt erhvervsliv med udvikling og
nye tiltag. Der er dukket mange nye forretninger op, og flere virksomheder har vokset sig store de seneste år, så vi
forventer at rigtig mange vil benytte lejligheden til at vise hvad de kan tilbyde.
Det er stadig muligt at tilmelde sig til messen både som udstiller og som forening, eller hvis man vil bidrage til
underholdning eller med en anden aktivitet.
Tilmelding til Per G. Jensen på telefon 96 200 800 eller CC-reklame på telefon 47 52 07 63.
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22 Strukturanalyse af Frederikssund Bibliotekerne
Bibliotekerne har en decentral struktruk i overensstemmelse med kommunens overordnede politik, men
hovedbiblioteket trænger til fornyelse.
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008 besluttede Byrådet at få lavet en strukturanalyse af kommunens
folkebiblioteker. Denne opgave blev først på året overdraget til konsulentfirmaet Knudsen Syd, og opgaven var blandt
andet at vurdere om nogle af skolebibliotekerne kunne omdannes til integrerede biblioteker (samtidig skole- og
folkebibliotek).
Den overordnede analyse af biblioteksstrukturen og serviceniveauet samler informationer og holdningstilkendegivelser fra
forskellige kilder som afvejes med hinanden. Der er foretaget besigtigelser og lavet interview med fokusgrupper, og
derudover har der været drøftelser med flere af kommunens
medarbejdere.
Analysen forholder sig til forhold som skolestruktur og
befolkningsprognose og til landspolitiske visioner for folkebibliotekerne.
Med oplysninger om budget og udlån viser rapporten fra Knudsen Syd
hvordan Frederikssund Bibliotekerne placerer sig i forhold til andre
kommuner i Nordsjælland med hensyn til service, effektivtitet m.v.
Konklusioner
Rapporten redegør for fordele og ulemper ved integrerede biblioteker,
og den klare konklusion er at der kun er én oplagt mulighed for et
Integreret bibliotekstilbud, nemlig på skolen i Græse Bakkeby hvor såvel
adgangsforhold som pladsen er velegnet.
Det konkluderes at bibliotekernes decentrale struktur er i
overensstemmelse med kommunens overordnede politik, og der lægges
derfor ikke op til store strukturelle ændringer.Derudover peger rapporten
klart på at hovedbibliotekets lokaler i Jernbanegade i Frederikssund langt fra er tilstrækkelige. For at kunne optimere den
kommunale biblioteksservice er der behov for et nyt og tidssvarende bibliotek med udvidede åbningstider.
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24 Stor ungdomsskole-messe lørdag den 30. august
Frederikssund Ungdomsskole afholder lørdag den 30. august kl. 15 for første gang en stor messe for den forestående
sæson. Unge fra 7ende klasse til og med 18 år er velkommen.
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Messen, der foregår i Elværket i Frederikssund, skal vise det væld at tilbud Ungdomsskolen har i dette skoleår. Der vil
være mulighed for møde skolens undervisere og medarbejderne i de klubber Ungdomsskolen driver. Der vil også være
mulighed for at møde de SSP- og gadeteamsmedarbejdere der er knyttet til skolen og klubberne.
Messen er en mulighed for at få et overblik over hvad Ungdomsskolen har på programmet. Man kan fx høre om hvordan
undervisningen foregår i fag som tysk, fransk, matematik og billedkunst, men også om de mange andre tilbud der spænder
fra bolsjeknas til dykning.
Ungdomsskolens Frederikssund-klub på Falkenborgskolen (over for Elværket) er åben under messen, og her er man
velkommen til at kigge ind og snuppe et slag pool eller bordtennis eller få sig en slapper i sofaerne.
Fra kl. 18 serveres der grillmad i gården ved Elværket for de unge der har besøgt messen, og herefter åbnes
elværksdørene til et brag af en fest med konkurrencer, standup med Anders Fjelsted (kendt fra The Voice TV) og
selvfølgelig kanon musik. Festen slutter kl. 24.
Der er sørget for transport fra Skibby, Jægerspris og Slangerup og tilbage igen. Spørg i den lokale afdeling
af Ungdomsskolen.
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25 Frederikssund For Fulde Sejl
Fredag aften den 22. august – hvorfra billederne stammer – var Frederikssund Havn rammen for Frederikssund For Fuld
Sejl som to lokale sejlklubber arrangerer i samarbejde med FETC. Aftenen bød især på musikalsk underholdning.
Dagen efter var der marked, opvisninger og mere underholdning. Og regnvejr.

De to sejlklubber er Frederikssund Sejlklub og Marbæk Sejl- og Motorbådsklub som i fællesskab driver en juniorafdeling.
Formålet med havnefesten er at tjene nogle penge ind til drift af denne del af klubbernes aktiviteter.
Havnebilledet er fra starten fredag aften før der endnu er kommet mange folk. Ligeså billedet med nogle af de op mod 60
frivillige fra klubberne som fik de to dage til fungere.
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Lørdag var meget regnvåd, men det holdt ikke alle mennesker hjemme. Der var besøgende
og handel nok til at de deltagende butikker fra byen har lyst til at stille op igen næste år til det
snart traditionelle Fulde Sejl-arrangement.
På vandet i havnen var der lørdag demonstrationssejlads fra klubbernes juniorer, kajakroere
fra Jægerspris, redningsberedskabet m.fl.
Fredag skulle der have været præcisionsflyvning med et antal varmluftsballoner efter et mål
uden for havnebassinet, men flyvningen blev aflyst på grund af usikkerhed om vejrets
udvikling. I stedet blev der rejst en enkelt ballon på havnepladsen.
Foto lånt af Patrick Holbek, Fjordbyerne.
Det store festfyrværkeri fredag aften havde ikke problemer med vejret og kunne ses på lang
afstand.
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25 Ambulancer får nyt, trafiksikkert design
I dag er det ambulancefirmaerne selv der bestemmer hvordan ambulancerne ser ud, og de ser da også meget forskellige
ud. Fremover skal ambulancerne se ens ud, ikke bare i hovedstaden, men i hele landet. Det ens design skal sikre hurtig
genkendelse af ambulancerne i gadebilledet.
Stærk gul og grøn
Stærke gule og grønne farver skulle være de mest synlige og dermed sikrest i trafikken. Sådan ser ambulancerne også ud
i flere andre europæiske lande.

I hovedstadsområdet får ambulancerne ifølge en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden regionens logo på siden for
at signalere at ambulancerne er en del af sundhedsvæsnet.
Bedre kommunikation
Ambulancerne får samtidig nyt kommunikationsudstyr som betyder at mandskabet i ambulancerne kan kommunikere med
vagtcentral, andre ambulancer, politi, brandvæsen, hospitaler m.fl.
De ny ambulancer bliver også udstyret med satellitnavigation (GPS) så regionens kommende fælles vagtcentral kan følge
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ambulancerne overalt uanset hvilket firma der kører dem.
De nydesignede ambulancer begynder at køre om cirka et års tid, men allerede fra dette efterår vil man kunne træffe en
prøvemodel som bruges til test af navigationsudstyret.
25 Kunsthøjskolen Thorstedlund fylder 25 år
Det er i år 25 år siden kunsthøjskolen på blev oprettet i bygningerne til den gamle gård Thorstedlund på bakken nord for
Frederikssund. Skolen fejrer jubilæet med udstilling m.v. lørdag den 13. september og et par arrangementer før og efter.
Fernisering i Langes Magasin
Jubilæumsprogrammet lørdag den 13 september byder først på en fernisering af jubilæumsudstillingen Kunsten, Skolen,
Nødvendigheden i Langes Magasin i Østergade 3 i Frederikssund.
Udstillingen er arrangeret af Frederikssund Kunstforening og rummer værker af 20 kunstnere med tilknytning til højskolen.
Se liste nedenfor.
Fernisering foregår kl. 11-13, og alle er velkomne. Borgmester Ole Find Jensen står for den officielle åbning.
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Reception på Thorstedlund
Kl. 16.30 er der jubilæumsreception på Thorstedlund med velkomst ved formand for bestyrelsen Preben Lunn. Derefter er
der jubilæumstale ved filosof Arno Victor Nielsen, og forstander Dan Mølgaard fortæller om hvor skolen står i dag.
Efterfølgende er Kunsthøjskolen vært ved en let og stående aftenbuffet – af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med
tilmelding.
Kl. 20.30 underholder bluesmusiker Anders Greis i Pyramide-kælderen, og fra kl. 22 overtager en ægte Würlitzer-jukebox
underholdningen der fortsætter så længe nogen orker. Skolens elever står for baren.
Jubilæumspublikation
Der udgives en jubilæumspublikation som både er et udstillingskatalog og et festskrift med bidrag af blandt andre
undervisningsminister Bertel Haarder og filosof Arno Victor Nielsen. Publikationen kan fås ved ferniseringen og
receptionen.

Mange af kunsthøjskolens arrangementer foregår i
Pyramidesalen eller i laden som her ses på et foto fra skolens
hjemmeside.













Foredrag før...
Onsdag den 10. september kl. 19 er der på kunsthøjskolen
arrangeret foredrag ved Det Kongelige Danske Kunstakademis
rektor Mikkel Bogh som fortæller om det at uddanne kunstnere
i dag og om de fremtrædende tendenser i samtidskunsten.
Mikkel Bogh er mag.art. i kunsthistorie og virker som
underviser, kritiker, kurator, forsker og forfatter til et stort antal
artikler og bøger om samtidskunst og kunstnere. Før sit
rektorat på Kunstakademiet var Mikkel Bogh lektor og
institutleder ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
...og efter
Tirsdag den 16. september kl. 19 kommer konceptkunstner Henrik Plenge Jakobsen, en af sin generations og genres mest
markante kunstnere, og fortæller om sit arbejde.
Henrik Plenge Jakobsen har efter afgang fra Kunstakademiet i 1994 udstillet på en lang række internationale museer,
biennaler og kunstevents. Herhjemme er han blandt andet kendt for sin separatudstilling "Circus Pentium" på Statens
Museum for Kunst i 2005.
Entre til hvert foredrag 40 kroner. Medlemmer af Skolekredsen og Frederikssund Kunstforening har gratis adgang.
Deltagere i jubilæumsudstillingen
De 20 kunstnere på kunsthøjskolens jubilæumsudstillinger
er skolens undervisere som
enten er tilknyttet som faste lærere eller som
gæsteundervisere:
Martin Fasting - maler
Charlotte Thrane - koncept/skulptur
Jobim Jochimsen - maler/koncept
Sophie Hjerl - koncept/video
Sunny Asemota - maler
Line Kallmayer - koncept/foto
Mille Rude - performance/koncept
Håkan Nystrøm - maler
Peter Linde Busk - maler/tegner
Morten Ernlund Jørgensen - maler/tegner
Ebbe Laurs Sørensen - maler/tegner
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Lisbet Soya - skulptur
Alexander Tovborg - maler/koncept
Hanne Linde - maler
Anne Marie Frank - grafiker
Pia Fonnesbech - maler
Anne Nielsen - keramiker
Marie Christiansen - design/illustration
Kasper Holten - skulptur
Lotte Agger - foto/maleri
Eksempler:
Øverst Sunny (King) Asemota
Nederst Alexander Tovborg
26 Hallo Frederikssund 2009
Næste års særudstilling på Museet Færgegården
Fra fiskenet til internet. Eller: Hvordan blev velfærdssamfundet til?

Museet Færgegården forbereder en særudstilling om samfund og levevilkår i kommunen gennem 200 år. I 2009 fylder
Frederikssund Kommune to år, og Frederikssund by fylder 200 år som købstad.
Museet ser fødselsdagene som en oplagt anledning til at belyse købstadens og kommunens udvikling og livet på egnen
gennem de 200 år. Styreformer og levevilkår har ændret sig i takt med samfundets demokratisering og modernisering.
Museumsprojekt i flere dele
Museet Færgegården har fået 396.000 kroner i støtte fra Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje
til det historiske projekt der består af forskellige aktiviteter.
For det første planlægger museet at interviewe en række af kommunens borgere. Her skal der
indsamles erfaringer med og holdninger til fx fællesskab og individualitet, kommune og borger,
lokalt og globalt. Og der skal tegnes et billede af hverdagslivet i kommunen anno 2009.
For det andet er der selve særudstillingen som skal fortælle om byens, egnens og borgernes
liv, og det skal ske med udgangspunkt i en række personer og deres liv i årene omkring 1809,
1909 og 2009. De historiske personer er valgt ud fra den historiske litteratur (fx Knud B.
Christoffersens centrale historiske tobindsværk), og de nulevende vælges blandt de personer
der interviewes.
De historiske personer er fra 1809 Slangerup-købmanden
Christen Jensen og fra 1909 købmandsdatter Karen Christiansen i
Frederikssund og fisker Hans Petersen Kallehave i Jægerspris.
Efterlysning nr. 1
Som forberedelse til udstillingen er museet gået i gang med at
lede i kilder og gemmer, og museet efterlyser i den forbindelse
ikke mindst slægtninge til de valgte personer, men også
kildemateriale der kan være med til at tegne et tidsbillede af
egnen.
Museumsbrugerne skal inddrages
Historien om Frederikssund skal ikke blot tegnes af museets folk,
men også af så mange frivillige bidragydere som muligt. Sigtet
med Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje er at brugerne af
museerne inddrages i museumsarbejdet, og netop i forbindelse
med en udstilling om Frederikssunds historie der går helt op til i
dag, ja nærmest til 'i morgen', er det oplagt at borgerne deltager.
Udstillingen skal selvfølgelig fortælle om den materielle kultur:
Hvordan ændrer bygninger, arbejdsredskaber, transportmidler og
beklædning sig? Men den skal i endnu højere grad beskæftige sig
med hvordan den immaterielle kultur ændrer sig: Styreformer, opfattelse af privat og offentlig,
land og by, global og lokal, rig og fattig, mand og kvinde, rask og syg, krig og fred?
Efterlysning nr. 2
Der findes mange beskrivelser af den materielle kultur, men færre kilder til den immaterielle
kultur, og museet er derfor ekstra interesseret i breve, dagbøger m.m. der fortæller om hverdagsliv, holdninger og
livsanskuelser. Eller henvisninger til skønlitteratur hvor egnen optræder. Og naturligvis til malerier, tegninger, fotografier og
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film.
Færgegården har skrevet til de historiske foreninger, ansatte på biblioteker og arkiver og andre der er engageret i
lokalhistorie, om at få deres hjælp til den omfattende research. Her er den lange beskrivelse af museumsprojektet.
Undervisning, formidling og debat
Som endnu en del af projektet er der planer om et undervisningsforløb på Frederikssund Gymnasium som betyder at
nogle af gymnasieeleverne kommer med på sporarbejde.
Når det kommer til særudstillingen er idéen at historierne skal formidles som en audiovisuel præsentation med løbende
fortælling illustreret med fotografier, breve, protokoller og andet materiale, og at det foregår mørkelagt med skiftende
belysning af de udstillede genstande.
I et projekt om kommunens historie er det naturligvis oplagt at museet samarbejder med kommunens
planlægningsafdeling. Herfra vil man bidrage til researchen med aktuelle demografiske oplysninger i forbindelse med de
interviews museet vil foretage.
Derudover ser Museet Færgegården frem til at lave debatarrangementer i løbet af 2009 hvor kommunens kommende
kommuneplan er i offentlig høring.
Frederikssund Kommune gennem 200 år

1809
For 200 år siden var der ikke nogen kommune, og heller ikke så meget andet af det der omgiver os i dag. Det er næsten
umuligt at forestille sig samfundet dengang. Ingen asfalterede veje og ingen konstant biltrafik. Ingen bro over Roskilde
Fjord. Ingen nyheder. Ingen medier. Næsten ingen importerede varer. Andre livsvilkår, andre liv. Alt var anderledes. Også
menneskene.
Slangerup er en stor by, meget større end Frederikssund. Med to torvepladser og 11 gader. Og en hovedgade,
Kongensgade som blev kaldt Store Kongensgade ligesom i København. Og en stor sognekirke. Men Slangerup er ikke
længere nogen sprudlende handelsby. Flere og flere er flyttet fra Slangerup, og nu bor de fleste købmænd i Frederikssund
som oprindelig blot var ladeplads for Slangerup. Der er to købmænd tilbage i Slangerup. Christen Jensen er den ene.
Købmandsgården ligger på hovedtorvet, og her kan man få alt. Et indkøbscenter i lille skala med fødevarer, tekstiler,
isenkram, byggematerialer og så videre. Men åbningstiden er længere end i nutidens indkøbscentre. Christen driver også
et brændevinsbrænderi, og det er han ikke ene om. Der er seks brændevinsbrændere i Slangerup.
Christen er en af byens mest velstillede borgere. Han har fire tjenestefolk. Han er gift med Anna Bartholine Rugård og har
børnene Jens Rasmus (1800), Lars Anders (1802), Dorothea Kirstine (1803), Niels Peter (1805), Sophie Marie (1807) og
Sophie Hedevig (1809).
I 1808 havde en stor brand hærget i Slangerup, og fire gårde og 18 huse var brændt. Christen Jensen var heldig. Hans
gård undgik ildebranden.

57

1909
Her er Karen. Hun er ni år og fotograferet i haven foran det hus i Kirkegade 5 i Frederikssund hvor hun bor med sin familie.
Det er hendes mor og søster Lis der sidder i den fine flettede havebænk. Og hendes far Chr. Christiansen er købmand i
byen. I 1909 havde Karen to yngre søskende, Else Kirstine og Marie Louise. I 1910 fik hun en lillebror som fik navnet
Aage.
Det er et fint udsmykket hus med havestue som Karens morfar Niels Peder Nielsen, gårdejer på Store Marienlyst i
Frederikssund, lod bygge i 1901. Siden Frederikssund var blevet selvstændig købstad, var byen vokset støt og roligt. Det
er ikke længere en lille by, men en anseelig provinsby. De fleste bor i Havnegade/Østergade/Torvet/Jernbanegade. Også
de flest af de bedst stillede.
I år 1900 var 21 mennesker i Frederikssund blevet syge af tyfus. Man havde lagt kloakledning ned, men kun ført den ud til
Bløden, og her lå alt spildevandet, og drikkevandet var urent. Byrådet mente Blødens grundejere skulle betale, men de
modsatte sig. En borger mente at Byrådet helst ville give penge til noget synligt: "Jeg tror ærligt talt at sad jeg blandt de
vise fædre, stemte jeg for gitterværket, for det kan folk dog se og forhåbentlig beundre, mens en rørledning for det første
skjules i jorden..."
Hornsherred havde ry for sit smukke landskab, og området var blevet udflugtsmål for borgerskabet. Samtidig var det
bosted for mange mennesker der måtte klare sig med mindre end Karens familie.

I Vænget ved Jægerspris bor fx fisker Hans Petersen med sin familie. Han var flyttet hertil fra Kalvehave ved Vordingborg
og fik hurtigt navnet Kalvehave. Han var den første på egnen der fiskede med ålebundgarn. I 1915 fik Hans Petersen
Kalvehave bygget sig et nyt skib på Frederikssund Værft – skibet Sommerflid som museet nu ejer.
2008 8

26 Vejdirektoratets indstilling om motorvej til Frederikssund
Vejdirektoratet har i dag fremsendt en indstilling til transportminister Carina Christensen om videreførelsen af
Frederikssundmotorvejen fra Motorring 4 til Frederikssund.
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Vejdirektoratet indstiller efter en samlet
afvejning af de trafikale, arealmæssige,
miljømæssige og økonomiske konsekvenser
VVM-redegørelsens Hovedforslag 1, den
såkaldte åben land-løsning.
Transportminister Carina Christensen siger i
Vejdirektoratets pressemeddelelse:
– Indstillingen kommer efter et grundigt
forarbejde hvor Vejdirektoratet har vurderet
forskellige linjeføringer og deres virkninger på
trafikken og det omgivende miljø.
Linjeføringerne har også været i høring hos

borgere, kommuner, erhvervsliv, interesseorganisationer
og andre.
– Offentligheden har vist stor interesse for høringerne, og
der er kommet mange høringssvar med synspunkter og
spørgsmål til de fremlagte vejplaner. Med de mange
forskellige interesser har det været nødvendigt at bruge
tid på at sikre det rigtige beslutningsgrundlag.
Transportministeren vil nu videresende indstillingen til
forligspartierne og Folketingets Trafikudvalg, og
Vejdirektoratets indstilling kommer også til at indgå i
arbejdet med den investeringsplan regeringen fremlægger i løbet af efteråret.
Frederikssundmotorvejen er en del af trafikaftalen fra november 2003 om en ny højklasset vej i Frederikssundfingeren.
Første etape mellem Motorring 3 og Motorring 4 blev vedtaget af Folketinget i 2007, og dette projekt er sat i gang.
Kort: Vejdirektoratet.Øverst hovedlinje 1, nederst alle undersøgte forslag til linjeføring.
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26 Venskabskamp mellem Zonen og politiet
Torsdag den 28. august kl. 17 mødes unge medlemmer af det særlige klubprojekt Zonen med et hold fra det lokale politi til
en fodboldkamp.
Kampen spilles på ORI-stadion i Oppe Sundby i det sydlige Frederikssund.
Projekt Zonen er et tilbud som Frederikssund Klubberne har for socialt udsatte unge fra Græse Bakkeby hvor de unge
tidligere var involveret i en del episoder der bragte dem i nærkontakt med det lokale politi. Det er således gamle bekendte
der møder hinanden på fodboldbanen.
Projekt Zonen åbnede ved årsskiftet og rummer cirka et dusin unge der har klublokaler på Heimdalsvej i Frederikssund.
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26 Justering af planen for vedtagelsen af Budget 2009
Byrådet besluttede på sit møde den 26. august at ændre planen for møder og høring frem mod vedtagelsen af budgettet
for 2009 og overslagsårene.
To økonomiudvalgsmøder og et byrådsmøde flyttes cirka en uge. Høringsperioden tilpasses herefter. Den endelige
vedtagelse af budgettet for 2009 er fortsat fastsat til den 9. oktober.
Ny mødeplan:
 9. september
Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til Byrådets førstebehandling
 16. september
Byrådet førstebehandler budgetforslaget som herefter sendes i høring
 6. oktober
Økonomiudvalget behandler ændringsforslag
 9. oktober (uændret)
Byrådets endelige budgetvedtagelse
Høringsperiode
Forslaget til Budget 2009 er til høring i samarbejdsudvalg, institutionsbestyrelser m.v. i perioden 17. til 30. september.
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28 Fire by-træf i Sibbo i Finland
Sibbo eller Sipoo er den ene af de fire byer i den gammel-frederikssundske venskabsby-ring i Foreningen Norden-regi
omfattende Finland, Norge, Sverige og Danmark.
Næstsidste weekend i august var en lille delegation fra Frederikssund med til træf for de fire kommuner i Sibbo (svensk)
eller Sipoo (finsk). Byen og kommunen ligger nordøst for Helsingfors/Helsinki.
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Deltagerne var borgmester Ole Find Jensen, byrådsmedlem Grethe Olsen og kulturkonsulent Elsebeth Kristensen samt
tidligere byrådsmedlem Kurt Mikkelsen og fru Greta Mikkelsen, repræsenterende Foreningens Nordens lokalafdeling.
Den norske venskabskommune er Aurskog-Høland nord for Oslo, og den svenske venskabskommune er Kumla ved
Örebro.

Blandt emnerne for dette træf var kommunal planlægning, agenda 21-arbejde og miljøarbejde. Elsebeth Kristensen
fortæller at de fire kommuner har mange fælles træk. De ligger alle tæt på hovedstaden eller en anden storby. Alle går
målrettet efter vækst og en forøgelse af befolkningstallet og arbejder med at styre udviklingen af erhvervsområder,
boligområder og rekreative områder.
Der var privat indkvartering, og noget af tiden blev tilbragt sammen med de respektive værtsfamilier. Elsebeth Kristensen
fortæller at hun var med på en pilgrimsagtig, musikalsk vandring gennem et kirkeligt landskab først med musik i Lysets
Kapel, derfra gennem kirkegården med salmesang, videre til en moderne kirkebygning med mere musik, gennem den
gamle præstegårdshave og til sidst den gamle kirke med en fantastisk barokkoncert.
Fredagen var der rundtur i kommunen for at se på planlægningsområder, og om aftenen var byrådet vært ved en middag.

60

Lørdag inviterede Foreningen Norden på sejltur i skærgården med violin- og harmonika-musik i båden. Og efter
museumsbesøg m.v. stod aftenen på visesang, middag og dans.
Søndag formiddag inden hjemrejsen tilbragte de fleste gæster med et Helsingfors-besøg sammen med deres
værtsfamilier. Bortset fra repræsentanterne fra de fire lokalafdelinger af Foreningen Norden som holdt møde.
Læs mere om Sibbo/Sipoo på kommunens hjemmeside.
Fotos:
Foroven viser Kurt Mikkelsen Sibbo's venskabsmonument med Foreningen Nordens logo og byvåbnene for de fire
kommuner (som for Frederikssunds vedkommende er gamle Frederikssund Kommunes våben).
Nederst fra sejlturen i skærgården med Elsebeth Kristensen, Ole Find Jensen og Kurt Mikkelsen.
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28 Privat firma overtager mad til hjemmeboende pensionister
Der er cirka 300 ældre borgere der får varm mad bragt ud i eget hjem, og det har hidtil været de kommunale
plejehjemskøkkener der har stået for produktion og udbringning af maden. Nu har Byrådet besluttet at lade opgaven
overgå til et privat firma. Den årlige besparelse er 1,7 mio. kroner.
Omlægningen af madproduktionen er en del af sidste års politiske forlig om dette og de kommende års budget. Her vedtog
Byrådet en større besparelse på hele køkkenområdet, og det er en del af denne besparelse der nu gennemføres.
Det har været en lang proces at nå frem til denne beslutning med mange drøftelser og undersøgelser undervejs. Tre
firmaer har været indbudt til at byde på opgaven, og det har vist sig at de private på netop dette område kan gøre det
billigere end de kommunale køkkener.
Undersøgelser og udbud har omfattet hele den kommunale madproduktion, altså også døgnkost og cafédrift på
plejecentrene Nordhøj, De Tre Ege, Østergården, Tolleruphøj og Solgården samt Lundevej (demensboliger) og
Lundebjerggård. Men på dette område viste det sig at institutionskøkkenerne kunne slå de private bydere, så derfor
fortsætter døgnkost og cafédrift som kommunalt drevet.
Også ordninger med skolefrokost (to skoler) og vuggestuemad (syv institutioner) har været med i udbuddet. På
skoleområdet findes desuden flere selvstændige ordninger. På institutionsområdet undersøges mulighederne. Derfor
ventes der stadig på en afklaring af madordningerne på skole- og institutionsområdet.
Det ventes at den private overtagelse af ældremaden kan ske ved årsskiftet.
Høringer
I forsommeren var sagen til høring i Ældrerådet og samarbejdsudvalget (MED-udvalget) på køkkenområdet.
Ældrerådet mener at kommunen har en velfungerende madservice, bespisning på plejehjemmene og cafédrift, og kan ikke
anbefale privatisering.
MED-udvalget er tilfredse med at de kommunale køkkener kan konkurrere på prisen på døgnkost og cafédrift med mere,
og havde gerne set en fortsat kommunal drift af madservicen. Man tager dog udliciteringsbeslutningen til efterretning.
Varm mad
Det var oprindelig et ønske fra Social- og Ældreudvalget at man samtidig med en eventuel udlicitering kunne gå over til at
levere kolde, vakuumpakkede færdigretter til de hjemmeboende ældre. Det er som udgangspunkt den billigste løsning og
på flere punkter også en bedre ordning.
– Med den vakuumpakkede mad ville den ældre have haft en lang større valgfrihed med hensyn til hvilke retter man
ønskede at spise, og ikke mindst hvornår man ønskede at spise dem. Det havde vi gerne set som en af sidegevinsterne,
siger formand for Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning.
Når det så alligevel bliver varm mad der leveres også med en privat leverandør, er det fordi den anden ordning ville forøge
de kommunale driftsudgifter. Det skyldes at et antal ældre hjemmeboende borgere ikke skønnes selv at kunne betjene en
mikrobølgeovn. Udgiften til den ekstra hjælp ved madlavningen overstiger besparelsen ved den vakuumpakkede kolde
mad.
Enigt Byråd
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Det var et enigt byråd der den 26. august besluttede sig for udliciteringen af madservicen. Det skete fra alle sider med
beklagelse. Byrådspolitikkerne udtrykte stor anerkendelse af og respekt for køkkenpersonalets arbejde og kvaliteten af
den mad institutionskøkkenerne leverer.
Men det at der var en større besparelse at hente, var ikke noget kommunen på nogen måde havde råd til at tilsidesætte.
Derfor stemte alle for den ny ordning med besparelsen på de 1,7 mio. kroner årligt.
Formand for Social- og Ældreudvalget Tina Tving Stauning udtrykker det på denne måde:
– Vi er meget hårdt presset på den kommunale økonomi. Så hårdt presset at en besparelse i denne størrelsesorden ikke
kan negligeres, selv ikke på så vigtigt et kommunalt område som mad til ældre. Må den gode kvalitet kunne fastholdes!
Køkkenlukning
Udliciteringen af maden til hjemmeboende pensionister betyder en indskrænkning af den kommunale produktion der
svarer til cirka et produktionskøkken. Det har samtidig med udbudsprocessen været overvejet hvordan driften af
køkkenerne kunne optimeres, men det har ikke været muligt at få samtidige beslutninger på området.
Det står klart at et køkken skal lukke, og det bliver formentligt køkkenet på De Tre Ege. Det er det mest nedslidte, men
beslutningen er ikke truffet endnu.
Om det bliver nødvendigt at lukke yderligere et køkken, vides ikke. Det afhænger af overvejelserne om
daginstitutionsmaden og om det fremtidige serviceniveau på hele madområdet.
Formanden for Social- og Ældreudvalget håber at de aktuelle budgetforhandlinger giver en afklaring. – Det er ikke i orden
at trække processen yderligere, siger Tina Tving Stauning. – Det at vi endnu ikke kan give vores medarbejdere i
køkkenerne ordentlig besked om deres fremtidige arbejdsforhold, er opslidende for alle parter, siger formanden.
En lille gruppe medarbejdere fra plejehjemskøkkenerne fulgte behandlingen af sagen om madservice og køkkendrift på
byrådsmødet den 26. august. Her mødes de på Torvet foran Rådhuset før byrådsmødet begynder.

Foto: Morten Ledet
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29 Sundhedsbussen har fået en god start
Siden præsentationen på Sundhedstorvedagen 9. august har sundhedsbussen været i ordinær drift med 11 stop og i alt
18 timers åbningstid.
Onsdag den 27. august gjorde sundhedsbussen holdt på Torvet i Frederikssund (foto), og også her var der folk der
ventede på bussen. Sådan som det har været de fleste steder siden starten foran Super Bedst i Slangerup.
Bussygeplejerskerne Anne Willum og Rikke Juel fortæller at de på de knap tre uger har haft cirka 120 besøg i bussen. Det
svarer til et besøg hver tyvende minut per sygeplejerske i snit – men der er stor variation i længden af 'konsultationerne' .
Og som det fremgår at billedet, er det stadig vejrmæssigt muligt at have besøg både inde i bussen og udenfor. Og mange
er i øvrigt ganske åbne over for andres deltagelse i en samtale.
Når vinden tillader det, kan der i øvrigt trækkes en markise ud fra bilen.
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– Vi har oplevet stor interesse fra borgerne, fortæller Anne Willum. – De vil gerne have målt deres blodtryk og blodsukker
og vejes. Og derefter får vi en snak kost og motion.
– Vi har borgere i alle aldre, men flest fra 50 år og op. Og flest kvinder. Vores gæster er meget glade for at vi kommer ud til
dem. Det er for nogle meget nemmere lige at gå fordi sundhedsbussen når de alligevel skal handle, og så få sig et
sundhedstjek og få talt med fagfolk om kost og motion.
– Det er kost og motion der fylder mest, siger Anne Willum, men vi har også rigtig mange besøg af rygere, og dem vi taler
rygestop med.
– Vi taler også en del om alkohol med de besøgende, siger Anne Willum. – Når vi snakker kost, er det ofte vi også
kommer ind på alkoholvaner.
Efter omstændighederne opfordrer sygeplejerskerne borgerne til at opsøge deres egen læge.
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29 Kommunens søger nyt medlem af Direktionen
Kommunen søger en velfærdsdirektør som skal referere til den ordførende direktør og indgå i kommunens tværgående
direktion på i alt fem direktører. Den ny direktørs hovedansvarsområde bliver velfærdsservice, det vil sige ældre- og
socialområderne, men direktøren kan også få tillagt andre ansvarsområder efter kompetence og interesse.
I stillingsopslaget hedder det videre:
"Direktøren vil spille en central rolle i den fortsatte udvikling af en kommune der er i en dynamisk udvikling præget af
dygtige, engagerede og samarbejdsorienterede medarbejdere. Direktøren får et strategisk og tværgående ansvar for at
omsætte de overordnede målsætninger og prioriteringer til konkrete initiativer og indsatser og skal tage personlig del i at
kortlægge opgave, struktur og proces på sine ansvarsområder.
Direktøren forventes at have interesse i og evne til at spille en vigtig rolle i både direktion og chefgruppe og at levere
inspiration, modspil og nytænkning."
Om den ønskede person hedder det:
"Direktøren forventes at have en solid ledelseserfaring fra en politisk styret organisation, herunder gerne erfaring med
ledelse af ledere og systematisk anvendelse af moderne styringsværktøjer.
Der forudsættes en veludviklet evne til at kommunikere med alle interessenter og gennem en god beslutningskraft sikre en
konstant fremdrift i organisationen. Dette skal understøttes af en tempofyldt, involverende, dialogorienteret lederstil der
udøves med afsæt i en høj professionel og personlig integritet.
Der forudsættes en evne til at udvikle nye løsninger, en veludviklet indlevelsesevne og god politisk forståelse."
Praktiske oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos konsulent Jens Marcussen, Friis og Marcussen Konsulenter, på telefon 51 24 51 35
eller hos ordførende direktør Karsten Ole Knudsen, telefon 47 35 10 60.
Der vil være mulighed for åremålsansættelse. Ansøgningsfristen er den 19. september. Der forventes to samtalerunder, og
ind imellem gennemfører konsulentfirmaet en personlighedstest.
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29 Zonen-Politiet 3-10
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Det regnede og banen var våd, men de 14 unge drenge fra projekt Zonen
varmede godt op og kæmpede bravt for æren da de en sen eftermiddag torsdag
den 28. august mødte et hold fra det lokale politi i en venskabsmatch på ORI's
fodboldbaner i Oppe Sundby. ORI stillede også med en professionel dommer.
Der blev spillet med syv mand på holdene og løbende udskiftninger. Kampen
varede to gange 30 minutter, så den må siges at være målrig. Der var nogen
råben og skrigen på begge sider, men det spillemæssige forløb ganske
fordrageligt med vist nok bare et enkelt frispark.
Det nærmeste man kom et straffe, var den 'selvhenter' dommeren stak til ham
der efter det sidste fløjt lige fandt på at sparke bolden langt uden for bane og
hegn.
Men ellers var dommerens umiddelbare kommentar at det da var nogle herlige
og friske unge mennesker, og det var drengene fra Zonen han mente.
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Billederne fra oven:
Holdene hilser på hinanden, dernæst Zonens 'udskiftningsbænk' med klubmedarbejder og fodboldtræner Niklas Stenderup
som også ses på Zonen-holdets smil-til-fotografen-opstiilling før kampen.
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Herefter et par spilsituationer med et par af Zonen-drengenes afleveringer foran politifolkenes mål – samt taktik-mødet i
pausen.
Til sidst det afsluttende paradebillede især til ære for fotograferne fra de lokale medier.
Fotos: Morten Ledet
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Fagchef headhuntet til topchefstilling i det private erhvervsliv
Frederikssund Kommunes dygtige fagchef på ældreområdet skifter fra den 1. oktober sin offentlige ansættelse ud med en i
det private erhvervsliv. Helt fremmed er branchen dog ikke for Bjarne Jensen, i det han skifter til Privathospitalet Hamlet
på Frederiksberg.
Bjarne Jensen der er uddannet anæstesisygeplejerske og diplomleder fra Danmarks Forvaltningshøjskole, har tidligere
været i hospitalsbranchen (Rigshospitalet) inden han i 2002 skiftede til den daværende Jægerspris Kommune. Her
avancerede Bjarne hurtigt og blev efter en periode som konstitueret i stillingen, afdelingschef for Sundhedsafdelingen i
2004. Det var fra denne position, Bjarne den 1. januar 2007 startede som Fagchef for Ældreområdet i Frederikssund
Kommune.Den 1. oktober går turen så videre for Bjarne Jensen, der er udnævnt til Divisionsdirektør på Privathospitalet
Hamlet på Frederiksberg. Bjarne bliver hovedansvarlig for driftsledelsen af divisionen på Frederiksberg. Fra Frederikssund
Kommune skal der lyde et stort tillykke til Bjarne – vi er naturligvis kede af at miste en værdsat medarbejder - men glæder
os over at Bjarne har kunnet bruge sit virke i Frederikssund Kommune som springbræt til et flot karriereskift. Den
ledelsesmæssige situation i afdelingen vil, indtil genbesættelsen af stillingen, blive meldt ud snarest. Det gælder også en
dato for Bjarne Jensens fratrædelsesreception, hvor alle vil kunne få lejlighed til både at sige farvel og ønske tillykke til
Bjarne.
Ole Jacobsen
Direktør

2008 9

1

Omsorgscentret Tolleruphøj fylder 40 år
For 40 år siden opførte Oppe Syndby
Sognekommune plejecentret Tolleruphøj på
Roskildevej 160 vis a vis Oppe Sundby Skole i Oppe
Sundby i det sydlige Frederikssund.
Centret blev indviet af det daværende Oppe Sundby
Sogneråd den 3. august 1968.

Tolleruphøj fejrer jubilæet med et par festlige arrangementer torsdag den 11. september.
Først er der kl. 11.30 frokost for beboere og personale samt indbudte gæster. Her holdes de officielle taler, og der vanker
ifølge arrangørerne nogle musikalske overraskelser.
Åbent Hus
Fra kl. 14 er der Åbent Hus med kaffe og kage, og her er alle er velkomne. Eftermiddagen byder også på jubilæumstaler
og underholdende indslag. Man skal blandt andet opleve Fjordkoret under ledelse af Bo Davidsen, og Lelo Nika og Niels
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"Sømand" Pedersen leverer pragtfuldt harmonikaspil i verdensklasse.
I dagens anledning bliver der også udgivet et lille festskrift om Tolleruphøjs historie. Hovedbidragyderen til skriftet er Aron
Engelhardt som var den første formand for Tolleruphøjs Brugerråd. En festsang kommer der heller ikke til at mangle.
Tv fra tidligere åbent hus
Brugerrådet på Tolleruphøj holdt den 21. august åbent hus som start på sæsonen 2008-2009. FjordTV
Frederikssund var til stede og lavede denne reportage.
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Brugerundervisning på bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne afholder i løbet af efterår-vinter-forår en række kurser for bibliotekernes brugere.
Kurserne skal lære brugerne Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside og dens muligheder at kende. Brugerne skal lære
at søge efter bibliotekernes bøger og andre materialer, tjekke afleveringsdatoer og forny deres lån.
Der undervises også i muligheden for at følge med i bibliotekernes nyanskaffelser via nyhedslister, og deltagerne
præsenteres for de digitale medier der kan søges i via bibliotekerne. Det gælder fx Library PressDisplay der giver fuldt
opdateret adgang til 650 udenlandske aviser fra 76 lande.
Første kursus bliver på Jægerspris Bibliotek onsdag den 10. september kl. 10-12. Undervisningen foregår ved pc'er og
med brugerne ved tasterne, så derfor er det nødvendigt at man tilmelder sig. Det kan ske på alle fire biblioteker eller på
telefon 47 35 17 22.
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Borgermøde om skolestrukturen i Frederikssund-området
Sidste år blev skolestrukturen for områderne Slangerup, Skibby og Jægerspris lagt fast, men Byrådet besluttede at der for
Frederikssund-området skulle gennemføres yderligere analyser inden der skulle tages stilling til skolestrukturen i dette
område.
Høringen om skolestrukturen i Frederikssund er i gang og løber frem til 1. oktober.
Borgermøde 15. september
I denne sammenhæng indbydes til borgermøde mandag den 15. september kl. 19-21.30 på Frederikssund Gymnasium.
På mødet er der mulighed for at deltage i en drøftelse af høringsmaterialet som indeholder flere fremtidsscenarier for
skolerne i området – Græse Bakkebyskolen, Marienlystskolen, Falkeborgskolen, Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen.
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300 af Frederikssund Kommunes ansatte løb DHL-stafet
300 medarbejdere, chefer og direktør fra Frederikssund kommune deltog mandag aften i det største firmamotionsløb i
Europa.
Kl. 15.30 gik afgangen fra Servicegade i Frederikssund. Fem busser skulle der til. Destinationen var Fælledparken i
København. Borgmester Ole Find Jensen mødte op og gav deltagerne en hilsen og et pøj-pøj med på vejen.

Arrangørerne fortæller at stemningen var høj allerede ved starten, og formålet med deltagelsen så ud til at blive opfyldt,
nemlig at mødes på tværs af fag og afdelinger, at skabe nye kontakter og at hygge sig i kollegernes selskab.
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Adskillige hold havde store ambitioner til det fem x fem kilometer lange stafetløb, men alle havde selvfølgelig den ambition
at være med og gennemføre løbet. Det klarede alle 60 hold – som til lejligheden var ekviperet i sportsbeklædning
bestående af t-shirt og overtræksjakke, begge med kommunens logo på.

Mange af deltagerne overgik både egne og kollegers forventninger ved at gennemføre de fem km strabadser i vældig
gode tider, og det kan måske give motivation til at fortsætte med en mere varig træning.
Blandt deltagerne var flere medlemmer af kommunens direktion med ordførende direktør Karsten Ole Knudsen i spidsen. I
skrivende stund menes direktør-holdet endda at have klaret sig tidsmæssigt bedst af alle 60 Frederikssund-hold. Holdet
løb med et gennemsnit på cirka 24 minutter per løber.
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For yderligere at støtte den sociale dimension havde kommunen sørget for at der efter veloverstået løb var en god, kraftig
menu klar til de trætte, men glade medarbejdere. Det var køkkenpersonale fra Østergården under ledelse af økonoma og
souschef Bettina Bøgelund som på fortræffelig vis havde anrettet en grill-menu.
På bare to år har Frederikssund Kommunes deltagelse i DHL-stafetten udviklet sig til et 'must'. Arrangørgruppen er fuld af
gåpåmod og stræber efter stadig 'produktudvikling' – og håber selvfølgelig på en endnu mere massiv deltagelse i 2009.
Arrangørgruppen består af (fra venstre) Michael Morsing, Økonomiafdelingen, Ole Munch, Kultur & Fritid, og Claus
Pedersen, Løn & Forhandling.

Fotos: Conni Haugbølle
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Virksomhedsbesøg i Natur, Teknik, Miljø og Plan
Kommunens erhvervsvirksomheder inviteres til virksomhedsbesøg hos de kommunale afdelinger for natur, teknik, miljø og
planlægning.
Torsdag den 18. september kl. 16-18 slår administrationscenter Slangerup dørene op til et virksomhedsbesøg i dobbelt
forstand. Her kan de private virksomheder møde den offentlige virksomhed som både er deres samarbejdspartner og
myndighed på en hel del områder af stor betydning for virksomhedernes drift og udvikling.
– Vi vil gerne øge samarbejdet og sikre at både myndighed og virksomheder har den bedst mulige forståelse for
hinandens opgaver og arbejdsvilkår, siger direktør for erhverv og teknik, Ejvind Mortensen.
– Derfor inviterer afdelingerne Natur, Teknik & Miljø og By & Land indenfor i de tekniske afdelinger i Slangerup. Og vi gør
det i samarbejde med FETC, Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, siger direktør Ejvind Mortensen
Under besøget vil der være mulighed for at høre om afdelingernes arbejde og spørge ind til områderne. Omvendt vil de
tekniske afdelinger gerne høre gæsternes synspunkter og høre om der eventuelt er noget man undrer sig over i
forbindelse med det løbende samarbejde mellem virksomhed og myndighed.
Program
Under besøget vil der være tre små indlæg med mulighed for spørgsmål og kommentarer:
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Om planloven og kommunens opgaver
Om byggesagsbehandling, opgave og indhold
Om miljøtilsyn og miljøgodkendelser
Besøget afsluttes med en rundvisning i afdelingerne hvor der er lejlighed til at møde de medarbejdere der har med de
forskellige sagstyper at gøre. Undervejs bydes på lille en forfriskning.
Tilmelding
Af hensyn til planlægningen af arrangementet skal man tilmelde sig, og det foregår ved henvendelse til FETC på telefon
47 31 37 01 eller emi@fetc.dk senest den 15. september.
4

En ny årgang 'kulturpassere'
To 4. klasser fra Marbækskolen i Skibby repræsenterede alle deres jævnaldrende da de torsdag den 4. september som de
første modtog et kulturpas med et indbygget incitament til i løbet af året at besøge et udvalg af lokale attraktioner såsom
museer, slotte, kirker, vikingeboplads og gamle ege.
Denne opstart på det andet år i kommunens børnekulturprojekt foregik på gårdspladsen foran Museet Færgegården som
er en af de kulturinstitutioner der indgår i ordningen med kulturpas.
Kulturpassene uddeles i de kommende dage til kommunens øvrige 4. klasser.

– Nu er det blevet jeres tur til at rejse rundt og opleve. Med et Frederikssund-kulturpas kan I tage rundt i kommunen og
opleve noget I måske slet ikke troede var noget for jer, sagde Grethe Olsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, til de
fremmødte skoleelever
– Måske er I allerede vant til at komme rundt i Danmark og Europa, ja, måske meget længere væk. Men har I også været
hele vejen rundt i vores egen kommune? Det tvivler jeg på, sagde Grethe Olsen. – Nu kan I lege opdagelsesrejsende i
jeres egen kommune.
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Fotos:
Conni Haugbølle og Morten Ledet.
Ovenfor: Grethe Olsen taler til 4. klasserne fra Marbækskolen, prokjektleder Alan Jarmer sørger for afviklingen af
arrangementet, lurblæsere fra Vikingespillene sørger for flotte lydlige rammer, og kulturpassene deles ud og studeres.
For pasuddelingen stod to af vinderne fra sidste års kulturpaskonkurrence, Caroline Svarrer og Lasse M. Broksø.
Herunder: Omkranset af lurblæserne fra venstre kultur- og tritidsudvalgsformand Grethe Olsen, projektleder Allan Jarmer,
Kent Poulsen fra projektgruppen (Tina Tving Stauning fra projektgruppen var fraværende) samt Rikke Lund Heinsen og
Benedicte Helvad fra Børnekulturens Netværk, den statslige instans der støtter Frederikssund Kommunes
børnekulturprojekt.
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Problemadfærd i skolen - lærerne har nøglen
Kommunens dygtige Fagchef for Kvalitet og Særopgaver, Bjarne Nielsen, har
udgivet en bog om problemadfærd i folkeskolen.
Der opleves i dag et stigende antal elever, der udviser
problemadfærd i folkeskolen. Samtidig udskilles flere og
flere elever til specialforanstaltninger. Mange lærere er
præget af stress og tegn på udbrændthed, og dette
kædes ofte sammen med kravet om rummelighed i
skolen. Samtidig er folkeskolen præget af professionelle
og engagerede lærere, der dagligt finder brugbare
løsninger på vanskelige undervisningssituationer i et
konstruktivt samarbejde med kolleger og andre
samarbejdspartnere, som andre helt sikkert kan lære
noget af, fortæller Bjarne Nielsen.
Bogen gennemgår sammenhængen mellem skolens arbejde med
problemadfærd og med skolekulturen. Med afsæt i den nyeste forskning på det
specialpædagogiske område sætter Bjarne Nielsen fokus på de forhold, der er med til fastholde den nuværende
kultur, samtidig med at han giver konstruktive og velunderbyggede bud på, hvordan der kan løses op for
problemstillingerne og arbejdes konstruktivt i klassen, på skolen og i skolevæsenet. Bogen sætter fokus på de forskellige
hovedaktørers roller i den inkluderende skole: lærerne, skolelederne, de pædagogiske psykologer m.fl., og der gives
konkrete bud på nødvendigheden af særlige lærerkvalifikationer inden for specialpædagogik og klasseledelse. I et af
kapitlerne gennemgås den norsk baserede LP-model.
Bjarne Nielsen er uddannet psykolog og arbejder som fagchef for Kvalitet og Særopgaver med ansvar for bl.a. det
specialpædagogiske område og PPR. Derudover er han formand for Landssamrådet af PPR-chefer og for Pædagogiske
Psykologers Forening og har desuden en fortid i Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse.Læs Bjarnes argumentation
for at skrive bogen og hans eget abstrakt af den.
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Forslag til affaldsplan 2009-2012 i høring
Byrådet har vedtaget at fremlægge et forslag til affaldsplan for kommunen i offentlig høring. Planen vil gælde for årene
2009-2020 med særlig vægt på de første fire år.
Forslaget til affaldsplanen er i høring frem til den 12. november Spørgsmål og kommentarer rettes til Frederikssund
Kommune, Anlæg og Forsyning, Torvet 2, 3600 Frederikssund eller på e-mail anlaegogforsyning@frederikssund.dk.
Den særligt interesserede kan fordybe sig i detaljer om kommunens kortlægning af affaldsmængder, affaldsprognose m.v.
i dette tillæg til affaldsplanen.
Efter høringsperioden indarbejdes indkomne forslag eventuelt, og affaldsplanen forelægges til endelig godkendelse i
Byrådet.
Frederikssund Kommune og affaldet
Affaldsplanen fastlægger rammerne for kommunens affaldsplanlægning frem til år 2020. Den er altså et styrings- og
planlægningsværktøj der skal medvirke til at opnå de mål affaldsplanen også indeholder.
Planens udgangspunkt er de stigende affaldsmængder som kommunen vil forsøge at stabilisere på flere forskellige
måder – som rækker fra egentlige ændringer af bestemte affaldsordninger til information om håndteringen af bestemte
affaldsfraktioner.
Fælles for dem alle vil være en ligestilling af begreberne holdningsbearbejdning, information og teknologi. Det nytter
ikke at have den rigtige teknologi hvis ingen ved hvad den skal bruges til – eller hvis ingen synes det er vigtigt at bruge
den.
Affaldsplanen betyder ikke en revolution af affaldsområdet. Det går generelt rigtig godt med affaldshåndteringen i
Frederikssund Kommune, og derfor gælder det mest om at styrke og videreudvikle de allerede eksisterende systemer.

2008 9

8

Afskedsreception for ældrechef Bjarne Jensen
Ældrechef Bjarne Jensen fratræder sin stilling den 30. september. Han tiltræder den 1. oktober en topchefstilling som
divisionsdirektør på Privathospitalet Hamlet på Frederiksberg.
Bjarne Jensen blev i 2002 ansat i Jægerspris Kommune som chef for Sundhedsafdelingen og blev fra
1. januar 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen fagchef for Ældreområdet i
Frederikssund Kommune.
Der bliver mulighed for at sige farvel til Bjarne Jensen ved en reception i kantinen på Frederikssund
Rådhus torsdag den 18. september kl. 15-17 hvor nuværende og tidligere kolleger samt
samarbejdspartnere har lejlighed til at ønske Bjarne held og lykke i sit nye job.
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Klubbernes Ironman 2008
Vestermose Klub i Jægerspris afviklede fredag den 5. september sin traditionelle og
efterhånden berømte Ironman-konkurrence med deltagere fra samtlige fritidsklubber i
kommunen.
I alt cikrka 80 børn, forældre og klubmedarbejdere gennemførte de tre discipliner: Først var
det 100 meter gennem Isefjordens vand ved Vester Strand og dernæst ti kilometer på cykel
gennem sensommerlandskabet. Til slut gjaldt det to kilometer med løbesko på i skoven med
Rejsestalden som omdrejningspunkt..
Mens vejrguderne tidligere har budt på barske oplevelser, viste de sig i fredags fra den
venlige side med lunt og stille vejr.
Det var 18. år i træk at Vestermose Fritidsklub afholdt Ironman-konkurrencen. Vestermose
Klub skal nu lægges sammen med Klub Femhøj (Over Dråby), og Morten Poulsen, der har
leveret billederne fra Ironman-løbet, håber at traditionen kan fortsætte.

Fra oven:
Løbere og cyklende mødes på Dyrnæsvej, badetur i Isefjord, cykelrytternes afgang fra Klub Vestermose og Tjek på
Tidtagningen.
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Asfaltarbejder
Kommunen går i denne uge (37) i gang med en række asfaltarbejder et par steder i Frederikssund og på en enkelt vej i
Slangerup.
I den sydlige ende af Frederikssund bliver der lagt ny asfalt på Stagetornvej, Skovmærkevej, Ranunkelvej, Guldstjernevej
og Anemonevej. Der bliver også lagt ny asfalt på Vasevænget (sidevej til Åbjergvej)
I Slangerup er det Ny Øvej i den sydøstlige ende af byen der får ny asfalt.
Arbejdet forløbet over et par uger alt efter hvordan vejret arter sig, og det er entreprenøren der afgør rækkefølgen.
Seks sideveje til Thorsvej
Også seks af sidevejene til Thorsvej i den nordlige del af Frederikssund skal have nyt asfaltslidlag. På grund af et arbejde i
området med udskiftning af vandledninger bliver arbejdet her noget forsinket.
Det drejer sig om følgende veje: Fengersvej, Roarsvej, Frodesvej, Kong Dansve,j Rollosvej og Helgesvej.
Asfaltarbejdet er udsat til ledningsarbejdet er færdigt, og hvis vejret tillader det, gennemføres asfaltpålægningen inden
årets udgang og ellers i april 2009.

2008 9

9

Haldor Topsøe holder åbent hus på katalysatorfabrikken
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Naboer og andre interesserede er inviteret til at besøge Haldor Topsøes katalysatorfabrik på Linderupvej i det nordlige
Frederikssund.
Der er åbent hus lørdag den 27. september og lørdag den 4. oktober, begge dage kl. 14-16.30.
Topsøes katalysatorfabrik er med sine 600 medarbejdere den største
privatejede virksomhed i Frederikssund. To tredjedele af fabrikkens
medarbejdere bor i Frederikssund Kommune, og der er familier hvor både
anden og tredje generation arbejder på virksomheden.
Til åbent hus vil man få lejlighed til at høre mere om fabrikken og om hvad den
gør med hensyn til miljøet omkring. Der bliver også mulighed for at høre om
Topsøe som arbejdsplads og om job- og karrieremuligheder på fabrikken.
Der bliver arrangeret rundvisning på fabriksområdet, og til slut er virksomheden
vært ved et let traktement.
Tilmelding til arrangementet på visittopsoe@topsoe.dk (husk at skrive navn,
antal besøgende og dato for besøget) eller på telefon 45 27 89 28 inden 15.
september. Besøgsdagen har også været annonceret i de lokale aviser.
Øverst det nyeste luftfoto af katalysatorfabrikken på Linderupvej i Frederikssund.
En mindre del af bygningskompleekset (øverst til venstre) er en anden virksomhed, nemlig silicium-producenten Topsil der
for mange år siden blev frasolgt Haldor Topsøe
Her ved siden af ses fabrikkerne fotograferet fra nord fra Græse Strandvej.
Fotos: Haldor Topsøe
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Besøg fra maltesiske Ghaxaq
I den første uge af september har Frederikssund har besøg af en lille gruppe gæster fra Ghaxaq i Malta med
borgmester Emanuel Vassallo i spidsen.
Kontakten til Ghaxaq er opstået gennem private forbindelser, og sidste blev Jægerspris Koret og borgmester Ole Find
Jensen inviteret på besøg i Ghaxaq.
– Ghaxaq er meget interesseret i at skabe kulturelle kontakter i og til Frederikssund og meget gerne på musikområdet,
fortæller Elsebteh Kristensen fra Kultur-sekretariatet. – Gæsterne fra Ghaxaq havde ønsket at møde repræsentanter fra
kultur- og fritidslivet for at drøfte muligheder for samarbejde.
Delegationen fra Ghaxaq mødtes med repræsentanter for blandt andre Vikingespillene, Frederikssund Musikskole,
Jægerspris Koret og Fjordkoret.
Under besøget var gæsterne indkvarteret privat hos Anne og Gunner Egede Olsen som gennem mange år har haft
kontakt med Ghaxaq.
Læs om Ghaxaq på kommunens hjemmeside (engelske version for de der ikke kan maltesisk) og i denne wikipedia-artikel.
I programmet var besøget på Speedwaybanen til den dramatiske match onsdag den 3. september det helt store hit.
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Gruppebillede fra speedwaybanen: De (officielle) danske værter var fra venstre byrådsmedlemmerne Michael Harder,
Kenneth Jensen og Grethe Olsen, borgmester Ole Find Jensen og konsulent Elsebeth Kristensen.
Foto: Preben Gøttsche
2008 9

10 14 firmaer og underholdning for alle på Hornsherred Erhvervsmesse
Når Per G. Jensen fra Bo-Nyt Nordsjælland i Skibby og Jørgen og Michael Christensen fra CC-reklame I/S i Venslev
lørdag den 20. september holder Hornsherred Erhvervsmesse, er det med
mindst 14 udstillende firmaer og diverse underholdning og udskænkning.
Messen der skal være med til at vise hvad halvøen kan præstere, afholdes i
samarbejde med HC Handelscenter i Venslev. Firmaet stiller Cirkuspladsen
til rådighed for arrangementet og afholder samtidig deres egen traditionelle
"Carport Dag".
De 14 lokale firmaer udstiller alt fra biler og havemaskiner til varmeløsninger
og festartikler, så der skulle både blive meget at se og gode messetilbud at
vælge imellem. Se messeplakat.
Underholdning
Fra kl. 11, 13 og 14.30 spiller Den Levende Jukebox alias Kim Preuthun
sammen med de lokale musikere Kjeld og Ralf. Kim Preuthun har været blind
siden barndommen, men har alligevel gennemført både en klassisk og
rytmisk konservatorieuddannelse. Han spiller alt hvad man kan ønske sig at
høre.
Kl. 14 og 15.30 er der Chano's Trylleshow. Her lukker Chano Peter Seneberg
op for den store tryllepose, og ud kommer et tryllesjov fuldt af sjov og spas i
højt tempo. Der er mexicanske springkaniner, spøgelset Sussi og et utal af
magiske tryllestave.
Dagen igennem er der hver hele time lodtrækning på den gratis
indgangsbillet med præmier fra udstillerne.
Venslev Bylaug står for salg af øl, vand, vin og kaffe, og Skuldelev Bylaug
sælger sandwich, pølser og lækre smagsprøver fra Hejnfelt Fisk i Skibby.
Desuden vil Degnemosegaard byde på smagsprøver af deres vine.

2008 9

15 Web-tv fra Tolleruphøj
Omsorgscentret Tolleruphøj i Oppe Sundby i det sydlige Frederikssund har i år 40-års jubilæum, og det blev fejret torsdag
den 11. september med frokost for beboere, personale og gæster.
Efterfølgende var der åbent hus og musikalsk underholdning ved Fjordkoret under ledelse af Bo Davidsen og Lelo Nika og
Niels "Sømand" Pedersen med harmonikaspil.
Til jubilæet er der udgivet et lille skrift om Tolleruphøjs historie. Hovedbidragyderen er Aron Engelhardt,
den første formand for Tolleruphøjs Brugerråd.
Tv fra jubilæet
FjordTV Frederikssund var til stede og lavede denne godt tyve minutter lange reportage.
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16 Alsang på Frederikssund Torv
Onsdag den 24. september kl. 16.30 er der igen alsang på torvet i Frederikssund i anledning af Sangens År 2008. Det er
en opfølgning på et lignende arrangement i maj hvor der var mange der deltog i fællessangen
Fra organiseret side deltager Slangerupkoret, Frederikssund Seniorsanggruppe, Fjordkoret, Skibbykoret, Jubelkoret,
Frederikssund Sangforening og Musikskolens kor. Hermed er der flere end hundrede børn og voksne fra hele kommunen
der synger for. Med bidrag fra alle de øvrige fremmødte skal det nok blive sang der kan høres.
Et orkester fra Frederikssund Musikskole (foto) under ledelse af Ian Price ledsager fællessangen.
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Efterårssange
Sangene ved alsangen den 24. september står helt naturligt i efterårets tegn:
Marken er mejet
Det lysner over agres felt
Septembers himmel er så blå
Hvor skoven dog er frisk og stor
Musens sang
Sensommervise
Kvinde min
What a Wonderful World
I skovens dybe, stille ro
Alle kendte sange som er gode at synge med på. Kom og vær med. Det er gratis.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Grethe Olsen, præsenterer sangene. Bag arrangementet står Kultur- og
Fritidssekretariatet, Frederikssund Musikskole og Foreningen Musik over Broen.
16 Venskabsbesøg fra svenske Mjölby
Den 12.-14. september havde Frederikssund besøg af en delegation fra Slangerups gamle venskabsby, østergøtlandske
Mjölby. Gæsterne var kommunale direktører og fagchefer. Værterne var borgmester Ole Find Jensen, formand for Kulturog Fritidsudvalget Grethe Olsen, kulturdirektør Palle Skov og forhenværende Slangerup-borgmester Bent Lund.
På programmet var ture rundt i Frederikssund Kommune og besøg på blandt andet Willumsens Museum.
Fotoet viser en situation fra besøget på Jægerspris Slot med frokost på Café Danner. Ole Find Jensen viser frem og
fortæller. Foto: Palle Skov.

Se Mjölby Kommunes hjemmeside eller artikel om Mjölby på wikipedia.

76

2008 9

16 Det frivillige beredskab udstiller på Torvet i Frederikssund
Lørdag den 20. september udstiller Beredskabsforbundets Frederikssund Kreds materiel og udstyr fra kommunens
supplerende frivillige beredskab. Der vil være udstyr og materiel fra redningsberedskabets forskellige grene, og måske
bliver der også mulighed for publikum selv at prøve at slukke en ildebrand.
Herudover vil man også kunne opleve beredskabets redningshunde og
tale med hundeførerne om træningen af hundene til redningsindsatser
både herhjemme og i udlandet. Nogle af de lokale redningshunde har
fx været sat ind i Iran ved et jordskælv i 2003.
– De frivillige kan fortælle om samarittertjeneste, førstehjælp og
redning og om hvilke krav der stilles til mandskabet om brug af
forskellige værktøjer og om vurdering og korrekt behandling af
tilskadekomne, fortæller kredsleder Ronald Graabæk.
Beredskabsforbundets frivillige er tilknyttet Frederikssund Brand- og
Redningsberedskab. Beredskabet kan alarmere det frivillige beredskab
til hjælp ved indsats ved større ulykker. Det frivillige beredskab kan
også assistere hvis foreninger ønsker hjælp til bespisning af mange
mennesker ved et stort idrætsstævne eller lignende, eller hvor der er
behov for en samarittervagt.
Ronald Graabæk fortæller at de frivillige på lige fod med de ansatte er
fuldt uddannet til at kunne træde til og supplere det daglige beredskab når der sker noget større. – Det skete blandt andet
nytårsmorgen den 1. januar i år ved en større brand på Hjørlundegaard i Jørlunde ved Slangerup og sidst igen lørdag den
1. september ved en brand på en ejendom i Vejleby i Hornsherred.

Redningsberedskabets frivillige er organiseret i Beredskabsforbundet som personlige medlemmer eller via organisationer,
virksomheder og institutioner.
De frivillige i Beredskabsforbundet påtager sig et medansvar for befolkningens sikkerhed både ved almideligt
forekommende ulykker og natur- og miljøkatastrofer og i forbindelse med et eventuelt terrorangreb eller krig.
Beredskabsforbundet blev stiftet i 1934 under navnet Dansk Luftværnsforening. Ved vedtagelsen af Civilforsvarsloven i
1949 skiftede det navn til Civilforsvars-Forbundet. Efter indførelsen af Beredskabsloven i 1992 ændredes navnet året efter
til Beredskabsforbundet.
Beredskabsforbundet er organiseret i et landsforbund omfattende fem regioner og med kredse i næsten alle kommuner.
Kredsleder Ronald Graabæk træffes på telefon 40 61 17 48 eller via forbundets hjemmeside.
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16 Borgermødet om skolerne i Frederikssund by
Mandag den 15. september var der borgermøde på Frederikssund Gymnasium hvor godt og vel 150 interesserede
borgere, primært forældre og også nogle børn samt lærere, var mødt op. Mødets arrangør var Opvækst- og
Uddannelsesudvalget, og mødet ligger midt i en høringsperiode om den sidste del af kommunens skolestruktur.

Mødets emne var den struktur der fremover skal være for skolerne i Frederikssund-området med Græse Bakkebyskolen,
Marienlystskolen, Falkenborgskolen, Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole. Skal alle fem skoler bestå, skal nogle af dem
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være fødeskoler og andre overbygningsskoler, hvor skal 10.klasse-centret
placeres?
Mulighederne var mange, mulighederne for at kombinere dem endnu flere,
og dertil muligheder for forskellige tidsfølger.
Der var mange spørgsmål til de prognoser skoleforvaltningen bruger.
Falder elevtallet virkelig så drastisk i fx Græse Bakkeby? Og derfor blev
der på mødet hurtigt besluttet at indbyde repræsentanter for de fem
skolebestyrelser til et møde
hvor der kun skal tales om
'tal'.
Der skal ikke her refereres
fra debatten i øvrigt. Der
henvises til den lokale
presse som her i sidste del
af høringsperioden frem til
den 1. oktober bringer en del
indlæg om især Græse Bakkebyskolen som eventuelt ikke skal have de
sidste tre klassetrin, og Falkenborgskolen som eventuelt skal nedlægges.
De lokale aviser har rapporteret fra borgermødet. Læs her hvad Fjordbyerne
og Frederikssund Avis (med videoindslag) har skrevet i deres netudgaver.
Efter høringsperioden bliver der lavet en samling af alle indkomne
høringssvar til brug i det arbejde Opvækst- og Uddannelsesudvalget og senere Byrådet har med beslutningen om
skolestrukturen.
Fotos fra borgermødet
Billederne viser fra oven ordstyrer og direktør for opvækst og uddannelse Ole Jacobsen
på gulvet foran forsamingen i Gymnasiets festsal. I panelet sidder Opvækst- og
Uddannelsesudvalgets fem medlemmer Anne Mette Worch (V) formand, Mads Bondo
Dydensborg (B) næstformand, Jesper Henriksen (A), Guri Bjerregaard (A) og John
Schmidt Andersen (V).
Dernæst en lille, fredelig Græse Bakkeby-demonstration ved indgangen til mødet.
Derefter interviewer Frederikssund Avis før mødet formanden for skolebestyrelsen ved
Græse Bakkebyskolen, Sonja Jørgensen.
Og nederst har formanden for skolebestyrelsen ved Falkenborgskolen, Tonny
Jørgensen, ordet i debatten.
Foto: Morten Ledet
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19 Budget 2009 på vej fra første- til andenbehandling i Byrådet
Byrådet har den 16. september førstebehandlet forslag til Budget 2009 og budgetter for overslagsårene 2010-2012.
Behandlingen af forslaget fortsætter i Økonomiudvalget og ved forhandlinger mellem partierne frem til andenbehandling og
endelig vedtagelse i Byrådet torsdag den 9. oktober.
Samtidig er budgetforslaget sendt til høring i kommunens samarbejdssystem (MED-systemet) og i bestyrelser og råd m.v.
I grundlaget for budgetforslaget for 2009-2012 er blandt andet indarbejdet konsekvenserne af kommunens 2007-regnskab,
tidligere tillægsbevillinger i Byrådet, ny lovgivning, økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt resultatet af de to første
budgetopfølgninger for 2008.
Det sidste har i særlig grad medført store ændringer i budgetgrundlaget på grund af merudgifter på cirka 60 mio. kroner
som overvejende kan henføres til ældreområdet, det specialiserede socialområde og udgifter til sygedagpenge.
Materialet om Budget 2009-2012 består af disse dokumenter:

Samlede driftsudgifter 2009
Bevillingsoversigt (teknisk budgetgrundlag):
Alle driftsudgifter – minus forsyningsområdet – før nedenstående ændringer.

Ændringer til teknisk budgetgrundlag
Oversigt over alle ændringer til det tekniske budgetgrundlag.
Det er dette dokument der beskriver de egentlige serviceændringer i forhold til det niveau der gælder for i år.

Bemærkninger til ændringer til teknisk budgetgrundlag
Til alle ændringerne er der udarbejdet korte noter samlet i dette dokument.

Skattefinansierede anlæg
Oversigt over alle de skattefinansierede anlæg der indgår i budgettet. Brugerfinansierede anlæg er ikke medtaget.

Resultatopgørelse
Resultatopgørelsen sammenfatter det samlede budget med alle ændringer. Opgørelsen udviser et overskud af ordinær
drift i 2009 på 14,2 mio. kroner og et træk på kassebeholdningen på 27,5 mio. kroner.
Det kan godt være vanskeligt at gennemskue budgetmaterialet – vi kigger direkte ned i økonomifagfolkenes professionelle
materiale – men budgetchef Morten Egeskov Jensen svarer gerne på spørgsmål om budgettet på telefon 47 35 12 09 eller
morje@frederikssund.dk.
20 Et liv præget af stofmisbrug og rockermiljø
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41-årige Klaus Knudsen fra Kulhuse fortæller om et langt liv som misbruger og rocker. Klaus Knudsen er i dag
førtidspensioneret og stoffri på andet år.
Det foregår i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris torsdag den 25. september kl. 19.
Klaus Knudsen fortæller om sit misbrug og dets konsekvenser. Han siger at har han hjulpet bare
én, så er det det hele værd.
Kom og hør en virkelig historie... Det er gratis, men man skal tilmelde sig.
Kulturhuset Rejsestalden – huset hvor alt kan ske: Hovedgaden 29A, Jægerspris, telefon 47 50
34 89, www.rejsestalden.frederikssund.dk, åbent hverdage kl. 10-15, onsdag dog kl. 12-18.
Klaus Knudsen fotograferet ved et tidligere arrangement i Rejsestalden hvor han viste sine
kæledyr frem.
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20 Tilbud om gratis influenza vaccination
Igen i år tilbydes der gratis influenzavaccination til borgere på 65 år og derover samt førtidspensionister og borgere med
bestemte kroniske sygdomme uanset alder og efter lægelig vurdering,
De kronisk syge er
 Personer der går til behandling eller kontrol for kroniske lungesygdomme og har varig nedsat lungefunktion
 Personer der er diagnosticeret med en iskæmisk hjertesygdom (med og uden hjerteinsufficiens) og hjerteinsufficiens
af andre årsager
 Personer der behandles for sukkersyge og har mindst én komplikation til sygdommen
 Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt
 Personer med andre kroniske sygdomme som ifølge lægens vurdering betyder at influenza er en alvorlig
sundhedsrisiko
Er man i tvivl, skal man spørge sin praktiserende læge.
Det gratis tilbud kan benyttes fra 1. oktober og året ud. Det anbefales at man bliver vaccineret i oktober og november, fordi
dér har den størst effekt.
Hvor kan jeg blive vaccineret?
Man kan blive vaccineret hos egen læge.
Nogle ældreorganisationer arrangerer også vaccinationer, og disse vaccinationer bliver annonceret i de lokale aviser.
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20 Uge 40 – Gør Nettet Større
Frederikssund Bibliotekerne har i uge 40 flere end 30 kurser og webcaféer om hvad man også kan på internettet. På
bibliotekerne i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund bliver der altså denne uge masser af muligheder for at
lære nyt.
Der er både åbne web-caféer hvor man bare møder op, og enkelte kurser hvor tilmelding er nødvendig. Blandt
aktiviteterne kan nævnes:
 Grundlæggende introduktion til internettet. Om at få oprettet en email, lære at finde billeder og fotos på nettet og
sende billeder med på hilsenerne til nær og fjern.
 En præsentation af bibliotekernes netmusik.dk, hjemmesiden med mere end en million gratis musiknumre lige til at
høre og downloade.
 Et kig på bibliotek.dk, hjemmesiden med alt hvad landets biblioteker låner ud. Om hvordan man kan søge og bestille
fra hjemmesiden, så materialerne afhentes på ens lokale bibliotek.
 Hjælp til slægtsforskning via nettet.
 Demonstration til ordblinde og andre læsesvage af hvordan man skanner en tekst ind og får den læst op fra
computeren.
 Nyt om borger.dk, den store hjemmeside om det offentlige Danmark.
 Seje steder på nettet for nysgerrige børn og deres voksne.
 Kunst på nettet, især om samtidskunst på internettet.
På Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside kan man læse mere om de enkelte webcaféer og kurser. Desuden kan der
hentes en folder om Uge 40 – Gør Nettet Større på alle bibliotekerne og i Borgerservice på Rådhuset.
– På Frederikssund Bibliotekerne glæder vi os meget til at hjælpe borgerne på vej, også i uge 40, siger bibliotekschef
Kirstine Lundsgaard. – Som offentligt bibliotek har vi nemlig både en stor lyst og en forpligtigelse til at klæde borgerne godt
på til at deltage i den ny virkelighed der foregår på og via internettet.
Inspiration til efterårs- og vinterlæsning
Et af bibliotekernes uge 40-arrangementer er Inspiration til efterårets og vinterens læsning som foregår tirsdag den 30.
september kl. 19-20.30 på Frederikssund Hovedbibliotek, Jernbanegade 24.
Her vil et par af bibliotekarerne guide deltagerne gennem gode og inspirerende litteratur-hjemmesider med tips og idéer til
læsning i de mørke vinteraftener.
Til dette litteraturarrangement er det nødvendigt med tilmelding på biblioteket eller på telefon 47 31 25 25.
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22 Stor tilslutning til marked ved Kulhuse Kulturhus
Kulhus Kultur- og Medborgerhus havde lørdag den 20. september stor tilslutning til markedsdag foran huset på Gl.
Kulhusvej.
Der var cirka 15 der havde sikret sig en stadeplads, og her kunne så købes alt hvad hjertet kan begære – fra rustne
dimser til hjemmesyltede agurker, honning, cremer, fint tøj, køkkentøj, fuglehuse, nisser, bøger, legetøj til de mindste og
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meget meget mere – som husforeningens formand Maia Petterson fortæller.
Kræmmerne var tilfredshede og glade for markedets gode stemning.

Kulturhusets malegruppen afholdt deres første fernisering samtidig med markedsdagen, og udstillingen blev et stort
tilløbsstykke.
– Vi havde dagen igennem et stort og festligt opbud af mange forskellige og farverige gæster, fortæller Maia Petterson. –
Der var mange der benyttede lejligheden at tegne et medlemskab til Bogcaféen, og der var også stor interesse for at
medvirke ved det frivillige arbejde i huset. Og også et helt konkret tilbud fik vi om aktiv medvirken ved en arrangement i
forbindelse med et af husets kommende aktiviteter.
– I husbestyrelsen siger vi tak for en dejlig dag og den store interesse som huset blev mødt med, siger formanden, og vi
har straks besluttet at gøre markedsdagen til en tilbagevendende begivenhed hvert år i september.
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22 Hornsherred Erhvervsmesse trak over 600 besøgende
Arrangørerne og de deltagende firmaer fik en positiv dag ud af deres store arbejde
med at skabe den første Hornsherred Erhvervsmesse i Venslev lørdag den 20.
september.
En af arrangørerne, Jørgen Christensen fra CC-reklame, fortæller at folk strømmede
til cirkuspladsen ved HC fra morgenstunden. Cirka 200 besøgende kom så tidligt at de
kunne nyde den gratis morgenkaffe og rundstykker som Venslev Bylaug serverede.
Den Levende Jukebox skabte med musikalsk underholdning en god stemning på
pladsen, og i det gode vejr lod mange sig friste af de lækre sandwich og røde pølser
som Skuldelev Bylaug solgte. Cafételtet var fyldt godt op.
Til underholdningen hørte desuden trylleshow med Trylle-Chano som fik både børn og
voksne op på scenen. Hver hele time blev der trukket lod blandt de besøgende om
præmier fra udstillerne. Ifølge Jørgen Christensen var der mange der forlod pladsen
med fyldte bæreposer med gode messetilbud.
– Med alle de positive tilbagemeldinger vi har fået fra udstillere og besøgende, vil vi
arbejde på at gentage messen til næste år. Og vi håber selvfølgelig at endnu flere
virksomheder får lyst til at deltage, siger Jørgen Christensen fra CC-reklame. Som i
øvrigt havde Per G. Jensen fra Bo-Nyt som medarrangør. Se tidligere artikel.
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23 FETC har inviteret handelsmedlemmerne til møde
Byggeriet af det nye, store butikscenter ved Frederikssund Station er for længst gået i gang, og den første del af p-huset
er allerede kommet op af jorden.
Der er nok mange butiksindehavere ikke bare i Frederikssund, men også i Slangerup, Skibby og Jægerspris der
spekulerer på hvordan vil det ny center vil påvirke det etablerede handelsliv i Frederikssund.
FETC har derfor inviteret organisationens handelsmedlemmer til møde onsdag den 8. oktober kl. 18 på Restaurant Kalvø.
Til mødet er desuden inviteret formanden for Hillerød Handelsgadeforening, Anders Hjort, som vil fortælle om hvordan
Slotsarkaderne og Gallerierne har påvirket den øvrige detailhandel i Hillerød.
Det bliver en uformel aften, og Anders Hjort vil give et billede uden filter af hvad der gik godt, og hvad der gik skidt. FETC
tror at emnet vil interessere alle handlende i Frederikssund-området, og håber at se rigtig mange.
Mødet er kun for medlemmerne, men det kan måske være en anledning for nogen til at melde sig ind.
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På mødet vil FETC i øvrigt orientere om hvor langt man er kommet med det
elektroniske gavekort. Det skulle være klar fra november, så det kan blive et hit i
julehandelen.
Der bliver nok også lidt tid til at tale om aktiviteter, åbningstider, renovation,
parkering og hvad de ellers optager de handlende.
Der bydes på sandwich og lidt at drikke, og der er tilmelding senest den 1.
oktober.
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23 Butikscenterbyggeriet rejser sig nu over jorden
Der piloteres stadig i den bløde bund under det kommende butikscenter ved Frederikssund Station. Bunden er blød, sine
steder meget blød. Efter de første par meters banken sker det ofte at betonpælene næsten af sig selv synker de næste
adskillige meter ned før de igen møder modstand.
Der bankes indædt på pælene til der er sikkerhed for at de står på et solidt grundlag. Pælene er 13 meter lange, og de må
tit laskes sammen så man mange steder får rammet pæle på tilsammen 26 meters længde ned. I alt skal der rammes
pæle ned cirka 2500 steder under butikscentret og p-huset.
Betonpælene stilles i tætte rækker under byggeriets mure og støbes bagefter sammen med det armerede fundament.
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Øverst fanges endnu en pæl an, dernæst laskes der en forlænger oven på en allerede nedrammet pæl - og et eksempel
på en enkelt forlængerpæl der ikke kunne bankes så langt ned.
Billede fire viser hvor tæt pælene står, og nederst kan man ane hvordan det færdigstøbte fundament med et godt tag i de
nedrammede pæle krummer sig rundt langs Sillebro Å som basis for centrets facade mod stationen. Til venstre ses stien
mellem stationsbygningen og åen, og i midten løber den for tiden afspærrede sti oven på digekronen på den anden side af
åen.
P-huset
Oppe ad A.C. Hansensvej (op mod Baneledet) er pilotering og støbning af fundament overstået, og her rejser sig nu det
kommende parkeringshus.
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Billederne taler meget for sig selv. På billede nummer tre kan man se hvor rampen til parkeringshusets første sal skal
være. På billede nummer fire ses ham der med flydende beton sørger for at elementerne kommer til at hænge forsvarligt
sammen.
Næstnederst køres der nye dækelementer til, og nederst kan man se hvordan et tømt lastvognstog pakkes.
Ny pumpestation
På grunden for det ny butikscenter ligger (tæt på rundkørslen) en gammel kloakpumpestation (det gule hus som
forsvinder). Som led i byggeriet anlægges en ny pumpestation med nye underjordiske bassiner.
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Billederne afslører et kompliceret byggeri med spuns, pilotering og højtstående grundvand.
Foto: Morten Ledet
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23 Fondsdonation sikrer gulv i langhuset
Nyere forskning har vist at der i større huse fra vikingetiden har været rigtige gulve. Vikingebopladsen på Kalvøen har et
sådant større hus – langhuset – og en fondsdonation sikrer nu at der kan arbejdes videre med langhusets rekonstruktion.

En fond – Brand af 1848 – som man ikke kan søge, og som derfor uopfordret har henvendt sig til Vikingebopladsens
bestyrelse, sikrer nu at bopladsens arbejde kan videreføres. Bevillingen er på 50.000 kroner og er ifølge bopladsens
formand Niels Elberling grundlaget for at man kan fortsætte rekonstruktionsarbejdet.
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Rekonstruktionerne foregår med datidige teknikker så vidt det overhovedet er muligt. Fx kløves træet, det saves ikke op til
planker. Sådan er langhuset og den øvrige håndfuld af bopladsens huse bygget. Bopladsen forsøger således at bidrage til
den videnskabelige erkendelse af hvordan vikingetidens folk boede og arbejdede.
Ifølge Niels Elberling er langhuset meget populært som ramme for private fester, fx mindre virksomheder der skal fejre et
og andet. Folkene bag Vikingebopladsen er gerne behjælpelige med råd og dåd med hensyn til mad, underholdning og
hygge med bål, mjød og vikingesuppe. Et gulv i langhuset betyder at huset kan bruges til arrangementer en større del af
året.

Vikingebopladsen består foruden langhuset af fem grubehuse og et eksteriør der tilsammen danner et mindre
frilandsmuseum på den yderste spids af Kalvøen i Frederikssund tæt ved vikingespillenes friluftsscene.
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Smagens Dag på Marbækskolen i Skibby
Marbækskolen arrangerede onsdag den 24. september for niende år i træk
Smagens Dag. I år var madens kemi og æbler de særlige temaer.
Køkkenchef Jamie Cannon fra Restaurant Toldboden supplerede lærerne i
skolekøkkenet. Råvarerne var sponsoreret af SuperBest, Skibby. Æblerne blev
leveret af to af skolens lærere. Eleverne var fra de tre 9.klasser.
Det er efterhånden en tradition på mange skoler landet over at sætte fokus på
smagssansen, ikke kun til hverdag i undervisningen i hjemkundskab, men også på
Smagens Dag. Formålet med Smagens Dag er at give eleverne forståelse for
samspillet mellem råvarernes kemi og madens smag.

Køkkenchef Jamie Cannon har haft en gruppe 9.klasse-drenge ved komfuret, nu
skal der smages på resultatet – æbler på mange måder.
– På Smagens Dag sætter vi fokus på smagssansen, og eleverne skal lære at
smage, fortæller Jette Christensen fra skolebestyrelsen. – Dagen arrangeres som
en temadag med mange smagsmæssige oplevelser som får eleverne til at tænke over hvad de putter i munden, og hvorfor
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de gør det.
– Smagens Dag skal være en spændende dag fyldt med smagsoplevelser, siger Jette Christensen. – Smagspræferencer
grundlægges tidligt, og på Smagens Dag præsenteres eleverne for mange forskellige smagsoplevelser. Det udfordrer
deres smagssans, så de får oplevelser og erfaringer som grundlag for deres egne valg.
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25 20 års guldtørke afløst af champagnebad
De sportsjournalistiske udtryk blomstrer også i den lokale presse (Mikkel Kjølby i Frederiksborg Amts Avis), og det handler
selvfølgelig om Slangerup Speedway Klub som onsdag den 24. september kørte årets sidste ligamatch uden usikkerhed
om resultatet. Slangerupkørerne var allerede danmarksmestre. Der var ikke mulighed for fejlskøn om indkøbet af
champagne.
I onsdagens match kørtes der mod klubben fra jyske Brovst med resultatet 56-31.
Den kommunale speedway-fotograf, byrådsmedlem Preben Gøttsche har igen leveret en række skud. Hans
favoritplacering for fotografering er det sving hvor han kan fange de specielle gyldne aftenlys i banen og støvet. Onsdag
den 24. september var der rigeligt at både sollys og 'gyldent' støv.
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Nederst er det ungdomsholdet som også blev fejret på guldaftenen for deres 2008-danmarksmesterskab i 80cc.
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26 310 til alsang på torvet i Frederikssund

Torsdag den 25. september om eftermiddagen var der for anden gang i år i anlednng af
Sangens År 2008 indbudt til alsang på torvet i Frederikssund.
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Alsangsudvalget havde på gentagne møder besluttet at vejret skulle blive godt den 24. september. Hvis det var kikset, var
det hele gået i vasken, siger Allan Jarmer fra udvalget. Nu blev det altså godt vejr med en himmel så blå som kun
septembers himmel kan være det. Som også billederne viser.
Allan Jarmer er også glad for det gode fremmøde til et arrangement der bygger på noget så
simpelt som at synge danske fællessange. Han havde medbragt 350 tryk med sangtekster og fik
40 til overs. Se tidligere artikel.
Musikskolen deltog med et orkester under ledelse af
dirigent Ian Price, og flere end 100 fra egnens børne- og
voksenkor sang for. Byrådsmedlem og formand for Kulturog Fritidsudvalget Grethe Olsen var konferencier.
Alsangen på torvet udspringer af den landsdækkende
kampagne Sangens År 2008, og Frederikssund er så vidt
vides det eneste sted man er lykkedes med et sådant
arrangement uden andet trækplaster end sangene selv,
endda hele to gange.
Alsangsudvalget består foruden Allan Jarmer fra
kommunens Kultur- og Fritidssekretariat af Karen Nielsen
fra Jubelkoret, Bo Davidsen fra Musik over Broen og Gitte
Grarup fra Frederikssund Musikskole.
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29 Ny Fjordsti-etape ved Vellerup Vig indvies nu
Lejre og Frederikssund kommuner indvier fredag den
10. oktober en ny strækning af Fjordstien ved Vellerup Vig på
vestsiden af Hornsherred.
De to kommuner har nu afsluttet anlægget af Fjordstien nord og
syd for Vellerup Vig og over Vejlemølle Å.
I Lejre Kommune – altså sydfra – drejer det sig om strækningen
fra Nordmarksvej (Kyndeløse Nordmark) over markerne ned til kysten og videre gennem Egholm Skov frem til Vejlemølle
Å.
I Frederikssund Kommune – altså nordfra – har kommunen opført en træbro over Vejlemølle Å og anlagt en grussti langs
de nederste 200 meter af Vellerupvej før åen. Nordpå løber stien ad Vellerupvej og forbindes i Vellerup med den allerede
eksisterende del af Fjordstien langs kysten rundt om Vellerup Sommerby og op til Hammer Bakke.
Fjordstien
I Fjordstiens forløb er der
lagt vægt på både
nærhed til fjorden og
trafiksikkerhed. Den ny
bro over Vejlemølle Å
betyder at gående og
cyklende ikke længere er
henvist til Vejlemølle Bro i
selskab med bilisterne.
Specielt dette sted er meget uoverskueligt, og de bløde trafikanter er
særligt udsatte her.
Hele ruteforløbet (cykelrute 40) er skiltet fra Kr. Sonnerup i syd til
Kulhuse i nord. Til næste år udkommer den syvende folder i serien
af foldere om Fjordstien. Indtil da må man nøjes med vedlagte
midlertidige kort som også fås på turistbureauerne.
Med denne sidste etape er cirka 3/4 af den 275 kilometer
lange Fjordsti realiseret. Stien forløber tæt på Roskilde Fjord og
Isefjord og giver mulighed for at opleve fjordene og kystlandskabet.
Stien følger eksisterende småveje, mark- og skovveje eller
nyanlagte grusstier. Forløbet er skiltet med de blå fjordstiskilte.
Seks foldere dækker de realiserede strækninger, og Fjordstien har
sin egen hjemmeside (fjordstien.dk). I tilknytning til stien er der
efterhånden etableret 26 primitive teltpladser hvor man kan
overnatte i sheltere eller i eget telt. Nogle af pladserne er også
tilgængelige fra søsiden. Fjordkommunerne har i år i samarbejde
med Friluftsrådet udgivet et samlet kort over fjordstien. Foldere og
kort kan findes på hjemmesiden.
Fjordkommunerne – Halsnæs, Frederikssund, Roskilde, Lejre,
Holbæk og Odsherred – har overtaget Fjordsti-projektet fra de
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tidligere amter og kommuner. Det gælder både færdiggørelse af ruten og vedligeholdelsen af de eksisterende strækninger.
Indvielsen af Fjordstien
ved Vellerup Vig
Lejre og Frederikssund kommuner inviterer alle interesserede til indvielse af det nyanlagte stykke af Fjordstien ved
Vellerup Vig fredag den 10. oktober kl. 15-17.
Alle kan deltage og møde op enten på cykel eller til fods. For de der har lyst til at cykle en længere strækning, er der
arrangeret starter kl. 15 ved Kirke Sonnerup Skole i syd og ved Kyndbyværket i nord. Der er cykelguider med på begge
ture.
Man kan også vælge at slutte sig til undervejs eller vandre en lille tur på stien og slutte sig til selve indvielsen ved Egholm
Bro for enden af Brohusvej i Egholm Skov kl. 16.30.
Ved indvielsen taler borgmestrene Flemming Jensen og Ole Find Jensen, og der er en lille dyst for cykelholdene. Der
bliver serveret en portion suppe som man kan nyde medens man nyder det flotte landskab og stranden ved Egholm Bro.
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29 Har du en langvarig eller kronisk sygdom?
Kursus for de der har brug for inspiration til at leve en mere aktiv hverdag trods konisk sygdom. For de der bekymrer sig
for fremtiden, har brug for at snakke med nogen om hverdagens udfordringer, eller er frustreret over ikke længere at kunne
klare det de før kunne magte.
Stanford-kurset Lær at leve med kronisk sygdom er et kursus over seks gange hvor man præsenteres for teknikker og
redskaber som kombineret med ens egen aktive indsats giver bedre muligheder for at mestre hverdagen.
Læs om et tilsvarende kursus tidligere på året.
Kurset begynder tirsdag den 6. januar 2009, og sidste gang bliver tirsdag den 10. februar. Alle dage kl. 10.-12.30. Kurset
afholdes i Langes Magasin, Østergade 3C, Frederikssund.
Tilmelding til Nils Vinderslev på 47 35 10 00 senest fredag den 15. december.
Pris 200 kroner til kursusmaterialer m.m.
Flere oplysninger hos sundhedskoordinator Nils Vinderslev, telefon 47 35 10 00 eller nvind@frederikssund.dk.
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