Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 4. kvartal 2017.
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Der er valg til Byråd og Regionsråd den 21. november
Hvert fjerde år bliver der holdt valg til kommuner og regioner i Danmark. Valgdatoen er den 21. november 2017, hvor du
som borger i Frederikssund Kommune kan være med til at vælge de 23 medlemmer til Frederikssund Byråd og de 41
medlemmer til Regionsrådet i Region Hovedstaden.
Slip for køen på valgdagen
Ønsker du ikke at møde op på et valgsted på valgdagen, kan du afgive brevstemme fra den 10. oktober og frem til den
17. november 2017. Du kan afgive din stemme i hvilken som helst kommune i Danmark, og det er ikke nødvendigt at
have modtaget valgkortet forinden. Du skal blot medbringe gyldig legitimation.
Her kan du stemme
Du kan afgive din stemme i Borgercenteret, Torvet 2, 3600 Frederikssund på følgende tidspunkter:
Mandag kl. 9-15
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 9-14
Tirsdag den 10. oktober vil der dog være ekstraordinært åbent i Borgercenteret fra kl. 9 til kl. 15 men KUN for modtagelse
af brevstemmer.
Fra den 16. oktober til og med den 16. november 2017 kan man også afgive brevstemme på bibliotekerne i den betjente
åbningstid.
For handicappede
For at øge tilgængeligheden til valghandlingen for handicappede vil der være mulighed for at bruge sorte filtpenne og lup
i stemmeboksene på de 4 biblioteker og i en af stemmeboksene i Borgercenteret. I Borgercenteret er der herudover
opsat hæve-/sænkebord, som kan benyttes ved afgivelse af brevstemme. Hvis du har brug for at bruge faciliteterne for
handicappede, så giv besked til den medarbejder, der udleverer stemmematerialet på stedet.
Valgret (stemmeret)
Man kan stemme til valget, hvis man på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og herudover enten er
dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i
Danmark, Grønland eller på Færøerne.
Fra 1/7 2016 gælder valgretten til kommunale og regionale valg også for personer, der er sat under værgemål og har fået
frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens §6.
Læs mere
På www.frederikssund.dk/valg kan du læse mere om valget. Her kan du blandt andet se, hvordan du skal forholde dig
hvis du flytter i november.

Kommuner og regioner fører kampagne for at øge valgdeltagelsen.
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Valg til Ældrerådet
Ældrerådet er et partipolitisk neutralt, folkevalgt råd, der repræsenterer alle borgere over 60 år. Byrådet skal høre
Ældrerådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Ældrerådet kan beskæftige sig med og
udtale sig om ethvert emne indenfor ældreområdet.
Den 21. november 2017 er der valg til Ældrerådet. Rådet består i Frederikssund Kommune af ni medlemmer og et antal
suppleanter, der vælges af og blandt kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Du skal altså være fyldt 60 år og være
bosiddende i Frederikssund Kommune for at kunne stemme til Ældrerådsvalget.
Der bliver udsendt valgkort, og valget holdes på samme dag og på samme valgsteder som kommunal- og

regionsrådsvalget.
Valgmøde den 12. november
Af Ældrerådets hjemmeside fremgår det, at der er opstillet 17 kandidater til Ældrerådet. Heraf skal vælges de 9 personer,
som skal udgøre kommunens Ældreråd i de næste 4 år. Der er på nuværende tidspunkt planlagt afholdelse af et
valgmøde på Lundebjerggård den 12. november 2017 kl. 14-16, hvor de opstillede kandidater vil besvare spørgsmål fra
deltagerne i salen.
Slip for køen på valgdagen
Til Ældrerådsvalget kan du afgive brevstemme fra den 10. oktober og frem til den 17. november 2017. Du skal medbringe
gyldig legitimation.
Her kan du stemme
Du kan afgive din stemme i Borgercenteret, Torvet 2, 3600 Frederikssund på følgende tidspunkter:
Mandag kl. 9-15
Tirsdag Lukket
Onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 9-14
Tirsdag den 10. oktober vil der dog være ekstraordinært åbent i Borgercenteret fra kl. 9 til kl. 15 men KUN for modtagelse
af brevstemmer.
Fra den 16. oktober til og med den 16. november 2017 kan man også afgive brevstemme på bibliotekerne i den betjente
åbningstid.
For handicappede
For at øge tilgængeligheden til valghandlingen for handicappede vil der være mulighed for at bruge sorte filtpenne og lup
i stemmeboksene på de 4 biblioteker og i en af stemmeboksene i Borgercenteret. I Borgercenteret er der herudover
opsat hæve-/sænkebord, som kan benyttes ved afgivelse af brevstemme. Hvis du ønsker at bruge faciliteterne for
handicappede, så giv besked til den medarbejder, der udleverer stemmematerialet på stedet.
På Frederikssund Kommunes hjemmeside kan du læse mere om Ældrerådet.

Der er valg til Ældrerådet samme dag som til Byråd og Regionsråd.
2017 10 4

Budgetaftale i Frederikssund er på plads
Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Borgernes Liste og SF har i dag indgået budgetaftale
for 2018-2021. Aftalen fortsætter hovedsporet for Frederikssund Kommunes udvikling og et fortsat fokus på en effektiv
kommunal drift.
Budgetaftalen gælder 2018 og overslagsårene 2019-2021. Borgmester John Schmidt Andersen (V) glæder sig over
aftalen:
”Budgetaftalen betyder, at vi kan fortsætte den meget positive udvikling af Frederikssund Kommune. Kommunens
økonomistyring er god, vi har fokus på en effektiv drift, og der er også skabt plads til at løfte kernevelfærd for børn, unge
og ældre. Vi fastholder Byrådets vision for idrætsbyen og planerne om et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden med en
forudgående borgerinddragelse, og i 2019 anlægger vi endelig en asfalteret cykelsti til Kulhuse. Jeg ærgrer mig over, at
Socialdemokratiet og Enhedslisten har valgt at stå uden for i år, men glæder mig samtidig over, at det gennem et meget
konstruktivt forhandlingsforløb igen er lykkedes at få lavet en aftale, der har bred politisk opbakning i Byrådet,” siger John
Schmidt Andersen.
Med den indgåede budgetaftale for 2018 spares der omkring 10 mio. kr. svarende til 0,4 procent af de samlede

driftsudgifter og er fortrinsvis administrative effektiviseringer. Der er kommet 86 høringssvar.
Skattesatser for 2018 i Frederikssund Kommune:
Personskat: 25,3 %
Grundskyldspromille: 32,5
Kirkeskat: 0,96 %
Der er ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.
Som en del af budgetaftalen er personskatten i 2018 sat ned med 0,1 procentpoint i forhold til 2017.
Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 skal 2. behandles af Byrådet 11. oktober kl. 18.00.
Se indholdet i budgetaftalen og bilag på frederikssund.dk.
Udtalelser fra partierne med i aftalen:
Hans Andersen, politisk ordfører, Venstre:
”Venstre er meget tilfredse med endnu en bred budgetaftale for 2018. Frederikssund Kommune har en sund økonomi.
Det giver mulighed for at sætte personskatten ned i 2018. Skatteborgerne skal mærke, at det går godt i Frederikssund
Kommune. Vi prioriterer fortsat kernevelfærden som ældre og børn, og vi investerer fortsat i hele kommunen med
børnehus i Skibby, idrætscenterdannelse i Jægerspris og Idrætsbyen.”
Lars Thelander Bostrøm, Dansk Folkeparti:
”Jeg er glad for, at kvaliteten på ældreområdet bliver hævet ved at der bliver tilført flere midler. Desuden får vi kigget
rengøring af skolernes toiletter efter i sømmene. Dette er et adfærdsproblem, som arbejdet på skolerne skal være med til
at løfte. Og så har vi presset på for at få lagt asfalt på Kulhuscykelstien allerede fra 2019. Jeg er godt tilfreds med
budgetaftalen.”
Ole Søbæk, Det Konservative Folkeparti:
"De konservative er glade for, at budgetforliget igen i år sikrer et fornuftigt driftsoverskud, der gør det muligt at investere i
både kultur, idræt, børn, unge og ældre. Og så konstaterer vi, at det for fjerde år i træk er lykkes de konservative at levere
skattelettelser. Lokale virksomheder og borgere betaler således fra 2018 mere end 25 mio. mindre i skatter og afgifter
end i 2014."
Tom Lysgaard, Borgernes Liste:
”Idrætscenter i Jægerspris samt Kulhusecykelsti i ét hug med asfalt fra 2019. Vi fastholder Idrætsbyen i Frederikssund
med fase 1 inklusive svømmehal, forområde, adgangsveje med handicapadgang. Fuld fart frem. Lægger også vægt på
muligheder for to-voksenordning i indskolingen. På den grønne dagsorden sikrer vi, at Frederikssund kommer med i
Klimakommune+ ordningen, og vi får fuld medlemskab af Fishing Zealand, som skal styrke Frederikssunds
turismeindsats på bæredygtig lystfiskerturisme.”
Poul Henrik Hedebo, Socialistisk Folkeparti:
”SF lægger vægt på budgetaftalens øgede forebyggelse for børn og unge gennem omlægning af psykologbetjeningen
PPR, udvidelse af åben anonym rådgivning samt styrket mulighed for at vælge to-lærer-ordning i skolerne. Status som
Klima Plus+ kommune, fokus på fortsatte grønne omstillinger og endelig aftale om Kulhuscykelstien er vigtige grønne
elementer. Endelig er de aftalte rammer for bibliotek og bebyggelse på Fioma-grunden et godt element i budgetaftalen.”

Budgetaftalen for 2018-2021 er på plads. Fra venstre er det Poul Henrik Hedeboe (F), Tom Lysgaard (E), borgmester
John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Lars Thelander Bostrøm (O) og Hans Andersen (V).
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FessorLøb er sjov og aktiv matematik
Elever på Slangerup Skole afd. Lindegård havde i dag en ekstra sjov matematiktime. De fik nemlig besøg af
Matematikfessoren, som inviterede eleverne ud til et Fessorløb. Løbet kombinerer matematik og bevægelse på en sjov
måde.
Matematikfessoren var en populær herre, da han kom og delte lidt sødt ud til børnene. Men det hele handlede ikke om at
stille lækkersulten - næsten tværtimod. Det handlede nemlig om at bevæge sig, mens man lærer matematik. Og
bevægelse var der, da eleverne skulle løbe rundt med deres telefoner og tablets og finde 15 Fessor-figurer med QRkoder, der ledte dem ind til opgaver, der skulle løses i en app. Børnene kan løse opgaverne hver for sig eller i grupper.

Matematikfessor deler lidt sødt ud til børnene.
Mens eleverne løb rundt til opgaverne, stod Matematikfessor klar til at hjælpe, hvor der blev brug for det.
MatematikFessor er ikke kun en figur, der kan besøge eleverne. Det er også en online portal, som bruges i
matematikundervisningen. Det nye FessorLøb er udviklet for at skabe en blanding af fysisk aktivitet og udregning af
matematikopgaver. Slangerup Skole afd. Lindegård har været pilotskole på projektet, men med tiden vil alle skoler i
Frederikssund Kommune få mulighed for at lave FessorLøb.

Eleverne løste matematikopgaver på ipads og telefoner.

Man kan få brug for lidt hjælp. Heldigvis var både lærere og Matematikfessoren klar til at hjælpe, hvis der var behov for
det.
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Masser af sjov i efterårsferien
Det rusker allerede lidt i træerne og den første efterårsstorm har kigget forbi. Men fortvivl ej – der er mulighed for en
masse forskellige aktiviteter, når efteråret tager fat og ferien kærkomment sætter ind.
Ude eller inde? Der er mulighed for begge dele!
I efterårsferiens begyndelse kan du komme på intensiv skriveskole i Rejsestalden i forbindelse med litteraturfestivalen
Ord over Fjord. Det er skriveskole i ordets egentlige forstand – for der skal skrives, læses og lyttes og du får en helt unik
mulighed for at arbejde med dit sprog og din indre forfatter.
Skal I planlægge noget hele familien, kan I besøge Færgegården, hvor I kan komme tæt på de gamle både. I kan møde
bådebyggeren og selv prøve at bygge jeres egen jolle. På J. F. Willumsens Museum er der også mulighed for at få
fingrene i materialer på de åbne, grafiske værksteder for børn og deres familier.
På biblioteket i Skibby kan du få fif til, hvordan du laver den helt rigtige fletning.
Har du lyst til at prøve noget nyt, så har du mulighed for at komme på tenniscamp, med De Grønne Pigespejdere på
eventyr – eller du kan deltage i en skakturnering.
Det er kommunens Fritidsudvalg, der står bag initiativet. Det er blevet til på baggrund af de gode erfaringer med de årlige
sommeraktiviteter arrangeret af kommunens foreninger og kulturinstitutioner.
På Selsø Slot fejres efterårsferien også. Her kan man komme på opdagelse i det gamle hus sammen med tjenestepigen
Kirstine. Hun har lavet en findeleg, der skal lede frem til et kodeord, som udløser en præmie. Læs mere om findelegen på
Selsø Slots hjemmeside.
Læs mere om efterårsaktiviteterne.
OBS: Strikkeworkshop på Slangerup Bibliotek er aflyst.
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Så er det lige før…
Frederikssund Bibliotekernes læsefestival ORD over FJORD løber af stablen 12.-15. oktober. Læsefestivalen byder på et
spændende program med noget for enhver smag.
Mange kendte og populære forfattere lægger deres vej fordi Frederikssund, hvor de vil fortælle om deres forfatterskab og
møde deres læsere. Det er navne som f.eks. Tom Buk-Swienty, Katrine Marie Guldager, Søren Ulrik Thomsen, Lars
Kjædegaard, Abdel Aziz Mahmoud, Ane Riel og mange flere.
- Formålet med læsefestivalen er at øge interessen for læsning og litteratur og gøre opmærksom på, hvilke oplevelser
den enkelte får gennem læsning. Vi vil med ORD over FJORD formidle at læsning er vigtig, læsning er sjovt, læsning
giver stof til eftertanke og læsning beriger, siger bibliotekschef Kirstine Lundsgaard.
Men festivalen byder også på de lidt mere skæve tilgange til læsning og litteratur.
En uuuuhyggelig aften for de 9-12 årige
Fredag d. 13. oktober kl. 17.30-19 på Frederikssund Børnebibliotek byder på ægte uhygge.
Overlev en uhyggelig aften med bl.a. blodig sminke, sår og skrammer. Få dit ansigt forvandlet til et monster, en zombie
eller måske en gyselig heks. Du kan også deltage i gyselige aktiviteter, og måske kan du gætte, hvad der er i bibliotekets
klamme kasser.
Kl. 18.30-19 læser børnebogsforfatteren Henrik Einspor op af nogle af sine uhyggelige gyserhistorier og sender alle hjem
på et godt gys.
Der er også lidt at spise til dem, der tør komme.
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding på www.bibliotekerne.frederikssund.dk

Godnatlæsning for voksne
Lørdag d. 14. oktober kl. 20.30-22.30 på Frederikssund Bibliotek er der godnathistorie.
Efterårsmørket sænker sig, men på biblioteket finder du denne aften lys og varme helt til sengetid. Læn dig tilbage på et
blødt underlag af puder og tæpper, og lyt til højtlæsning af tekster om søvn akkompagneret af dæmpet baggrundsmusik.
Bibliotekarerne tænder op i pejsen og trækker i pyjamassen, og der vil desuden være mulighed for at købe en lille
aftensjus - både alkoholisk og nonalkoholisk.
Oplæsningen leveres af sanger og speaker Lars Attermann, mens DJ Emil Dall står for lydkulissen.
Billetter koster 30 kr. og bookes på www.bibliotekerne.frederikssund.dk
Citatbroderi og litteraturbanko
Har du lyst til at brodere et litterært citat? Det er der også mulighed for ved Frederikssund Bibliotekernes læsefestival. Det
sker lørdag d. 14. oktober kl. 14-16, Kulturhuset Elværket, Frederikssund.
Biblioteket har masser af litterære citater parat – eller man kan komme med sit eget yndlingscitat. Vi har også alle
materialerne, og står klar med vejledning, så man kan kaste sig ud i den kreative proces og få skabt et trendy broderi.
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding på www.bibliotekerne.frederikssund.dk
En anden sjov og anderledes form for hygge og litteratur finder man ved søndagens litteraturbanko, der er for hele
familien på tværs af generationer. Tallene er til lejligheden erstattet af kendte figurer fra børnebøgernes univers, og der er
masser af fine præmier på spil.
Litteraturbanko foregår i Kulturhuset Elværket, Frederikssund søndag d. 15. oktober kl. 13.15-15. Det er gratis at deltage,
men husk tilmelding på www.bibliotekerne.frederikssund.dk
Læs hele programmet for festivalen.
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Nu kan du brevstemme til valget
Hvert fjerde år bliver der holdt valg til kommuner og regioner i Danmark. Valgdatoen er den 21. november 2017, hvor du
som borger i Frederikssund Kommune kan være med til at vælge de 23 medlemmer til Frederikssund Byråd og de 41
medlemmer til Regionsrådet i Region Hovedstaden.
Slip for køen på valgdagen
Ønsker du ikke at møde op på et valgsted på valgdagen, kan du afgive brevstemme fra den 10. oktober og frem til den
17. november 2017. Du kan afgive din stemme i hvilken som helst kommune i Danmark, og det er ikke nødvendigt at
have modtaget valgkortet forinden. Du skal blot medbringe gyldig legitimation.
Hvem kan jeg stemme på?
På dette link kan du få overblik over, hvem der stiller op til valget til Byrådet, Ældrerådet og Region Hovedstaden.
Her kan du stemme
Du kan afgive din stemme i Borgercenteret, Torvet 2, 3600 Frederikssund på følgende tidspunkter:
Mandag
kl. 9-15
Tirsdag
Lukket
Onsdag
kl. 9-15
Torsdag
kl. 10-17
Fredag
kl. 9-14
Borgercenteret holder ekstra åbent for modtagelse af brevstemmer lørdag den 11. november kl. 10.00 - 14.00 og fredag
den 17. november kl. 14.00 - 16.00.

Til og med den 16. november 2017 kan man også afgive brevstemme på bibliotekerne i den betjente åbningstid.
Også valg til Ældrerådet
Ældrerådet er et partipolitisk neutralt, folkevalgt råd, der repræsenterer alle borgere over 60 år. Byrådet skal høre
Ældrerådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Ældrerådet kan beskæftige sig med og
udtale sig om ethvert emne indenfor ældreområdet.
Hvis du bor i Frederikssund Kommune, er fyldt 60 år og opfylder de almindelige valgretsbetingelser, så kan du også
brevstemme til Ældrerådsvalget på samme sted og måde som til kommunalvalget.

Husk at bruge din stemmeret ved kommunalvalget.
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Kom til valgarrangement i Sillebroen
Torsdag den 26. oktober sender TV2 Lorry direkte fra en valgdebat i Sillebroen, Frederikssund. Som optakt vil der være
åben valgcafe, hvor du kan møde de lokale partier, høre livemusik med mere.
Sillebroen lægger rammer til et valgarrangement den 26. oktober kl. 17.00, som er åbent for alle interesserede. Det
foregår i ”cafeenden” af Sillebroen. Kom og vær med – du kan få en snak med partierne, høre musik og overvære den
direkte tv-valgdebat, som Lorry afholder om aftenen.
Programmet i hovedtræk
Fra kl. 17.10 Borgerne kan møde partierne i en åben, uformel valgcafe.
Fra kl. 17.30 til ca. 19.30 vil der også være livemusik ved Tinning/Kaarsgaard-duo (lærere på musikskolen). Og børnene
kan få malet ansigter ved en professionel kunstner.
Umiddelbart efter kl. 18.30 byder Frederikssund Kommune på en sandwich og vand/sodavand til borgere, der besøger
valgarrangementet, og Lorry stiller an til deres livetransmission på TV2 Lorry+, så de er klar til at sende live fra
Frederikssund kl. 19.55. Forhåbentlig med en masse borgere fra Frederikssund Kommune på tv-billederne.
Baggrund
TV2 Lorry kommer til Frederikssund den 26. oktober og sender live fra en lokal debat. Det er 100 % Lorry, der står for
afholdelsen af debatten, som Lorry på forhånd inviterer nogle af partierne til at deltage i. Lorry afholder lignende
arrangementer i alle andre kommuner i sendeområdet frem til kommunalvalget. Frederikssund er allerførste stop på
Lorrys turne rundt i hele sendeområdet.
Lorry har opfordret kommunerne i sendeområdet til at skabe en festlig og involverende ramme, og her i Frederikssund
Kommune foregår arrangementet altså i Sillebroen Shopping, Nygade 1, Frederikssund.
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Budget 2018 er vedtaget
Med udgangspunkt i budgetaftalen fra den 4. oktober, blev budget 2018 endeligt vedtaget af Byrådet onsdag den 11.
oktober 2017.
Takster gældende for 2018 vil blive endeligt vedtaget på Byrådets november møde.
Det detaljerede budget, inklusiv tilhørende oversigter, bliver præsenteret her på hjemmesiden medio december
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Fyraftensmøde om flygtninge og foreninger
I samarbejde med Dansk Flygtningehjælp inviterer Frederikssund Kommune til et fyraftensmøde med fokus på flygtninge
og foreningsliv med afsæt i Frederikssund Kommunes integrationsstrategi.
Sæt krys i kalenderen – og kom og vær med Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17.00 – 20.00
Det foregår i Langes Magasin, store mødelokale 1. sal, Østergade 3, 3600 Frederikssund (indgang på siden af
bygningen).
Erfaringsudveksling og gode ideer
Vi skal udveksle erfaringer og gode ideer om integration af flygtninge i foreningslivet og se på, hvilken hjælp og støtte der
kan trækkes på i Frederikssund Kommune.
Du er hermed inviteret – vi håber du kan komme!
Gruppeledere – trænere og andre i foreningerne der har erfaringer med flygtninge – eller som måske gerne vil i gang
med at inkludere flygtninge i foreningen. Frivillige og professionelle der på forskellig vis hjælper og støtter flygtninge i
Frederikssund Kommune. Flygtninge der har erfaringer med at være en del af foreningslivet. Bylaug, grundejerforeninger
– og alle de andre som vi ikke har fået nævnt er også velkomne.
Lad os vide om du kommer – så vi kan have en sandwich klar til dig.
Du tilmelder dig via dette link.
Har du spørgsmål eller andet angående arrangementet kan du kontakte Katrine Brücker (Dansk Flygtningehjælp) på tlf.
28 90 56 02 eller Pia Rogren Simonsen (Kultur og Fritid) på tlf. 23 20 77 49 eller på e-mail: prsim@frederikssund.dk.
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Nu kan du leje en badmintonbane
Skulle du have lyst til lidt indendørs motion i efterårsferien, så tag et kig på Wannasport og find en tid til et slag badminton
eller en indendørs fodboldkamp. Nu kan du nemlig booke tid i haller med mere til indendørs idræt.
I første omgang er de åbne haller et forsøg og prøveperioden vil løbe fra 14. oktober 2017 og til og med januar 2018.
Herefter skal der tages stilling til, om der fortsat skal være mulighed for at booke tid i hallerne.
Men skulle du have lyst til at tage familien med i for eksempel Multihallen på Trekløverskolen afd. Marienlyst og spille en
times badminton her i efterårsferien, så har du nu muligheden.
Sådan gør du
For at booke tid i en hal, skal du enten hente app’en Wannasport til din smartphone eller gå ind på hjemmesiden
www.wannasport.dk.
App’en vil finde haller, der er tæt på dig, mens du på hjemmesiden skal søge på Frederikssund, og så vil du få en liste
frem med de steder samt tider, du kan booke. Når du vælger et sted, vil der stå, om du selv skal medbringe udstyr som
eksempelvis ketsjer og fjerbold eller fodbold.
Når du vælger en tid, du vil booke, kommer du videre til betaling. Her skal du indbetale et beløb til din Wannasport konto
og så vil betalingen for din booking blive trukket fra beløbet.

Hvis du booker tid i en ubemandet hal, vil du, når du har booket, få en sms med en ottecifret kode, som du skal indtaste
ved indgangen til hallen for at komme ind.
Herefter er det bare om at komme af sted til din bookede tid og nyde den nye mulighed for at dyrke lidt indendørs motion
og slippe for efterårsblæst og regn.
Har du problemer med Wannasport app’en eller hvis din kode ikke virker, skal du kontakte Wannasports support.
Her kan du booke tid
Der er flere forskellige steder, du kan leje dig ind i prøveperioden. Det giver også forskellige muligheder for træning. I
prøveperioden er følgende faciliteter med:
 Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Hal 1, 2, 3 og 4 samt to kunsttennisbaner.
 Frederikssund Hallen, Hal A og B
 Slangerup Administrationscenter, Gymnastiksal
 Slangerup Skole, afd. Lindegaard, Gymnastiksal
 Trekløverskolen afd. Marienlyst, Multihal
 Fjordlandsskolen afd. Skuldelev, Stor hal
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Skoleelever bygger broer på livet løs
Det er hurtigt blevet populært blandt områdets skoler at komme på besøg i Fjordforbindelsen Frederikssunds
informationscentre og blive klogere på projektet med at bygge Kronprinsesse Marys Bro.
Mere end 20 folkeskoleklasser har til dato besøgt et af vores informationscentre og været gennem de
undervisningsforløb, som Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet i fællesskab har udviklet til elever fra 3. – 10.
klasse.
Undervisningen giver eleverne et indblik i de mange forskellige ting, man skal forholde sig til, når man laver et stort
infrastrukturprojekt, der som dette inkluderer en stor bro, en række mindre bygværker, en motortrafikvej, faunapassager
og meget mere.
- For os har det været vigtigt, at selv de yngste borgere får indblik i, hvad det er for et projekt, vi er i gang med at bygge i
området. Derfor kontaktede vi tidligt i forløbet Frederikssund Kommune for at vejre stemningen for et skolesamarbejde.
Heldigvis var kommunen positivt indstillet og straks med på ideen, siger Leif Tullberg, bestyrelsesformand i
Fjordforbindelsen Frederikssund.
- Når en klasse booker et undervisningsforløb hos os, får eleverne en rundvisning i vores udstilling og de skal finde svar
på spørgsmål om alt fra broens længde til antallet af bropiller. De får derudover til opgave at designe og bygge en bro for
derefter at teste, om den holder til, at en bil kører over, fortsætter Leif Tullberg.
Om kommunens samarbejde med Fjordforbindelsen Frederikssund siger formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette
Riisgaard Schmidt:
- I Frederikssund Kommune prioriterer vi, at skoleelever stifter bekendtskab med naturfag i praksis, og vi er derfor glade
for vores samarbejde med Fjordforbindelsen. På den måde kan flere børn og unge nemlig komme tæt på et stort lokalt
byggeprojekt på en sjov, spændende og lærerig måde. Projektet har været rigtig godt besøgt, og jeg håber, at endnu
flere skoleklasser vil besøge broundervisningsprojektet fremover. Jeg håber også, at denne type åben skole-projekter
kan være med til, at flere unge tager en naturfaglig uddannelse, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Fjordforbindelsen Frederikssund har informationscentrene på begge sider af fjorden – nemlig på Østersvej 4 i
Frederikssund og på Bymidten 10 i Skibby.
- Vi har sammen med Fjordforbindelsen udviklet et rigtig godt og velbesøgt projekt med rundvisning og
naturfagsundervisning i praksis. Med åben skole-projektet er det vores intention, at eleverne får en spændende og
lærerig dag med fokus på naturfag. Brobygningen kan ske på tre niveauer, hvor det sværeste niveau er brobygning af en
selvbærende konstruktion, så der er udfordringer for alle, siger Rolf V. Jensen, matematikkonsulent i Frederikssund
Kommune.
Det er også muligt for skolerne at få besøg fra projektet i stedet for at tage turen til infocentrene. 100 elever fra Slangerup
Skole har været igennem forløbet, da Vejdirektoratets folk lagde vejen forbi skolen i foråret.
Man kan læse mere om konceptet på Fjordforbindelsens hjemmeside, hvor det også er muligt at booke et
undervisningsforløb.

Sidste års 6.A fra Fjordlandsskolen afd. Dalby er en af de klasser, der har prøvet at bygge broer på informationscenteret i
Skibby.
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J.F. Willumsens Museum fylder 60 år
En 60 års fødselsdag skal fejres med manér, og det gør J.F. Willumsens Museum bestemt også. En hel weekend er
tilegnet fødselsdagen, og der vil være masser af arrangementer og aktiviteter for hele familien.
Du kan for eksempel være med til at lave et fælles kunstværk med museets egen billedkunstner. Eller du kan få vurderet
dine egne kunst- og designgenstande af vurderingseksperter fra Bruun Rasmussen. Måske har du lyst til at udsmykke dit
eget skateboard eller tage med på en omvisning på museet. Det er bare nogle af de ting, fødselsdagsprogrammet byder
på.
Fødselsdagen bliver fejret både lørdag den 4. og søndag den 5. november mellem klokken 10 og 17, og begge dage er
der gratis adgang til museet. Det er også gratis at deltage i de forskellige arrangementer og aktiviteter, der er dog nogle
af arrangementerne, der kræver tilmelding, hvis man vil være sikker på at få en plads.
Selve fødselsdagsfejringen begynder lørdag den 4. november klokken 11, hvor museumsdirektør Lisbeth Lund byder
velkommen og borgmester John Schmidt Andersen holder tale for den runde fødselar.
Se hele programmet for fødselsdagsweekenden.
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Valgplakater fra lørdag klokken 12.00
Fra på lørdag klokken 12.00 vil borgerne blive mødt af valgplakater i lygtepæle rundt omkring i kommunen –
starttidspunktet er i hele landet rykket fra om natten til midt på dagen.
Tidligere lød startskuddet kl. 24.00 til opsætning af plakater op til valget, men en lovændring har betydet, at tidspunktet
nu er flyttet til kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen. Det vil til dette kommunalvalg sige på lørdag den 28. oktober - i
dagslys.
Ændringen af tidspunktet er en del af en lovpakke, som Folketinget vedtog tidligere på året om diverse tilpasninger i
forhold til valg.
Plakaterne må hænge på offentlige veje og private fællesveje i perioden lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12.00 til otte
dage efter valgdagen dvs. til den 29. november 2017.

Apropos valgplakater har vi modtaget dette billede fra Skibby i weekenden med alle partierne (fotograf Jørgen Nielsen).
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Bliv røgfri og lev livet
Bliv røgfri sammen med andre på et rygestopkursus. Du bliver inspireret og motiveret til at sætte en stopdato og får
redskaber til at fastholde dit rygestop. Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig.
Kurset starter tirsdag den 14. november 2017.
Vi mødes i alt syv tirsdage kl. 16:00 – 18:00.
Inden du begynder på kurset, skal du til en individuel samtale med rygestopinstruktøren. Den varer cirka en time.
Samtalen og kurset foregår på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund
Der er tilmelding fra uge 44.
Du skal ringe rygestopinstruktør Rikke Rossen Hansen på 24 44 60 73.
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Kom og se den nye svømmehal
Kom til første spadestik på den nye svømmehal i Idrætsbyen og få en fornemmelse af, hvordan den kommer til at se ud
og hvordan bassinerne placeres.
Byggeriet af den nye svømmehal skal snart i gang, og derfor er det blevet tid til første spadestik. Det sker lørdag den 4.
november klokken 10 og alle er velkommen.
For at give et indblik i, hvordan den nye svømmehal kommer til at se ud, vil hjørnerne af den blive markeret, ligesom
bassinerne i svømmehallen også markeres, så man kan få indtryk af deres størrelse.
Der vil være "rundvisning" i den nye svømmehal med en af arkitekterne bag. Her kan man blive endnu klogere på
indretningen samt de tanker, der ligger bag, når man skal skabe en svømmehal for både borgere og idrætsudøvere.
Det vil også være muligt at stille spørgsmål til arkitekten eller medarbejdere fra Frederikssund Kommune, hvis der er
noget ved den nye svømmehal, man gerne vil vide mere om.
Programmet for dagen er:
 Tale ved borgmester John Schmidt Andersen
 Tale ved entreprenøren, GVL
 Tale ved Frederikssund Svømmeklub
 Rundvisning ved arkitekt, Bay Arch
 Boller, kaffe, te og vand
Det hele foregår på markerne bag Ådalens Skole, hvor den nye Idrætsby kommer til at ligge. Da det er et jordunderlag og
da novembervejret kan være vådt, anbefales det at huske praktisk fodtøj, der kan tåle lidt mudder. Der vil være sørget for
overdækning, så man ikke bliver våd i tilfælde af regn. Er man i bil kan den parkeres på Ådalens Skoles parkeringsplads.

Det er blevet tid til første spadestik i byggeriet af den nye svømmehal.
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Prognose om forhøjet vandstand
DMI varsler kraftigt blæsevejr i weekenden med risiko for vindstød af stormstyrke og en foreløbig prognose om forhøjet
vandstand i fjordene på op til 120 cm søndag aften.
Med voldsomt vejr på vej i weekenden følger kommunen og beredskabet prognoserne fra DMI. I dag torsdag oplyser DMI
– med baggrund i en engelsk prognose – at vandstanden i Roskilde Fjord søndag aften den 29. oktober kan stige til 120
cm. over normalt niveau. Prognosen er behæftet med usikkerhed.
Når DMI kan varsle mere sikkert i løbet af fredag, vil vi informere om det her på siden inklusive eventuelle
foranstaltninger, hvis det viser sig, at et mere sikkert varsel siger 120 cm eller derover. Der er intet der indikerer, at den
forhøjede vandstand kommer i nærheden af det stormen Urd forårsagede i juledagene i 2016.
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Akademikere mødte virksomheder
Små og mellemstore virksomheder kan have stor gavn af at ansætte en akademisk medarbejder, men mange
virksomheder fokuserer så meget på den daglige drift, at de ikke opmærksomme på potentialet. Det forsøger
akademikerkampagnen at ændre, ved at bringe virksomheder og ledige akademikere sammen. Og det var netop hvad
der skete torsdag den 26. oktober i Frederikssund, hvor virksomheden Lomax lagde lokaler til begivenheden.

Virksomhederne præsenterer sig for de ledige akademikere.
Bringes sammen fysisk
- Det handler om at få akademikere i job, og at få virksomhedernes kompetencebehov indfriet, så de kan løse deres
fremtidige udfordringer, fortæller Mette Ullersted, der som playmaker var ansvarlig for at få arrangementet afviklet.
- Når vi bringer virksomhederne og de ledige akademikere sammen fysisk, så er der mulighed for at finde nogle
kompetencer, som man ikke kan læse i et CV. Og de ledige kan få mulighed for at tune sig ind på flere forskellige
virksomheder, forklarer hun.
Første runde ved arrangementet var en fælles præsentationsrunde, hvor alle virksomhederne præsenterede sig selv og
deres udfordringer. Herefter kunne de ledige få uddybende samtaler med de virksomheder, de fandt mest interessante.
Fremtidens udfordringer
En af de deltagende virksomheder var elfirmaet Helbo Hansen, som har omkring 120 medarbejdere.
- Vi er her for at kigge på om vi bruger vores medarbejdere til det rigtige. Måske kan en ny faggruppe som akademikere
se på tingene på en anden måde, end vi gør, siger afdelingschef Lars Holmgaard og uddyber:
- En af vores udfordringer er digitalisering. Hvordan sørger jeg for, at vi er klar til at modtage den nye digitale generation
som kunder i vores forretning?
En af dem, som måske i fremtiden skal svare på Helbo Hansens udfordringer er Jakob Heichelmann fra København. Han
er uddannet inden for grafisk design og kan kalde sig Cand IT.
- Jeg er meget spændt på, hvad der kan komme ud af arrangementet – jeg har ikke prøvet noget lignende før, fortæller
han og tilføjer:
- Det er spændende at komme rundt til flere forskellige virksomheder på så kort tid og få indblik i forskellige typer
udfordringer hos virksomhederne, siger Jakob Heichelmann. Han må dog konstatere, at han endnu ikke har udvekslet
visitkort med de virksomheder, han har talt med indtil nu.
Efter de uddybende samtaler mellem parterne skulle akademikerne fordybe sig endnu mere og komme med konkrete
input til hvordan virksomhederne kan løse deres udfordringer.
Her kan du læse mere om akademikerkampagnen.

Efter de indledende præsentationer var der mulighed for uddybende samtaler mellem parterne.
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Forhøjet vandstand på søndag
Prognosen fra DMI om forhøjet vandstand i fjordene er fortsat omkring 120 cm over daglig vande på søndag, hvilket ikke
er et kritisk niveau.
Henover weekenden vil beredskabet og kommunen følge situationen. Der er ikke tale om en kritisk situation, men der kan
alligevel opstå behov for enkelte foranstaltninger.
Det er besluttet at åbne for sluserne i Sillebro Ådal i Frederikssund i weekenden, så bassinerne tømmes og får ledig
kapacitet til at klare de øgede vandmængder, der kommer, og som ifølge prognosen (fredag eftermiddag) topper søndag
aften med 123 cm. forhøjet vandstand i Roskilde Fjord (ved målestationen Frederikssund Syd).
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Opdatering om forhøjet vandstand på søndag
Seneste prognose fra DMI lyder på forhøjet vandstand på 133-135 cm over daglig vande i Roskilde Fjord søndag aften.
Derfor udlægges der lørdag en watertube i Frederikssund og en omkring Kignæshallen i Jægerspris.
Weekendens kraftige blæsevejr med vindstød af stormstyrke får ifølge DMI’s seneste prognose vandstanden til at stige i
Roskilde Fjord med 133 cm (måleren ved Frederikssund Syd) og 135 cm (måleren ved Kignæs Havn) søndag aften.
Derfor har beredskabet og kommunen fredag aften besluttet, at der lørdag midt på dagen bliver lagt en watertube (et
mobilt dige) i Frederikssund ved J.F. Willumsensvej mod Strandvej og en watertube rundt om Kignæshallen i Jægerspris.

Det er i forvejen besluttet at åbne for sluserne i Sillebro Ådal i Frederikssund i weekenden, så bassinerne tømmes og får
ledig kapacitet til at klare de øgede vandmængder.
I forhold til Isefjorden viser DMI's prognose 145 cm (måleren ved Kyndbyværket) forhøjet vandstand søndag aften, og
kommunen har derfor besluttet, at der lørdag hen imod kl. 12.00 vil være fyldte sandsække til afhentning ved de to
depoter ved henholdsvis Over Dråby Strand (lille strandvej ved p-pladsen) og Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af
vejen.
Beredskabet og kommunen mødes lørdag eftermiddag og beslutter eventuelt andre foranstaltninger på baggrund af
opdateret prognose fra DMI om vandstandene i fjordene. Efter dette møde bliver der informeret igen på Frederikssund
Kommunes hjemmeside og Facebookside.
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Status på forhøjet vandstand
Prognosen om forhøjet vandstand i fjordene søndag aften er faldet i forhold til prognosen i aftes. Watertubes er klar til at
blive fyldt og lagt ud i Frederikssund og ved Kignæshallen, hvis det bliver nødvendigt. Der kan hentes fyldte sandsække
ved Over Draaby Strand og Dalby Huse, og der kan fra kl. 16.00 hentes fyldte sandsække i Frederikssund.
Det er og bliver en blæsende weekend, og DMI varsler vindstød af stormstyrke i vores lokalområde.
I Roskilde Fjord (måleren ved Frederikssund Syd) er seneste prognose fra DMI, at den maksimale højeste
vandstandstigning er (faldet til) 127 cm søndag aften og omkring midnat.
I Isefjord (måleren ved Kyndbyværket) er DMIs seneste prognose vandstandstigning på 142 – kan blive lavere – søndag
aften. Kommunen har lørdag formiddag kørt fyldte sandsække til følgende depoter, hvor borgere er velkomne til at
afhente sandsækkene:
 Over Dråby Strand (lille strandvej ved p-pladsen)
 Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
 Fra lørdag kl 16.00 vil det også være muligt for alle at hente fyldte sandsække ved Vej og Park, Smedetoften 4
i Frederikssund.
Opdateret kl. 13.30 vedrørende sandsække: Det er besluttet, at der for at levere bedst mulig service også køres fyldte
sandsække til følgende depoter: Kulhuse (for enden af barakvej ved busvendepladsen), Tørslev Hage (hjørnet af
Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej), Frederikssund (P-plads ved indkørslen til Skyllebakkehavn samt hjørnet af
Fasanvej/Slåenbakke alle). Sandsækkene vil være fremme sidst på lørdag eftermiddag.
Beredskabet har watertubes (mobilt dige) klar i Frederikssund til at kunne lægge ud i området ved Kronprins Frederiks
Bro/Strandvej og en watertube klar til at lægge ved Kignæshallen i Jægerspris. Kommunen og beredskabet vurderer, om
disse watertubes skal aktiveres (fyldes vand i og lægges ud), hvis vandstandsprognoserne begynder at stige igen.
Desuden åbnes sluserne i Sillebro Ådal i Frederikssund i weekenden, så bassinerne tømmes og får ledig kapacitet til at
klare de øgede vandmængder.
Kommunens stab og beredskabet følger situationen. Hvis man har spørgsmål kan beredskabet kontaktes på 47 37 61 12.
De varslede vandstandstigninger som følge af weekendens storm, Ingolf, er et godt og væsentligt stykke fra det stormen
Urd forårsagede i juledagene 2016.
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Vigtigt om forhøjet vandstand i fjordene
(Søndag kl. 9.27) DMI’s seneste prognose for forhøjet vandstand i fjordene er nu 153 cm i Roskilde Fjord og 165 cm i
Isefjord. Der er lagt fyldte sandsække ud ved depoterne, og der udlægges watertubes i Frederikssund, Hyllingeriis og
Jægerspris i løbet af søndagen.
DMI melder om 153 cm forhøjet vandstand i Roskilde Fjord (måleren ved Frederikssund Syd) og 165 i Isefjord (måleren
ved Kyndbyværket) søndag aften.
Kommunens og beredskabets fælles krisestab har her til morgen holdt møde. Det er besluttet, at der lægges watertubes
ud i følgende områder:
To watertubes udlægges i Frederikssund ved J.F. Willumsens vej mod henholdsvis Strandvej og Færgevej. Der
udlægges også watertubes i havneområdet langs nordkajen ved Toldboden og på Stenværksvej.
To watertubes udlægges i Hyllingeriis, og én watertube udlægges i området ved Kignæshallen i Jægerspris.
Der er lørdag lagt fyldte sandsække ud ved følgende depoter:
 Over Dråby Strand - Lille Strandvej ved p-pladsen
 Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
 Kulhuse - for enden af Barakvej ved busvendepladsen
 Tørslev Hage - hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej)
 Frederikssund - p-pladsen ved indkørslen til Skyllebakkehavn
 Frederikssund - hjørnet af Fasanvej/Slåenbakke allé.
 Ved Vej og Park, Smedetoften 4 i Frederikssund.
Kommunens stab og beredskabet følger situationen tæt. Hvis man har spørgsmål kan beredskabet kontaktes på 47 37
61 12. Kommunens stab kan kontaktes via kommunens hovednummer 47 35 10 00.
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Kort over indsatser
Se oversigtskort over indsatserne i forbindelse med stormen Ingolf og den forhøjede vandstand - sandsækdepoter og
watertubes i kommunen.
Kommunens informatører (kend dem på de gule veste) kører rundt i kommunen (blandt andet ved sandsækdepoterne)
fra søndag kl. 15.30, og kan svare på eventuelle spørgsmål fra borgere.
Redigeret 27. januar 2019 - kortene er ikke længere tilgængelige.
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Kronprins Frederiks Bro lukker søndag kl. 20.00
Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund lukker søndag kl. 20.00. Det skyldes sikkerhedsmæssig risiko ved at køre over
broen på grund af vand og tang på kørebanen.
Der vil blive opsat tavlevogne fra Vejdirektoratet på hver side af broen. Vi informerer så snart vi ved når broen åbner igen.
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Kronprins Frederiks Bro er igen åben

Kronprins Frederiks Bro er igen åben for trafik efter at have været lukket siden søndag kl. 20.00. Broen blev genåbnet
umiddelbart efter midnat.
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Drama før årets store Halloweenfest
Alle kræfter var sat til for at markere SFO Græse Bakkebys 10 års Halloween jubilæumsarrangement. Hele dagen havde
SFO-personalet været i gang med at forvandle den store skolehal til en stor indbydende Halloweenfest med plads til 400
spisende gæster. Alt var timet og tilrettelagt. Nærmest som en plan efter Olsen Banden. Men så skete det, som ikke
måtte ske. Kl. ca. kl. 15.30 tog det hele en drejning. Strømmen gik. Ikke bare på skolen men i store dele af Græse.
Mange forældre var på daværende tidspunkt hjemme for at tilberede en Halloweenret eller bage en kage, men alt gik i
stå, for strømmen manglede. Store følelser var i spil, nu da der måske var en aflysning på tale. Der blev ringet ind fra nær
og fjern. Alle spurgte: "Bliver årets Halloweenfest aflyst?"

Kreativiteten var stor.

Så er der serveret.
Helt magisk og nærmest som ved et trylleslag kom strømmen tilbage Kl. 17.35, bare 25 minutter før arrangementet skulle
starte. Derfor var det en kæmpe lettelse, at SFOén kunne sende en SMS til alle forældre med teksten: ”Strømmen er
kommet igen på skolen. Vi ses om 25 minutter. Vi glæder os til at se jer alle."

Det var ikke en fest for sarte sjæle.
Få minutter efter ankom de første udklædte børn og voksne. Der var hekse, flagermus, mumier og alverdens godtfolk fra
det hinsides. De kom i hobetal, og festen kunne begynde som planlagt. Der var mange flotte og særdeles kreative
udklædninger, og det var ikke bare børnene, der var udklædte. Mange forældre havde også valgt, at netop denne aften
også var deres Halloweenfest. Trods strømafbrydelsen var der mange lækkerier på bordene, og flere havde lavet flotte
Halloweenkager. Der var præmier for de bedste udklædninger og vildeste kager. Som afslutning på det storslåede
arrangement gik alle børnene i et stort Halloweenoptog.

Halloweenoptog.
Det var en dejlig aften, som udover de mange flotte udklædninger, også vil blive husket for den dag, da strømmen gik på
Trekløverskolen, afd., Græse Bakkeby og omegn.
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Oprydning efter Ingolf i gang
Mandag den 30. oktober kl. 11:00:
Beredskabet meddeler, at man nu går i gang med at tømme de watertubes, som har været brugt til sikring mod
oversvømmelse. Tømningen vil foregå kontrolleret, hvilket betyder, at de op til flere hundrede meter lange tubes bliver
tømt gennem brandslanger. Dette arbejde vil formentlig vare til omkring kl. 13-15.
Herefter begynder beredskabet at rulle watertubes sammen. Det sker først i Frederikssund midtby – derefter i følgende
rækkefølge: Færgevej, Strandvej, Enebærvej, Hyllingeriis Nord og Hyllingeriis Syd.
Det ventes at Watertubes er fjernet i løbet af aftenen på Frederikssund-siden og formentlig omkring middagstid tirsdag
den 31. oktober på Hornsherredsiden oplyser Ole Hermansen fra beredskabet.
Beredskabet opfordrer til, at trafikanter er varsomme omkring watertubes. Selv om en watertube er tømt for vand, må
man ikke køre over den, oplyser Ole Hermansen.
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Kom med til Verdens Diabetesdag
Tirsdag den 14. november 2017 er FN´s Verdens Diabetesdag.
Diabetesforeningen og Frederikssund Kommune markerer denne dag ved to arrangementer. Indholdet er det samme,
men rammerne er forskellige.
Mød os over en kop kaffe
Du kan få en snak med repræsentanter fra Diabetesforeningen og høre om deres tilbud.
Du kan også tale med Sundhedsafdelingens diætist, sygeplejeske og terapeut, som står for Kommunens tilbud til borgere
med type 2- diabetes. Du har også mulighed for at få testet din risiko for at få diabetes.
Endelig kan du deltage i stavgang først på dagen.
Tid og sted
 Kl. 10.00 – 11.00 stavgang med start fra Frederikssund Hallen v. Diabetesforeningen
 Kl. 10.00 – 12.00 mød os hos Diabetesforeningen i Frivillighedsstedet, Østergade 3C, 3600 Frederikssund
 Kl. 14.00 – 16.00 mød os i Langes Magasin, Østergade 3C, 3600 Frederikssund. Her kan du samtidig nyde
Frederikssund Kunstforenings aktuelle udstilling.
Alle er velkomne, og det er gratis at deltage.
Fakta om diabetes
320.545 danskere har diabetes. Heraf har 288.000 type 2-diabetes.
60.000 danskere går rundt med en uopdaget type 2-diabetes, og det skønnes, at mere end 300.000 har forstadie til
diabetes (prædiabetes). Test din risiko.
(Kilde: www.diabetes.dk)
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Fælles Elevråd fordeler 100.000 kroner
Det fælles elevråd har sammen fordelt 100.000 kroner til gode projekter på skolerne. Elevrådet har selv valgt vigtige
indsatsområder, som projekterne skulle leve op til.
Stemningen var god, da det fælles elevråd var samlet mandag formiddag i Byrådssalen på rådhuset i Frederikssund.
Sammen gennemgik de 12 forskellige projekter, som skolerne har ønsket penge til. I alt var der søgt midler for i alt
225.000 kroner, og det var op til Fælles Elevråd at finde de projekter, som skulle have del i de 100.000 kroner, elevrådet
kunne dele ud.

Fælles Elevråd var samlet for at fordele 100.000 kroner til projekter, som skolerne har ønsket støtte til.
Det var især trivsel og læring, som elevrådet vægtede højt. Derfor valgte blandt andet at give penge til reparation af stole
i klasserne på Slangerup Skole, mere varierede indearealer på Jægerspris Skole og et forløb om antimobbestrategier og
trivsel inklusive et foredrag med Peter Mygind på Fjordlandsskolen. Men også projekter som renovering af legehuse og
nye små fodboldmål til Ådalens Skole samt nye cykler til Kærholm fik tildelt penge.
Hver skole fremlagde sine ønsker, så alle i elevrådet kendte både ønske og baggrund, og så der kunne stilles spørgsmål
eller forslag. Der kom mange gode forslag, blandt andet at man kunne søge penge hos sponsorer, lave loppemarkeder
og bilvask for at samle penge ind og meget mere.
Til sidst blev de 100.000 kroner fordelt ved at eleverne talte sig frem til, hvilke projekter, de syntes, var vigtige. Eleverne
var gode til at lytte til de andre skolers projektforslag, og ikke kun tage hensyn til egne ønsker.

Eleverne arbejdede koncentreret og lyttede til hinanden, da de forskellige projektforslag blev fremlagt.
Borgmester John Schmidt Andersen var med, da eleverne skulle diskutere projekterne og fordele pengene. Og han var
imponeret over elevernes arbejde.
- Jeg synes, det har været en rigtig god proces og meget behagelig. Eleverne lyttede til hinanden, kom med gode ideer
og talte pænt om alle projekterne. Og så synes jeg, at det var flot, at der blev tænkt på, hvilke projekter, der kunne gøre
mest gavn her og nu fremfor at få penge til ens egen skoles projekt. Jeg synes bestemt, at alle i det fælles elevråd kan
være stolte af deres arbejde i dag, sagde John Schmidt Andersen efter dagens møde.

Borgmester John Schmidt Andersen deltog i en del af mødet og hilste pænt på alle eleverne. Her hilser han på nogle af
eleverne og deres lærere fra Kærholm.
Det fælles elevråd består af elever fra alle Frederikssund Kommunes seks folkeskoler. Eleverne er alle med i elevrådet
på deres egen skole. På mødet blev der også valgt en ny formand for Fælles Elevråd, og det blev Mehmet Kahraman fra
Trekløverskolen.

Borgmester John Schmidt Andersen syntes, at eleverne arbejdede rigtig godt og var gode til at tale sammen om, hvordan
pengene skulle fordeles.
2017 10 31

Hvem skal have Handicapprisen 2017?
Hvert år uddeler Frederikssund Kommune en handicappris til en virksomhed eller en privatperson, der har gjort en særlig
indsats for handicappede. Og du kan være med til at bestemme, hvem der skal vinde, for indtil den 3. november
modtager vi indstillinger til prisen.
Kriterierne for at modtage handicapprisen er, at personen/virksomheden skal:
• Have gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet medlem.
• Have gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
• Have gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv.
• Have ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed.
• Være en ildsjæl i en forening, organisation eller lignende.
Du kan være med til at give nogen en anderkendelse og et klap på skulderen ved at indstille vedkommende til
Frederikssund Kommunes Handicappris 2017. Alle borgere, organisationer eller foreninger kan sende indstillinger.
Indstillinger sendes senest fredag den 3. november 2017 kl. 12.00 til:
Frederikssund Kommune, Handicaprådet,
att: Karin Petersen,
Torvet 2,
3600 Frederikssund.
- eller på mail til epost@frederikssund.dk.
Prisen uddeles fredag den 1. december 2017 i Byrådssalen på Rådhuset.
Tidligere vindere af Handicapprisen
2012: Erik Bergstrøm (handicapsejlads)
2013: Frederikssund Golfklub (handicapgolf)
2014: Per Søndergaard og Anne Mette Jensen (handicapfodbold)
2015: Sanne Maria Fritzen (Klintegården)
2016: Diana Dykjær Pedersen (Klintegården)

Modelfoto.
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Unge deltager i cykelanalyse
Unge på Campus Frederikssund har deltaget i en større cykelanalyse, som Frederikssund Kommune er ved at lave.
Analysen skal give kommunen indblik i cykelforholdene i Frederikssund by.
Analysen bliver lavet på baggrund af en cykelhandlingsplan, som Teknisk Udvalg vedtog i 2015. Sammen med
cykelhandlingsplanen har Teknisk Udvalg afsat en cykelpulje, som skal gå til at realisere projekter i planen.
Et af de steder, hvor der dagligt kommer rigtig mange cyklister, er på Campus Frederikssund. Derfor har Vej og Trafik,
der står bag cykelanalysen, sat fokus på cykelforbindelserne mellem bymidten og Campus. For at få så mange gode
inputs som muligt, har de besøgt både Frederikssund Gymnasium, Knord og Campus U10.
Mandag morgen var det Campus U10, der fik besøg af kommunens Vej og Trafik team. De unge blev samlet til fælles
undervisning og gruppearbejde, hvor de blandt andet fik udleveret kort, hvorpå de kunne markere henholdsvis gode og
dårlige cykelforhold i Frederikssund By.

Eleverne på Campus U10 kom med mange gode inputs til Frederikssund Kommune om, hvor cykelforholdene er gode og
hvor de kunne blive bedre.
Selvom der ikke var mange af de unge, der var cyklet til skole denne mandag morgen, så havde de alligevel gode idéer til
og meninger om cykelforholdene.
En af de elever, der cykler hver dag i Frederikssund, er 17-årige Simon Mortensen.

- Jeg synes, det er meget rart, at der bliver lyttet til os. Der er nogle cykelforhold, der kan ses på. Det vil være rart med
mere sikkerhed, hvis man for eksempel falder eller kommer ud af balance, så man ikke behøver være bange for at ende
på vejen foran en bil, siger Simon Mortensen.
Han har selv tidligere været faldet på cyklen og landet på vejen.
- Hvis jeg ikke havde haft cykelhjem på, ville jeg være slået bevidstløs og have ligget på vejen. Nu kunne jeg heldigvis
selv komme væk fra vejen med det samme, fortæller han. Han er meget glad for de cykelstier, der er adskilt fra vejen.

Simon Mortensen (i midten) er en af dem, der cykler dagligt i Frederikssund. Han havde derfor også flere gode ideer til,
hvor der kan laves forbedringer for cyklister.
Mange gode input
- Det har været rigtig positivt at komme ud på Campus og snakke med de unge om både deres transportvaner, og
hvordan de ser på cykelforholdene i Frederikssund by. Vi har fået rigtig mange input til analysen om, hvor de utrygge
steder er, men også hvor det fungerer godt, siger Sofie Caspersen, ingeniør i Vej og Trafik.
På Frederikssund Gymnasium og Knord havde eleverne mulighed for at kigge forbi en stand i deres pauser, hvor Vej og
Trafik stod klar til at tage imod deres gode ideer.
- Vi har fået en masse gode input, som vi skriver sammen og de kommer til at udgøre en lang ønskeliste, som bliver
prioriteret og fremlagt for politikerne som konkrete cykelprojekter. Derefter skal de så afsætte penge til at gennemføre
projekterne i årene fremover, siger Sofie Caspersen.
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Øget brug af kommunens sygeplejeklinikker
Frederikssund Kommune har tre sygeplejeklinikker på Omsorgscenter Solgården i Slangerup, De Tre Ege i Jægerspris
og Østergården i Frederikssund, og fremover skal flere borgere behandles her. Borgerne kan komme i klinikken til en
forud aftalt tid, og borgerne kan derfor selv planlægge deres besøg i klinikken i stedet for at vente på sygeplejen hjemme.
Muligheden for at bestille en tid, i stedet for at sidde og vente hjemme på, at sygeplejen kommer, er da også noget af det,
kliniksygeplejerske Helle Würtz, oplever at borgere, der allerede benytter klinikkerne, er særligt glade for. Ifølge Helle
Würtz giver borgerne desuden udtryk for tilfredshed med, at det i klinikkerne i høj grad er den samme sygeplejerske, de
møder fra gang til gang. At borgeren har den samme sygeplejerske i klinikken har betydning for den faglige behandling,
idet sygeplejersken har nemmere ved at vurdere f.eks. en sårudvikling over tid.
Bedre arbejdsforhold
For medarbejderne betyder klinikkerne forbedrede arbejdsforhold i form af tilstrækkelige lysforhold og bedre
arbejdsstillinger. I klinikkerne har medarbejderne alle nødvendige remedier og udstyr til rådighed og kan samtidig bruge
tid på opgaver frem for transport.
I sygeplejeklinikkerne kan borgerne eksempelvis få udført sårpleje, få injektioner eller hjælp til at dosere medicin,
opfølgning og samtale grundet kroniske sygdomme med mere. De borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan
transportere sig til klinikkerne, vil fortsat blive tilbudt behandling i hjemmet.
Vil udnytte ressourcerne bedst
- Den generelle udvikling i kommunerne er, at antallet af ældre borgere er stigende samtidig med, at sundhedsfaglige
opgaver overføres til kommunerne fra regionerne i det nære sundhedsvæsen. Det gælder også for Frederikssund
Kommune. Vi har fortsat fokus på at give borgerne den bedst mulige service og samtidigt sikre den bedst mulige
udnyttelse af ressourcerne. Det vil en øget brug af sygeplejeklinikkerne bidrage til, fortæller afdelingsleder Hanne Larsen.
Hun ser frem til at følge brugen af klinikkerne.
- Jeg er sikker på at det vil blive eftertragtet at komme på klinikken. Alle tre klinikker er vurderet inden opstart, således at
rammer og indhold er velfungerende i forhold til opgaverne, fastslår hun.
Der ændres ikke på den nuværende praksis for henvisning til kommunal sygepleje. Det sker fortsat via læge eller ved
henvendelse til sygeplejen.
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Lokale Naturråd
Inden længe skal der i hele landet oprettes lokale naturråd, som skal rådgive kommunerne om, hvilke naturområder der

skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere
sammenhængende naturområder ud over kommunegrænser – og Grønt Danmarkskort vil blive en integreret del af de
kommende kommuneplaner.

Naturrådene oprettes på tværs af kommunerne. Naturrådet for Nordsjælland skal således se på Frederikssund, Hillerød,
Gribskov, Fredensborg, Helsingør og Halsnæs kommuners eksisterende og potentielle naturområder.
De seks kommuner har besluttet, at Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af det kommende lokale
naturråd for Nordsjælland. Det betyder, at Halsnæs Kommune blandt andet bliver ansvarlig for at indkalde til møder, stille
relevant materiale til rådighed og fortælle om gældende lovgivning.
Naturrådene kan højest bestå af 20 medlemmer som skal repræsentere en ligelig fordeling af forskellige interesser i
forbindelse med planlægning af natur. Medlemmerne skal repræsentere en forening eller organisation, enkeltpersoner
kan således ikke indstilles. Halsnæs Kommune træffer i samråd med de øvrige kommune afgørelse om, hvem der skal
sidde i naturrådet.
Mere information vil følge i midten af november, når der åbnes op for de forskellige foreningers indstillinger af
medlemmer til naturrådet.
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Flere flygtninge i arbejde i Frederikssund
Indsatsen med at få flygtninge i arbejde viser fremgang, hvis man kigger på Integrationsministeriets tal. Således er
andelen af flygtninge, der er i job i Danmark, steget fra 20% i slutningen af 2015 til 32% midt i 2017. I Frederikssund er
tallet 41%, hvilket placerer kommunen i den bedste fjerdedel af danske kommuner.
Se hele det nationale integrationsbarometer her.
En af de flygtninge i Frederikssund, som er kommet i ordinær beskæftigelse er den 24-årige møbelsnedker Abdulrahman
Kerenba fra Syrien. Via en virksomhedskonsulent i Frederikssund Kommune kom han i dialog med blandt andre
byggefirmaet Bang Nielsen A/S, hvor han kort efter kom i virksomhedspraktik.
Løntilskud førte til ordinær beskæftigelse
Efter en vellykket praktikperiode fik Abdulrahman mulighed for at komme i løntilskud hos en af Bang Nielsens
samarbejdspartnere snedkerfirmaet Scanbeck Byg ApS, hvor han siden er blevet ansat i ordinær beskæftigelse.
- Der har naturligvis været nogle sproglige udfordringer, som betyder, at jeg helst selv skal være til stede, der hvor
Abdulrahman arbejder, fortæller Cem Tas, der er indehaver af Scanbeck Byg ApS.
- Men målet er, at han bliver selvhjulpen på dansk, så jeg kan sende ham ud på opgaver på egen hånd. Derfor går
Abdulrahman også til danskundervisning to gange om ugen, fortæller Cem Tas.

Abdulrahman Mohammad Samir Kerenba (tv.) er krigsflygtning fra Syrien. Han er kommet til Danmark sammen med sine
forældre og to søstre. I øjeblikket arbejder han med at færdiggøre de nye boliger, der bygges ud mod Servicegaden i
Frederikssund. Til højre ses indehaver af Scanbeck Byg ApS, Cem Tas.
Arbejde giver en bedre hverdag
Scanbeck Byg ApS arbejder i øjeblikket på færdiggørelsen af de nye boliger i Servicegaden bag Fakta i Frederikssund.
Abdulrahman Kerenba løser en lang række snedker og tømreropgaver, og det at have et job betyder meget for ham.
- Det var meget stressende at gå hjemme uden arbejde, fortæller han og fortsætter:
- Efter jeg har fået job, er jeg blevet gladere og har fået en bedre hverdag. Det betyder meget, at jeg ikke længere er
afhængig af kommunen, understreger han.
Integrationsindsats rettet mod virksomheder
Frederikssund Kommune har gode erfaringer med praktikforløb til flygtninge hos de lokale virksomheder, som også i
dette tilfælde banede vejen til en ordinær ansættelse. Jobcenter Frederikssund har derfor fokus på en virksomhedsrettet
integrationsindsats, og det ligger helt på linje med den integrationsstrategi som Frederikssund Byråd vedtog i 2016.
- Strategien styrker integrationen blandt andet ved at implementere elementer fra trepartsaftalen mellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter om integration, så flygtninges vej til arbejdsmarkedet bliver kortere, fortæller Amalie Liljetoft
Pedersen, der er afdelingsleder i Aktiv Indsats på Jobcenter Frederikssund.
Mange virksomheder i Frederikssund Kommune har fået flygtninge i virksomhedspraktik og efterfølgende ansat dem i
løntilskud, som elever eller i ordinære jobs. Således har Føtex i Frederikssund ansat en ung kvinde fra Syrien. Efter et
halvt års virksomhedspraktik er hun nu blevet IGU-elev i et lønnet praktikforløb.
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Nyt valgsted i Frederikssund
Ved seneste valg var Frederikssund by delt op i distrikt syd og distrikt nord, men ved det kommende valg er der kommet
endnu et afstemningssted til. Det er Ådalens Skole, og byen er derfor nu opdelt i distrikt nord, midtby og syd med
henholdsvis 4.493, 5.523 og 4.859 vælgere.
Afgrænsningen
Grænsen mellem distrikt nord og distrikt midtbyen vil følge J.F. Willumsensvej – dog vil strandvejskvarteret høre til
midtbyen. Grænsen mellem distrikt midtbyen og distrikt syd vil følge Skelvej og Maglehøjvej. Valgstederne vil i distrikt
nord og midtbyen fortsat være henholdsvis Trekløverskolen (Græse Bakkeby afdelingen) og Frederikssund Hallen. I
distrikt syd skal vælgerne afgive stemme på Ådalens Skole.
Dermed er der nu i alt 6 afstemningssteder i Frederikssund Kommune. Her kan du se en liste og kort over
afstemningsstederne.
Slip for køen
Hvis du ikke vil stå i kø på valgdagen den 21. november, så kan du allerede nu – og frem til den 17. november afgive
brevstemme i Borgercenteret eller på bibliotekerne i den betjente åbningstid (på bibliotekerne dog kun frem til den 16/11).
Du kan sagtens stemme, selv om du ikke har modtaget dit valgkort - du skal bare medbringe gyldig legitimation.
Ved sidste valg i 2013 var der 34.497 stemmeberettige vælgere i kommunen. Valgdeltagelsen var på 73,4%.
Ved kommunalvalget i 2017 er der registreret 35.568 vælgere pr. 7. november 2017.
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Bedre trafikafvikling på vej
I uge 44 har trafikanterne oplevet markant længere køer på vejene omkring Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund end
normalt. Flere initiativer skal nu forbedre den trafikale situation.
Enhver bilist fra Hornsherred med ærinde i Frederikssund har i løbet af uge 44 oplevet at sidde i kø i meget længere tid
end normalt. Både oprydning efter stormen Ingolf og et færdselsuheld har i løbet af ugen været medvirkende til den
langsomme trafikafvikling, men også lyssignalerne har drillet. Den uholdbare situation fører nu til ændringer, der skal give
mindre ventetid på vejene.
Lyssignaler
Kronprins Frederiks Bro og J. F. Willumsens Vej er statsveje som drives af Vejdirektoratet. Direktoratet har oplevet
problemer med visse signaler, hvilket har været en medvirkende årsag til de lange køer. Efter henvendelse fra
Frederikssund Kommune og en lang række bilister er Vejdirektoratet nu i gang med at udbedre lyssignalet samt at skabe
forøget grøn-tid langs Willumsensvej for at skabe et bedre flow i trafikken gennem Frederikssund by. Frederikssund
Kommune har opfordret Vejdirektoratet til at foretage de nødvendige tilpasninger hurtigst muligt. Vejdirektoratet har
torsdag den 2. november sendt folk til Frederikssund for i første omgang at undersøge for evt. tekniske problemer.
Færgevej
På grund af vejarbejde på Færgevej har der været lukket for indkørsel til Færgevej fra J.F. Willumsensvej i uge 44.
Frederikssund Kommune er nu i dialog med entreprenøren ved vejarbejdet om igen at åbne for indkørsel til Færgevej –
forhåbentlig fra fredag den 3. november. På grund af vejarbejdet kan vejen kun åbnes i en bane, og trafikken på
Færgevej vil derfor blive reguleret af et lyssignal. Dette signal vil om morgenen favorisere den indadgående trafik og om
eftermiddagen den udadgående.
En genåbning af Færgevej vil også betyde, at arbejdet med renovering af vejen formentlig ikke kan holdes inden for
tidsplanen, da entreprenørens arbejdsområde vil blive indskrænket betydeligt.
- Med disse ændringer forventer vi, at de trafikale forhold bliver forbedret væsentligt og meget hurtigt, så vi kan vende
tilbage til normale tilstande på vejene omkring Kronprins Frederiks Bro, siger Kristian Nabe-Nielsen, der er direktør for
Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune.

Kø mod Kronprins Frederiks Bro.
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Spadestik, tørsvømning og god stemning
Lørdag formiddag blev første spadestik til den nye svømmehal og idrætsbyen taget. Det foregik med taler fra en
startskammel, kommunens første mesterskab i tørsvømning og godstemning blandt de cirka 100 tilskuere.
På et mudret område, hvor jorden lå i høje bunker og volde, var minestrimmel trukket for at markere, hvor store
bassinerne i den nye svømmehal kommer til at være. Foran det store 25x25 meter bassin stod en gammel startskammel
fra en svømmehal og fungerede som talerstol.

Cirka 100 mennesker trodsede mudderet og mødte op for at overvære første spadestik på svømmehallen.
Scenen var sat og klar til første spadestik på svømmehallen. Cirka 100 mennesker – både politikere, foreninger og
borgere – var mødt frem for at være med til spadestikket, der sætter gang i næsten to års byggeri. Borgmester John
Schmidt Andersen, der førte spaden, sagde i sin tale:
- Velkommen til første spadestik til byggeriet af vores allesammens nye svømmehal. Det er et spadestik, jeg har glædet
mig meget til. For det er ikke kun første spadestik til den nye svømmehal, men også første spadestik til idrætsbyen,
indledte John Schmidt Andersen. Han glædede sig også over det store engagement, han har mødt hos kommunens
idrætsforeninger.
- I udviklingen af visionen for idrætsbyen har vi inddraget de kommende brugere. Vi har givet alle relevante foreninger
tilbuddet om at deltage i processen og næsten alle takkede ja. Vi har også talt med borgere, og hørt på deres ønsker til
idrætsbyen og især til svømmehallen. Både borgere og foreninger har deltaget aktivt og kommet med gode og

konstruktive forslag. Engagementet har været stort, og det vil jeg gerne sige tak for.

Borgmester John Schmidt Andersen tog første spadestik til den nye svømmehal og ikke mindst til den kommende
idrætsby.
Et visionært projekt
Også hos GVL Entreprise A/S glædede man siger over denne dag.
- Tusind tak for invitationen til arrangementet i dag. Vi var stolte og glade for at blive valg allerede i foråret i et felt af fire
andre meget kompetente hold. Vores hold var aldeles målfaste på denne opgave – vi ville være en del af det her
visionære projekt i Frederikssund, sagde Rasmus Bertelsen, der har været projektplanlægger på svømmehalsprojektet.
Han ser frem til byggeriet og et fortsat godt samarbejde med Frederikssund Kommune.
Hos Frederikssund Svømmehal ser man frem til, at den nye svømmehal står klar til brug med nye og moderne faciliteter,
som svømmeklubben får stor gavn af.
- Tilbage i 2004, da Frederikssund Svømmeklub havde 25 års jubilæum, holdt vi en fest og havde inviteret den
daværende borgmester, og i den forbindelse fik vi ham til at tegne en svømmehal. Så vi har faktisk fra dengang en skitse
til en svømmehal. Men da den blev tegnet, tænkte jeg: nej – det sker nok aldrig i Frederikssund. Jeg tænkte, det bliver
ikke i min tid, at vi får sådan nogle lækre faciliteter i Frederikssund Svømmeklub eller her i kommunen. Men nu står vi her
i dag og jeg kan se hen på den her byggegrund – vi har snart en ny svømmehal, og det glæder vi os utrolig meget til,
sagde Teddy Bjørklund, formand for Frederikssund Svømmeklub.

Formanden for Frederikssund Svømmeklub, Teddy Bjørklund, glæder sig meget til en ny og moderne svømmehal.
Første mesterskab i tørsvømning
Det var ikke kun taler fra startskamlen, som de mange fremmødte kunne få fornøjelsen af. Frederikssund Svømmeklub
havde nemlig samlet en gruppe af deres unge medlemmer, der stod klar til kommunens første mesterskab i tørsvømning.
I det markerede bassin dystede de i en holdmedley, hvor de både svømmede rygcrawl, brystsvømning, butterfly og fri
svømning. På tre baner stod de klar, da Teddy Bjørklund fløjtede konkurrencen i gang og kommenterede den undervejs.
De 12 unge svømmere gav alt hvad de kunne og blev tiljublet af de mange tilskuere.

Svømmehallen havde sit allerførste mesterskab, hvor der blev dystet i holdmedley i tørsvømning. Det var nogle rigtig seje
unge svømmere, som gav den gas i konkurrencen.
Efter mesterskabet i tørsvømning fortalte Hans Jørgen Vesthardt fra GPP Arkitekter og Christian Bay-Jørgensen fra
arkitektfirmaet Bay Arch om svømmehallens indretning. Begge arkitekter har været rådgivere for GVL Entreprise A/S på
projektet.

Arkitekterne og entreprenøren bag svømmehallen var også mødt op og holdt taler. Her ses fra venstre arkitekt Christian
Bay-Jørgensen fra Bay Arch, projektplanlægger og tilbudsansvarlig Rasmus Bertelsen fra GVL Entreprise A/S og arkitekt
Hans Jørgen Vesthardt fra GPP Arkitekter.

De unge deltagere i tørsvømningskonkurrencen - alle fra Frederikssund Svømmeklub.
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En aften om prostatakræft, parforhold og sexualitet
Hvert år får 4.364 mænd konstateret prostatakræft.
Hvordan opleves det som mand at blive ramt på potensen? Hvordan opleves det, når ens ægtefælle, udover at få kræft,
mister evnen og lysten til erotik? Hvordan behandles prostatakræft, og hvilke konsekvenser har behandlingen? Det og
meget mere kan du høre om
Tirsdag 21. november 2017 kl. 18.00 – 21.30 i Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk.
Prostatakræft og behandling

Andreas Røder, læge og Ph.d. fra Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet, fortæller med nærvær og
indlevelse om prostatakræft, behandling og konsekvens af behandling.
Det tabte land
Efter pausen beretter ægteparret Marianne Kibenich og Jens Nielsen åbenhjertigt om prostatakræft, parforhold og
seksualitet. De fortæller om kriserne i den første tid, efter at diagnoser er stillet, om den livsforlængende
hormonbehandling, der rammer seksualiteten, og om når sygdommen rykker, og der skal skiftes behandling med uvis
effekt.

Marianne Kibenich og Jens Nielsen fortæller åbenhjertigt om prostatakræft, her ved et arrangement på Folkemødet. Foto:
Gert Christensen
Tabet af seksualitet er hårdt for begge parter. De problemer, det rejser for parforhold og livskvalitet, kan være så store, at
både patient, pårørende og sundhedspersonale kan have svært ved at tale åbent om det.
Jens og Marianne bryder i dette foredrag tabuet og fortæller om:
 Hvordan det opleves som mand at blive ramt på potensen
 Hvordan det opleves, når ægtefællen, udover at få kræft, mister evnen og lysten til erotik
 Hvor de har hentet hjælp
 Hvordan de har bevaret intimiteten og den gensidige tiltrækning i ”Det tabte land”
 De vigtigste ”redningsbælter” undervejs i deres forløb.
Som musikere giver Jens og Marianne deres foredrag en ekstra dimension med små musikalske indslag.
Program









18.00: Dørene åbnes
18.30: Velkomst ved de to kommuner
18.35: Prostatakræft, behandling og konsekvens af behandling v. Andreas Røder
19.35 : Pause
20.00: Det tabte land v. ægteparret Marianne Kibenich og Jens Nielsen
21.15: Afrunding
21.30: Tak for i aften.
Halsnæs Kommune og Frederikssund Kommune står for dette arrangement, og det er gratis at deltage.
Inden foredraget og i pausen
Du kan købe forfriskninger i caféen og se den aktuelle udstilling i Gjethuset. Du kan besøge kommunernes stande med
oplysning om inkontinensklinik og sexologisk rådgivning, og endelig kan du møde lokalforeningerne af Kræftens
Bekæmpelse og Prostatakræftforeningen PROPA.
Kontakt
Karna Vinther, Rehabiliteringskoordinator, Halsnæs Kommune mobil 29 16 16 67 eller Henriette Lose, Sygeplejefaglig
konsulent, Frederikssund kommune, 40 49 06 26.
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Kommunalvalg med fokus på unge
Hvis du har bevæget dig lidt rundt i Frederikssund Kommune i oktober og november, så har du sikkert set de store gule
plakater på infostandere og ved visse busstoppesteder, som opfordrer borgerne til at bruge deres stemmeret.
Med budskaber som ”Tænk dig om før du (ikke) stemmer” eller ”Din kommune – din hverdag” bliver borgerne gjort
opmærksomme på det forestående valg og på vigtigheden af at deltage som vælger. Plakaterne er en del af den
kampagne, som Frederikssund Kommune i samarbejde med Kommunernes Landsforening kører op til kommunalvalget
den 21. november.
Fokus på unge
For at øge de unges opmærksomhed på valget er der delt kampagnemateriale ud en lang række kommunale institutioner
samt til Frederikssund Gymnasium, Handelsskolen og Campus. På Campus vil der endvidere blive lavet en særlig
indsats for at indsamle brevstemmer, idet de stemmeberettigede studerende den 16. november vil kunne afgive deres
stemme på Campus.
Frederikssund Kommune fortsætter kampagneaktiviteterne til de unge vælgere ved at målrette kommunikation om valget
til de unge på Facebook. Her har kommunen – sammen med en række andre kommuner – fået produceret nogle korte
animationsfilm, der dels fortæller, hvad en kommune beskæftiger sig med og dels fortæller, hvordan selve valghandlingen
foregår.
Ungerådet i Frederikssund Kommune er også aktive op til valget med både vælgermøder og andre aktiviteter, der skal
vække interessen for valget hos de unge vælgere.
Ved sidste kommunalvalg i 2013 var den gennemsnitlige valgdeltagelse i Danmark 72,1%.
Blandt de unge vælgere alene så valgdeltagelsen således ud:
18 år: 71,2%
19-21 år: 57,7%
22-29 år: 54,5%
Nedenfor kan du se eksempler på kampagnen i det offentlige rum som Frederikssund Kommune har fået lavet.

KNord har blandt andet opsat et kæmpestort banner, der skal minde de studerende om valget.

Kampagnen med det let genkendelige gule udseende kan ses mange steder i det offentlige rum - her på Torvet i
Frederikssund -

- og her på busholdepladsen i Slangerup.

I Sillebroen er det svært at overse megabanneret på 26 kvadratmeter.
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Vinderforslaget til det nye børnehus i Skibby er nu fundet
Det nye børnehus i Skibby bliver et moderne hus med gode rum både indendørs og udendørs.
Vinderne af totalentreprisen er den lokale virksomhed Bang Nielsen A/S. Der var kommet i alt fem bud, men
udvalgskomiteen, der bestod af Uddannelsesudvalget, valgte altså forslaget fra Bang Nielsen A/S.
- Det er et rigtig flot vinderforslag, som vil give os et børnehus med mange muligheder i. Bygningen er delt op i fire
klynger og det får det store hus til at føles mindre. Der er mange gode rum med forskellige loftshøjder og farver. Det giver
børnene mange sanseoplevelser, når de bevæger sig rundt i bygningen. Det bliver i det hele taget et rigtig flot og
spændende børnehus, fortæller Anne-Mette Risgaard Schmidt, formand for Uddannelsesudvalget.
Det er Bang Nielsen A/S, der har udviklet projektet sammen med Nordic Office of Architecture, VEGA landskab og
rådgivende ingeniører Hundsbæk og Henriksen.
- Vi er glade for, at vi er lykkedes med endnu en gang at blive udvalgt til at bygge et betydende byggeri for Frederikssund
Kommune. Vi har i konkurrenceprocessen anvendt hele vores brede erfaring med vores egenproduktion af murer, beton,
tømrer og snedker, og opfører således hovedparten af huset med vores eget mandskab. Vi glæder os til endnu et
frugtbart samarbejde med Frederikssund Kommune og ser frem til at kunne aflevere et helt nyt børnehus i Skibby primo
2019, siger Henrik Jørgensen, teknisk direktør og partner i Bang Nielsen A/S.
Plads til kreativitet
Bygningen, der skal være den daglige ramme for børn i 0 til 6 års alderen, vil bestå af fire klynger, der er forbundet tæt.
Facaderne bliver beklædt med træ, og det vil få bygningen til at passe godt ind i landskabet med skoven tæt på. Huset
bygges af bæredygtige materialer, jordvarme vil blive udnyttet til opvarmning af rummene og af vand, og ovenlysvinduer
vil give masser af dagslys. På taget vil der være 60 kvadratmeter sydvendte solcellepaneler. Alt dette betyder, at huset vil
få et lavt energiforbrug.

Facaden på det nye børnehus i Skibby bliver beklædt med træ, så huset falder flot ind i sine omgivelser.
En af klyngerne er for de mindste legestuebørn, mens to andre er til børnehavebørnene. Den sidste klynge er et
fællesområde med køkken, to aktivitetsrum og kontorfaciliteter.
De to klynger til børnehavebørn vil hver have to grupperum, hvor børnene opholder sig til dagligt, men der vil også være

to aktivitetsrum. De kan bruges til eksempelvis længerevarende kreative forløb med en mindre gruppe børn.
- Jeg er med tilfreds med, at vi nu får gang i byggeriet af et nyt og moderne børnehus i Skibby efter mange års snak om
det. Det vil helt sikkert blive til glæde for mange børn og forældre, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.
Vinderforslaget bliver præsenteret for byrådet den 29. november, hvor byrådet skal godkende økonomien i projektet og
frigive midlerne til det. Herefter kan der indgås kontrakt med totalentreprenøren og byggeriet kan gå i gang.

Illustration af et af grupperummene i det nye børnehuse i Skibby. Illustrationer: Nordic Office of Architecture
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Indvielse af Klub Stjerneskud i nye rammer
Klub Stjerneskuds nye lokaler for medlemmerne er klar til brug, og derfor inviteres samarbejdspartnere, familie og venner
til indvielse.
Indvielsen af Klub Stjerneskuds nye lokaler på Frederiksborgvej 4, Frederikssund, markeres med en officiel indvielse
torsdag den 16. november 2017 kl. 16 med velkomst af konstitueret leder Henning Otterstrøm og taler af borgmester
John Schmidt Andersen samt formand for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg.
Der vil blive budt på lidt snacks og drikke, og samtidig er der mulighed for en rundvisning i klubbens nye lokaler.
Med budgetvedtagelsen for 2017 var det politisk besluttet, at dagaktiviteten på Østergården skulle nedlægges. I stedet
blev det besluttet at oprette nye aktivitets- og samværstilbud på omsorgscentrene.
De frigivne lokaler på Østergården gav derfor Byrådet og Sundhedsudvalget en unik mulighed for at tilgodese et
mangeårigt ønske og behov fra personale, forældre og brugere af Klub Stjerneskud om at få egne lokaler bynært, da
klubben gennem sin levetid har delt lokaler med aktivitets- og samværstilbuddet Gnisten på Lundebjergvej 78.
De nye lokaler i den tidligere dagaktivitet på Frederiksborgvej giver nu personalet og klubbens medlemmer helt andre
aktivitetsmuligheder på klubaftener, da klubbens medlemmer ud over de traditionelle aktiviteter får adgang til køkkenet på
Østergården, hvor der eksempelvis kan etableres undervisning på et madhold.
Klub Stjerneskud råder over 100 pladser, og er et tilbud for voksne med udviklingshæmning (18+). Klubben har åben
mandag, onsdag og torsdag kl. 16.30-20.30, hver 3. fredag kl. 15-20 samt en lørdag i måneden kl. 10-15.
Klubbens medlemmer er primært borgere, der enten bor i egen bolig i Frederikssund Kommune eller bor på et af
kommunens botilbud.
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Slangerup Svømmehal fejrer genåbning
Tag hele familien med i Slangerup Svømmehal lørdag den 18. november klokken 10. Der er hoppeborg og
ballonkunstner til børnene, samt kaffe og snacks til de voksne.
Slangerup Svømmehal er nu klar til igen at slå dørene op for vandglade borgere. Svømmehallen har været lukket på
grund af renovering, hvor vandbehandlings- og ventilationsanlæggene er skiftet ud.
Svømmehallen åbner lørdag den 18. november, hvor borgmester John Schmidt Andersen byder velkommen tilbage og
formanden for Slangerup Svømmeklub vil holde tale.
Gratis adgang i svømmehaller
For at fejre at Slangerup Svømmehal er åbnet igen, har Fritidsudvalget besluttet, at der vil være gratis adgang i
svømmehallen lørdag den 18. november efter den officielle genåbning klokken 10 og søndag den 19. november fra
klokken 10. Begge dage lukker svømmehallen klokken 16.
Frederikssund Svømmehal vil også fejre genåbningen af Slangerup Svømmehal ved at have gratis adgang. Det sker
lørdag den 25. og søndag den 26. november, begge dage mellem klokken 9.00 og 14.30. Der vil være morgenbrød og
kaffe den 25. november fra 9.00-10.30.
Fakta
Slangerup Svømmehal blev lukket for renovering i juni, og i de mellemliggende måneder er der blevet arbejdet hårdt for
at få svømmehallen klar til åbning igen. Udover udskiftningen af vandbehandlings- og ventilationsanlæggene er der også
lavet renoveringer i omklædningsrum og bad. Her er der blandt andet blevet malet, opsat nye lofter og nye lamper samt
repareret bænke.

Slangerup Svømmehal blev lukket i begyndelsen af juni 2017 for at blive renoveret. Nu er den klar til genåbning lørdag
den 18. november.
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Kom og få indflydelse på de grønne områder
Frederikssund Kommunes naturafdeling er i gang med forberedelserne til en grøn plan for hele kommunen. Planen skal
sætte rammer og retningslinjer for pleje, vedligeholdelse og udvikling af de kommunale grønne arealer.
Kom med til workshop
For at få så mange ideer og input som muligt inviterer Frederikssund Kommune nu borgerne til et borgermøde, hvor alle
vil få mulighed for at komme med gode ideer og forslag til, hvordan kommunens grønne områder skal se ud.
På mødet vil Naturafdelingen præsentere ideen bag Grøn Plan-projektet, og herefter bliver forsamlingen delt op i mindre
arbejdsgrupper, der hver skal arbejde med udviklingen af ét grønt område. Grupperne skal diskutere, hvad det grønne
område bør indeholde, og komme med forslag til hvordan området skal plejes og udvikles.
Efter workshoppen vil kommunen lave udviklingsplaner for hvert område med udgangspunkt i de gode forslag og ideer fra
borgerne.
Borgermødet bliver holdt:
den 6. december kl. 17.30 – 20.30
på Elværket i Frederikssund
Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund
Der vil blive serveret øl og vand samt sandwich, og derfor beder vi om tilmelding på mail til projektleder Sigurd Falck
Gansted på: sfgan@frederikssund.dk
Aftenen program:
17.30 – 17.45: Velkomst
17.45 – 18.15: Præsentation af Grøn Plan
18.15 – 18.45: Spisepause og naturudstilling
18.45 – 19.00: Brian Petersen fortæller om frivillige naturplejere i Nordmandsmosen
19.00 – 19.15: Opstart af aftenens workshop
19.15 – 20.30: Workshop

Fjordstien ved dyndet.
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Naturråd Nordsjælland
Der skal oprettes et lokalt naturråd som skal dække Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og
Halsnæs Kommuner.
I rådet kan der sidde op til 20 repræsentanter. Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et
lokalt naturråd:
 relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter
deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
 lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med
beskyttelse og benyttelse af natur.
Ved sammensætningen af det lokale naturråd skal der være en ligelig repræsentation af medlemmer, der varetager
forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og
fritidsinteresser.

Indstilling til naturrådet
Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant. Indstillingerne skal sendes til Halsnæs Kommune
på mail@halsnaes.dk og skal være kommunen i hænde senest 22. december 2017. Foreninger og organisationer skal i
henhold til ligestillingsloven indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter.
Indstillingerne bedes indeholde oplysninger om:
 Hvilken organisation/forening, der indstiller
 Organisationen/foreningens formål
 Medlemmernes fulde navn




Telefonnummer og mailadresse på medlemmerne
Om medlemmerne har mulighed for at deltage i møder inden for almindelig arbejdstid
Halsnæs Kommune træffer efter samråd med de øvrige kommuner afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der
skal indgå i det lokale naturråd senest 15. januar 2018. Naturrådets medlemmer annonceres på kommunernes
hjemmesider medio januar 2018.
Sekretariatskommune
Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Nordsjælland. Det betyder, at det er
Halsnæs Kommune, der har det endelige ansvar for, at naturrådet bliver oprettet. Det betyder også, at det er Halsnæs
Kommune, der indkalder til møder, sørger for relevant materiale og oplyser om gældende og relevant lovgivning i
forbindelse med planlægning og naturbeskyttelse med videre.
Naturrådets arbejde
Når kommuneplanen næste gang skal revideres skal der indgå et nyt tema – Det Grønne Danmarkskort. I dét kort skal
alle naturbeskyttelsesinteresserne være samlet og der skal være tænkt på tværs af kommunerne. Det sikrer, at der
kommer god sammenhæng i de forskellige naturområder, så vi til sidst står med et stort naturnetværk på tværs af hele
Danmark.
For at kvalificere kommunernes arbejde skal der oprettes lokale naturråd. Naturrådet skal rådgive kommunerne om,
hvilke eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i kortet.
Har du brug for uddybende oplysninger vedrørende Naturrådsarbejdet, kan du henvende dig til Halsnæs Kommune.
Du kan læse mere om de lokale naturråd her.
Du kan læse mere om Grønt Danmarkskort her.
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Første træer i ny skov plantes
For lidt over et år siden besluttede Frederikssund Byråd at overdrage et kommunalt ejet areal i Skibbys østlige udkant til
Naturstyrelsen, med henblik på at området bliver plantet til med skov. Formålet med skovrejsningen er blandt andet at
sikre de store drikkevandsressourcer, som findes i området, samt at skabe et nyt rekreativt område til gavn for
kommunens borgere.
Graver nye skovsøer
Den nye skovs arealer er på 28 hektar (280.000 kvm.), og Frederikssund Kommune er allerede gået i gang med at grave
skovsøer i området nord for Nordmandsmosen i Skibby. Derfor vil man kunne se aktivitet med gravemaskiner på
arealerne, hvor kommunen graver vandhuller og fritlægger dræn, inden skoven skal plantes.
Første træer plantes
Fredag den 17. november bliver skovens navn afsløret og samtidig bliver de første egetræer, som kommunen har fået fra
Frederik D. 7. Stiftelse, plantet af borgmesteren m. fl. Det er egetræer med dna fra de gamle ege i Jægerspris Nordskov.
Om der så også dukker brølende kronhjorte op ved skovsøerne vil tiden vise. Det sker alt sammen kl. 14 ved
spejderhytten ved Nordmandsmosen, og Frederikssund Kommune byder ved samme lejlighed på lidt til ganen.

Den nye skov skal plantes på et 28 hektar stort område nord for Nordmandsmosen ved Skibby.
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Gode grunde til at stemme til Ældrerådsvalget
Hvis du bor i kommunen og er fyldt 60 år den 21. november, kan du stemme til Ældrerådsvalget.
Valget bliver holdt samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Det foregår på de samme valgsteder, og der bliver

udsendt valgkort til alle tre valg.
Du kan stemme på enhver af de opstillede kandidater, også selv om kandidaten er fra et andet lokalområde end dit eget.
Du kan brevstemme før valgdagen
Frem til den 17. november kan du brevstemme i Borgercenteret i åbningstiden.
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag
kl. 10.00 - 14.00
Borgercenteret holder ekstraordinært åbent fredag den 17. november kl. 14 - 16.
Du kan blive kørt til valgstedet
Kommunen tilbyder gratis kørsel til borgere, der har svært ved at komme til valgstedet ved egen hjælp. Læs mere om
muligheden for kørsel.
Der er gode grunde til at stemme
Ældrerådet er de ældres talerør og medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik.
Rådet beskæftiger sig med og skal høres om forhold, der vedrører ældre. Det kan fx være om pleje og omsorg,
madordninger, boligforhold og plejehjem, trafikale forhold, kulturelle forhold m.v.
Ældrerådet holder møder med Velfærdsudvalget og styrker politikernes beslutningsgrundlag gennem dialog og høringer.
Ældrerådet er valgt af og blandt kommunens borgere over 60 år. Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle
organisationer.
Din stemme er med til at lægge vægt bag Ældrerådets udtalelser.
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Valgkort på vej ud
I disse dage modtager 35.568 vælgere i Frederikssund Kommune et valgkort med posten. Valgkortene bliver udsendt
som B-post, og leveres af PostNord senest torsdag den 16. november 2017 - altså fem dage før valgdagen. Er I flere i
husstanden der modtager valgkort, kan I eventuelt opleve at modtage valgkortene på forskellige dage.
Valgkortet skal medbringes til afstemningsstedet.
På valgkortet står:
Vælgerens navn og adresse
Nummer på valglisten
Afstemningsstedets beliggenhed
Dag og tid for afstemningen
På valgstederne bliver der benyttet elektroniske valglister, som forventes at smidiggøre valgafviklingen. På valgkortene
står der stadig bordnummer, men du kan frit vælge hvilket stemmebord du henvender dig til, for at få udleveret
stemmesedlerne. Bordnummer på valgkortet skal kun bruges hvis strømmen svigter på afstemningsstedet, og
valgkortene skal registreres manuelt i valglisterne.
For at øge sikkerheden om din identitet, vil der blive stillet kontrolspørgsmål ved aflevering af valgkortene.
På valgdagen har afstemningsstederne overalt i landet åbent fra kl. 8.00 til kl. 20.00
Hvis du allerede har afgivet din stemme som brevstemme, kan du ikke også møde op på valgdagen og afgive stemme.
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har fået et valgkort?
Hvis du ikke har modtaget dit valgkort til brug på valgdagen 21. november 2017, møder du blot op på dit afstemningssted
og medbringer legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas. Du skal henvende dig til en af valgsekretærerne for
at få udskrevet et nyt valgkort. Du kan altså godt møde på dit afstemningssted uden at have valgkortet med.
På dette link kan du se, hvilket valgsted du hører til.

National kampagne for øget valgdeltagelse.
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Valgcafé på rådhuset
Ved tidligere kommunalvalg har der været valgcafé på Elværket i Frederikssund. Ved dette valg er der stadig valgcafé,
men den bliver denne gang holdt på rådhuset i Frederikssund.

Valgcaféen finder sted:
Tirsdag den 21. november kl. 20-02
i Byrådssalen og i kantinen på Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund
Valgcaféen er åben for alle
Kandidater til valget, valgtilforordnede, de politiske baglande, interesserede borgere m.fl. er velkomne til at kigge forbi i
valgcaféen i løbet af aftenen. Her kan man få det store overblik, når vi viser TV med dækning af kommunalvalget ligesom
resultaterne af den foreløbige optælling af stemmer vil blive offentliggjort i takt med at stemmerne bliver talt op på de seks
valgsteder.
Der vil være salg af øl, vin, vand, chips o. l. Der kan betales kontant eller via Mobile Pay.

Valgcaféen finder i år sted på rådhuset, Torvet 2 i Frederikssund.
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Festlig indvielse af Klub Stjerneskud
Klub Stjerneskuds nye lokaler på Frederiksborgvej blev indviet torsdag eftermiddag. Humøret var højt hos medlemmerne
og de mange gæster, der havde lagt vejen forbi for at fejre klubbens flotte nye rammer.
- Klubben er et fristed for jer. Her kan I møde venner. I kan spille spil og være kreative, og I kan få opfyldt nogle af de
drømme og ønsker, I har til et fritidsliv. Sammen med jer vil jeg glæde mig til at tage lokalerne i brug, sagde konstitueret
leder Henning Otterstrøm i sin velkomsttale til medlemmerne af Klub Stjerneskud.

Konstitueret leder Henning Otterstrøm byder velkommen til medlemmer og gæster.
Med budgetvedtagelsen for 2017 var det politisk besluttet, at dagsaktiviteten på Østergården skulle nedlægges. I stedet
blev det besluttet at oprette nye aktivitets- og samværstilbud på omsorgscentrene.

Borgmester John Schmidt Andersen holder tale ved indvielsen af Klub Stjerneskud og glæder sig over, at det nye
tilbud på omsorgscentrene er blevet taget godt imod.
- De frigivne lokaler på Østergården gav Byrådet og Sundhedsudvalget en unik mulighed for at tilgodese et mangeårigt
ønske og behov fra personale, forældre og brugere af Klub Stjerneskud om at få egne lokaler bynært. De nye rammer
giver nu personalet og klubbens medlemmer helt andre aktivitetsmuligheder på klubaftner, da klubben ud over de
traditionelle aktiviteter får adgang til køkkenet på Østergården, hvor der eksempelvis kan etableres undervisning på et
madhold, sagde borgmester John Schmidt Andersen til et hujende publikum.

Formand for
Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg understregede i sin tale vigtigheden af at skabe gode rammer for brugerne og
personalet i et tidssvarende tilbud.
Formand for Sundhedsvalget Jesper Wittenburg fortalte, at han havde glædet sig til denne festdag.
- Personligt har det for mig - som også borgmesteren i sin tale giver udtryk for - været endnu et af de mange pejlemærker
i en lang rejse, hvor det har været vigtigt for os politisk at skabe gode rammer for brugerne og personalet i et
tidssvarende tilbud, som vi kan være stolte af, sagde Jesper Wittenberg og gav ordet videre til Niels, som er en af
klubbens medlemmer.
Klub Stjerneskud råder over 100 pladser, og er et tilbud for voksne med udviklingshæmning (18+). Klubben har åben
mandag, onsdag og torsdag kl. 16.30-20.30, hver 3. fredag kl. 15-20 samt en lørdag i måneden kl. 10-15.
Klubbens medlemmer er primært borgere, der enten bor i egen bolig i Frederikssund Kommune eller bor på et af
kommunens botilbud.

Niels, som er medlem af Klub Stjerneskud, bød velkommen til en festlig eftermiddag.

Der blev råbt et højt og rungende hurra for de nye lokaliteter.

Kagebordet bugnede med alverdens lækkerier, som det sig hør og bør til sådan en festlig begivenhed.
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God kombination af sundhed og kunst
30 borgere fik testet deres risiko for at få diabetes, da Kunstforeningen, Frederikssund Kommune og Diabetesforeningens
afdeling i Frederikssund gik sammen om at markere Verdens Diabetesdag.

Bente Petersen er en af dem. Hun er en hyppig gæst ved udstillingerne i Langes Magasin, og da hun kiggede indenfor
den 14. november, benyttede hun lejligheden til at blive testet.
Hun fik også en snak med Kommunens sundhedspersonale om det, hun selv kan gøre for at forebygge sygdommen.
- Det er en god ide´ at kombinere kunst og sundhed, sagde hun, inden hun gik ud i byen for at købe ind. – Og nu tænker
jeg mere over, hvilke varer, jeg skal vælge.

Også Verner Bylov Larsen synes godt om samarbejdet, der både understøtter kunsten og sundheden. Verner Larsen er
medlem af Kunstforeningen, og havde vagtfunktionen denne dag.
- Borgere fra to nabokommuner havde taget turen for at gøre brug af dagens tilbud, fortalte diætist Helene Meden. Og
alle de fremmødte har fået vejledning om, hvad de selv kan gøre for at mindske risikoen for at få diabetes.
Det kan du selv gøre
Det gælder om at få en sund og varieret kost med grøntsager og et højt indhold af fibre. Og selvfølgelig skal du være
opmærksom på at begrænse indtaget af fedt og sukker.
Har du fået konstateret diabetes, skal du være omhyggelige med at tage din medicin. Og det er vigtigt at gå til
fodterapeut og til jævnlig kontrol hos egen læge.
Og så gælder det om at få motion hver dag
Gør det, du er glad for, siger fysioterapeut Lena Christensen og nævner eksempler som at gå i fitnesscenter, deltage i
holdmotion, cykle eller gå.
Du kan også deltage i Diabetesforeningens stavgang, der ledes af uddannet stavgangsinstruktør Anne Marie Mathiesen.
Der er stavgang fra den første tirsdag i februar til den sidste tirsdag i november kl. 10 – 11 med start fra
Frederikssundhallen. Anne Marie Mathiesen træffes på 47 31 20 57.
Et andet tilbud fra Diabetesforeningen er diabetes-café, som holdes den 1. mandag i hver måned klokken 13.00-15.00,
bortset fra januar, juni, juli og august. Diabetesforeningen har til huse i Frivillighedsstedet, Østergade 3 C, Frederikssund.
Få mere information hos formanden Bente Schousboe. Hun træffes på hverdage mellem kl. 13.00-16.00 på 42 99 13 50.
Kommunens tilbud til borgere med diabetes
Hvis du har diabetes, kan du via hospitalet eller egen læge blive henvist til et tilbud, der bliver sammensat efter dit behov.
Tilbuddet kan bestå af undervisning, fysisk træning, vejledning ved diætist, rygestopkursus og patientkurser, der kan give
dig redskaber til bedre at håndtere din aktuelle livssituation.
Kommunens team, der arbejdet med diabetes. består af to fysioterapeuter, en diætist, en økonoma og en sygeplejerske.

Fra venstre: Verner Bylov Larsen fra Frederikssund Kunstforening, diætist Helene Meden, formand for
Diabetesforeningens lokalafdeling Frederikssund Bente Schousboe, sygeplejerske Henriette Lose, fysioterapeut Lena
Christensen.
Foto:kaars
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Første træer plantet i Nordmandsskoven
Fredag den 17. november blev sløret løftet for navnet til den nye skov, som Naturstyrelsen skal plante lige nord for
Nordmandsmosen ved Skibby, og samtidig blev de første træer plantet. Borgmester John Schmidt Andersen afslørede, at
navnet på skoven bliver Nordmandsskoven. Frederikssund Kommune havde bedt borgerne om navneforslag, og flere
borgere havde foreslået netop dette navn.
Hundeskov og løberuter
- Skoven bliver med både nåletræer og løvtræer, men også med store åbne arealer. Derfor vil vi i de kommende år kunne
opleve et nyt område med stor biodiversitet og rekreative muligheder som en hundeskov, løberuter, hjertesti og mulighed
for at køre på mountainbike eller bare gå en helt almindelig tur i skoven, sagde borgmester John Schmidt Andersen.
DNA fra Kongeegen
Derefter plantede han de første træer i Nordmandsskoven sammen med Tina Tving Stauning og Jørgen Bech fra
Skovrejsningsrådet, Peter og Birgit Rohleder, som havde foreslået navnet til skoven, samt repræsentanter fra
naturstyrelsen. Et af træerne er et egetræ med dna fra Kongeegen ved Jægerspris, som Frederikssund Kommune har

fået af Frederik den 7. Stiftelse.
Indtil videre fylder de nyplantede træer ikke meget, men i april 2018 tager plantningen fart, når Naturstyrelsen planter de
resterende ca. 30 hektar til med skov.
Formålet med tilplantningen af området øst for Skibby er dels at beskytte grundvandet i området og dels at skabe et nyt
rekreativt område. Der er således tidligere på året holdt borgermøde om hvilke funktioner den kommende skov skal byde
på.

Borgmester John Schmidt Andersen (tv) fik hjælp af Tina Tving Stauning (m. rødt tørklæde og Peter og Birgit Rohleder til
at plante det første egetræ i Nordmandsskoven. Bagest ses Jørgen Bech, der også har været med i Skovrejsningsrådet.

Skovens navn blev afsløret.
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Velbesøgt genåbning af Slangerup Svømmehal
Den gode stemning prægede genåbningen af Slangerup Svømmehal lørdag formiddag. Cirka 200 borgere var mødt op
for at fejre, at svømmehallen nu igen kan åbne dørene til bassinerne.
Slangerup Svømmehal havde indbudt til officiel genåbning klokken 10, og her bød borgmester John Schmidt Andersen
alle de fremmødte velkommen tilbage til en svømmehal, hvor meget er blevet renoveret i de sidste fem måneder. Han

takkede alle, der har været involveret i renoveringen. Men han fremhævede også, hvor godt et sted Slangerup Kultur- og
Idrætscenter (SIK) er.
- Der er en stor sammenhængskraft ved at have mange foreninger samlet omkring SIK. Det er vigtigt for både foreninger
og borgere, at have et sted, hvor man kan mødes om at være aktive. Tak til foreningslivet og de mange frivillige, der
fylder de gode faciliteter ud med socialt samvær og fysisk aktivitet, sagde John Schmidt Andersen.

Borgmester John Schmidt Andersen bød de mere end 150 fremmødte borgere velkommen tilbage til Slangerup
Svømmehal.
Der er blandt andet blevet skiftet vandbehandlingsanlæg og ventilationsanlæg, og så er der renoveret i både omklædning
og bad. For at fejre genåbningen har svømmehallen haft gratis adgang hele weekenden og det tilbud har knap 500
vandglade borgere benyttet sig af.
Glade svømmeklubber og godt samarbejde
Formanden for Slangerup Svømmeklub glædede sig meget over, at svømmehallen nu er åben igen og klubben kan
vende tilbage til deres gamle rammer.
- Nu står vi endelig her. Mange måneders ventetid i spænding er slut og om lidt går dørene op og Slangerup Svømmehal
er åben igen. Vi i bestyrelsen har glædet os, og det samme har alle vores medlemmer, og det var en stor lettelse, da vi fik
den endelige besked om, at tidsplanen holdt, sagde Anne-Marie Eriksen, formand for Slangerup Svømmeklub. Hun
takkede også både idrætsinspektøren og personalet i Frederikssund Kommune for at inddrage klubben i renoveringen.

Formand for Slangerup Svømmeklub, Anne-Marie Eriksen, og svømmeleder i klubben, Laila Holmskov, glædede sig over
at vende tilbage til Slangerup Svømmehal efter fem måneder væk fra den.
Slangerup Svømmeklub har i forbindelse med renoveringen givet svømmehallen en del gaver. Det er blandt andet en ny
vandrutsjebane, babylounge i svømmehallen, pusleborde i dameomklædningen, reol til håndklæder, opbevaring til
forskellige remedier, nye malerier og ikke mindst nye startskamler.
- Jeg er utrolig glad for det eksemplariske samarbejde, der har været mellem Frederikssund Kommune og foreningerne i
svømmehallen. Det er godt at se, hvordan vi i kommunen kan sikre, at rammerne er af en god kvalitet og overholder de
krav, der er på området, mens foreningerne bidrager til gode oplevelser for brugere af svømmehallen. Det er de
generøse gaver fra Slangerup Svømmeklub et flot eksempel på, fortalte John Schmidt Andersen efter talerne.
En historie om frivillige
Slangerup Familie Svøm var også glade for, at svømmehallen nu er åben igen. Det fortalte Bent Jacobsen, der er
mangeårigt medlem af klubben. Han fortalte om dengang, svømmehallen blev bygget af frivillige ildsjæle som et
friluftsbad, og hvordan den gennem tiden har haft skiftende ejere, indtil den blev kommunal.
- Vi er glade for, at der er foretaget en renovering af bad, omklædning og tekniske installationer. Vi håber, at
svømmehallen kan holde mange år endnu til gavn for alle brugere, både klubber og offentligheden fra både Slangerup og
den øvrige del af Frederikssund Kommune, sagde Bent Jacobsen.

Bent Jacobsen er medlem af Slangerup Familie Svøm og han fortalte blandt andet om dengang, svømmehallen var et
friluftsbad, oprettet af frivillige.

Knap 500 vandglade borgere har besøgt Slangerup Svømmehal i weekenden, hvor der var gratis adgang.

Svømmehallen har blandt andet fået skiftet vandbehandlings- og ventilationsanlæg, og så har omklædning og bad også
fået en renovering.
Fotos: Frederikssund Kommune
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Valgstederne er åbne fra kl. 8.00 – 20.00
I Frederikssund Kommune kan i alt 35.568 vælgere kan afgive stemme i dag på et af de seks valgsteder: Skibby
Idrætshal, Møllegårdshallen i Jægerspris, Ådalens Skole, Trekløverskolen i Græse Bakkeby, Frederikssundhallen og
Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Der er ved dette valg 1072 flere vælgere end ved seneste kommunalvalg i 2013.
Tilforordnede er klar
Som vælger behøver man ikke holde styr på meget mere end sit valgkort, for at kunne afgive sin stemme. For
kommunens medarbejdere derimod er forberedelserne til et valg lange og omfattende. De seks valgsteder er bemandet
af i alt 216 valgtilforordnede, der dagen igennem skal hjælpe vælgerne igennem en af de i alt 60 stemmebokse i
kommunen og efterfølgende tælle stemmerne op.
Det praktiske er på plads
For at en valghandling kan gennemføres skal der en lang række praktiske remedier til. Derfor er der tirsdag morgen kl. 5
kørt ”flyttekasser” ud til valgstederne, som tilsammen indeholder bl.a.:
- 138 hængelåse til stemmekasser
- 90 laminerede skilte med pile
- 96 stemmeurner
- 48 papkasser til valgkort
- 240 røde filtpenne
- 12 pakker blyanter
- 42 æsker elastikker
- 30 ruller klare affaldssække
- foruden en større mængde taperuller, sakse, fingertutter, post-it blokke, kuverter, papirclips, gardinkroge,
hæfteklammer, plastlommer, labels, stempelsværte, lommeregnere, papirblokke, håndsprit mv.

Nogle af de mange kasser med alt det praktiske, der skal til for at kunne afvikle en valghandling.
Derudover er der naturligvis de ca. 70.000 stemmesedler, idet alle vælgere får to stemmesedler, så man kan stemme til
både kommune- og regionsrådsvalget.

På billedet ses alene de ca. 35.000 stemmesedler til regionsrådsvalget.
Brevstemmer
Mandag den 20. november var en del af de valgtilforordnede samlet på rådhuset i Frederikssund for at fordele de
indkomne brevstemmer ud til de respektive valgsteder. Dermed bliver en brevstemme talt med på det valgsted, hvor den
pågældende vælger ellers skulle være mødt frem for at stemme. I Frederikssund Kommune har præcis 2000 vælgere ved
dette valg besluttet sig forud for valgdagen og afgivet en brevstemme. Der er 326 flere end ved sidste valg og svarer til
ca. 5,5% af vælgerne.
Følg med i valget
Du kan dagen igennem følge med i stemmeprocenten og senere på aftenen i optællingen af stemmer. Klik på følgende

links:
Følg med i stemmeprocenten
Kommunalvalget - resultater (KMD)
Regionsrådsvalget - resultater (KMD)

Taperuller, plasticposer, blokke og meget, meget mere skal der til for at afvikle en valghandling.

Rådhusbetjent Christian Fischer er manden, der har pakket de mange ting til valgstederne.
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Nu er valget i gang
Klokken 8 åbnede de seks valgsteder i Frederikssund Kommune. Det var der mange vælgere, der benyttede sig af.
Det er første gang, at valgstederne åbner klokken 8 - tidligere har det først været klokken 9. I Skibby skal borgerne
stemme i Skibby Idrætshal, og her stod cirka 50 borgere klar til at afgive deres stemme, da valghandlingen blev startet af
valgstyrerformand Kristian Moberg (V). Og selvom der var lidt kø inden dørene åbnede, gik det hurtigt for borgerne at
komme til valgbordene og videre ind i stemmeboksen, takket være de elektroniske valglister.

Der var masser af borgere, der var klar til at afgive deres stemme, da valghandlingen blev sat i gnag i Skibby klokken 8.
I Slangerup skal borgerne stemme i Slangerup Idræts- og Kulturcenter. Også her stod borgere klar med valgkortet i
hånden allerede klokken 8.
- Vi havde et rigtig godt ryk fra klokken 8. Så det har været en god idé at åbne tidligere. Der har måske været 50 procent
flere fra start end når vi har åbnet klokken 9, fortæller valgsekretær Claus Pedersen. Han håber, at valgdeltagelsen bliver
højere end ved sidste kommunalvalg og tror, at de mange brevstemmer, der er kommet i ugerne op til valget, kan være et
godt tegn på en høj valgdeltagelse.
I Slangerup er der 25 personer, der skal sørge for at hele valgdagen kommer til at gå godt. En af dem er Anne-Mette
Worch. Hun har selv tidligere været politisk aktiv og endda viceborgmester i Frederikssund Kommune, indtil hun trådte
hun ud af politik for otte år siden.
- Jeg har været aktiv i politik næsten altid, og valgdagen er en festdag, som jeg ikke kan holde mig væk fra. Gudskelov
har der været en masse og stemme her til morgen inden arbejdet, så det er godt, at vi nu åbner tidligere. Måske tager det
også lidt af presset senere på dagen, fortæller Anne-Mette Worch, der benyttede et stille øjeblik til at få afgivet sin egen
stemme.

Anne-Mette Worch er valgstyrer i Slangerup og hun benyttede en stille stund til at afgive sin egen stemme.
Nyt valgsted på Ådalens Skole
For første gang kan borgere i Frederikssund stemme på Ådalens Skole. Tidligere har Frederikssunds borgere kun haft to
valgsteder, nemlig Frederikssundhallen og Græse Bakkeby, men det er altså udvidet i år.
Også på det nye valgsted var der gang i den allerede fra morgenstunden, hvor mange borgere kom for at afgive
stemmer. Og det var ikke kun boksene til kommunal- og regionsrådsvalget, men også dem til ældrerådsvalget, der blev
flittigt brugt.

Stemmesedler overrækkes til vælger på Ådalens Skole.
Stemmeprocenten klokken 11
Klokken 11 blev det opgjort, hvor mange der har stemt i de først tre timer. Indtil videre der en rigtig fin valgdeltagelse på
18,17 procent, inklusive brevstemmer. Sidste gang, i 2013, var valgdeltagensen klokken 11 på 15,4 procent.
Der kan stemmes indtil klokken 20, hvor valghandlingen erklæres for lukket og herefter går optællingen af stemmerne i

gang.

Der kan stemmes frem til klokken 20, hvorefter valghandlingen er lukket og stemmerne skal optælles.
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Du kan stadig nå at stemme
Der er stadig nogle timer til valgstederne lukker, så har du været på arbejde hele dagen, kan du stadig nå at afgive din
stemme. Og har du glemt valgkortet derhjemme, behøver du ikke nå hjem først for at hente det. Så længe du har dit
sundhedskort med, kan du stemme på dit valgsted.
Valgstederne har haft åbent siden klokken 8 i morges, og det var der 49,17 procent af borgerne, der havde benyttet sig af
klokken 17. Det svarer til 17.476 af de 35.543 stemmeberettigede. Det er flere end ved sidste kommunalvalg, og det ser
indtil videre godt ud for stemmeprocenten i Frederikssund Kommune. Især vælgerne i Jægerspris har været flittige til at
stemme i dagens løb. Her har 50,47 procent af dem, der skal stemme i Møllegårdhallen, afgivet deres stemme klokken
17.
Seks valgsteder
Der er i år seks valgsteder i Frederikssund Kommune. Hvis du ikke har dit valg kort og er i tvivl om, hvor du skal stemme,
kan du finde en oversigt over valgdistrikterne på Frederikssund Kommunes sider om valget.
De seks valgsteder er:
 Frederikssundhallen
 Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby
 Ådalens Skole
 Skibby Idrætshal
 Møllegårdhallen
 Slangerup Idræts- og Kulturcenter
Resultater fra valget
Når valgstederne lukker klokken 20, går det store tællearbejde i gang. Efterhånden som stemmerne er talt op, bliver
resultaterne meldt ind til valgsekretariatet, og når det endelige valgresultat er klar, bliver det offentliggjort på
Frederikssund Kommunes hjemmeside og Facebook.
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Pæn valgdeltagelse
Efter 12 timer, hvor borgerne har kunnet stemme, er valgstederne nu lukket og optællingen er gået i gang. I
Frederikssund Kommune har 72,62 procent af de stemmeberettigede afgivet deres stemme.
25.810 af de 35.543 stemmeberettigede borgere i Frederikssund Kommune har brugt deres stemme. Stemmeprocenten
ligger dermed på 72,62 procent. Det er lidt lavere end ved sidste kommunalvalg i 2013, hvor stemmedeltagelsen var på
73,4 procent. Det var den højeste valgdeltagelse til et kommunalvalg i mange år.
Fordelingen af stemmedeltagelsen ser således ud:
Valgsted

Stemmeprocent

Antal stemmeberettigede

Frederikssundhallen

69,82%

6.130

Trekløverskolen afd. Græse Bakkeby

74,91%

4.767

Ådalens Skole

76,86%

4.973

Skibby Idrætshal

70,80%

6.719

Møllegårdhallen, Jægerspris

71,50%

6.662

Slangerup Kultur- og Idrætscenter

73,38%

6.292

Ialt

72,62%

35.543

Resultater fra valget
Når valgstederne lukker klokken 20, går det store tællearbejde i gang. Efterhånden som stemmerne er talt op, bliver
resultaterne meldt ind til valgsekretariatet, og når det endelige valgresultat er klar, bliver det offentliggjort
på Frederikssund Kommunes hjemmeside og Facebook.

Valget er slut og 72,62 procent af de stemmeberettigede har stemt. Nu går optællingen i gang.
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Her er det nye byråd
Valgresultatet for Frederikssund Kommune ser - med forbehold for fintællingen - ud således:
Mandatfordeling:
A - Socialdemokratiet - 8
B - Radikale Venstre - 1
C - Konservative - 1
F - Socialistisk Folkeparti - 1
O - Dansk Folkeparti - 2
V - Venstre - 9
Ø - Enhedslisten – 1
De valgte kandidater
Kl. ca. 2.00 natten til onsdag stod det klart hvilke 23 byrådsmedlemmer, der - med forbehold for fintællingen - var valgt til
det kommende byråd i Frederikssund Kommune.
Her kan du se navnene på de valgte.
I alt stemte ca. 72,5% af de stemmeberettigede ved valget i Frederikssund Kommune. Det er en anelse lavere end ved
valget i 2013.
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Se de personlige stemmetal
Nu er kandidaternes personlige stemmetal til kommunalvalget i Frederikssund Kommune offentliggjort.
Fintællingen af stemmer afgivet i Frederikssund Kommune er afsluttet. Det betyder, at fordelingen af personlige stemmer
nu kan ses på https://www.kmdvalg.dk/KV/2017/K84982250.htm
De 23 medlemmer af Frederikssund Byråd 1. januar 2018 - 31. december 2021 er:
 John Schmidt Andersen, V
 Tina Tving Stauning, A
 Hans Andersen, V
 Poul Erik Skov Christensen, A (ny i byrådet)
 Jørgen Bech, V
 Jesper Wittenburg, A
 Inge Messerschmidt, O
 Ole Søbæk, C
 Michael Thøgersen, V (ny i byrådet)
 Susanne Bettina Jørgensen, A
 Pelle Andersen-Harild, Ø
 Anne Sofie Uhrskov, V (ny i byrådet)
 Kim Rockhill, A
 Morten Skovgaard, V
 Kenneth Jensen, A










Lars Thelander Bostrøm, O
Anne-Lise Kuhre, A
Kristian Moberg, V
Maria Katarina Nielsen, B (ny i byrådet)
Jens Jørgensen, V (ny i byrådet)
Niels Martin Viuff, A (ny i byrådet)
Ole Frimann Hansen, F (ny i byrådet)
Charlotte Drue, V (ny i byrådet)
Se mandatfordeling og stemmeprocenter på de seks valgsteder i Frederikssund Kommune
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Færgevej ensrettes mod centrum
Vejarbejdet på Færgevej i Frederikssund skrider fremad. Det betyder, at Færgevej fra Lundevej og sydpå nu igen bliver
åbnet i begge retninger. Dette sker pr. 28. november 2017. Samme dag bliver Færgevej ensrettet fra J. F. Willumsensvej
og ned til Lundevej i retning mod byen.
Det betyder, at bilister fra tirsdag den 28. november kan køre fra J. F. Willumsensvej – ind ad Færgevej og hele vejen
ned til byen ad Færgevej. Derimod kan bilisterne ikke længere bruge Færgevej som udkørselsvej til J. F. Willumsensvej.
Ændringen vil derfor især have betydning for eftermiddagstrafikken, som skal finde til J. F. Willumsensvej ad andre veje.
Fra den 28. november vil der endvidere blive åbnet adgang fra Strandvej til Thorfinsvej, så beboere på Strandvej får en
mulighed for at benytte Thorsvej mod byen.
Ny asfalt kommer senere
Når vejarbejdet er færdigt på Færgevej, vil der komme ny asfalt på både cykelsti og kørebane i hele vejens længde på en
gang. I øjeblikket er det for koldt at lægge asfaltslidlag. Derfor vil det ske inden sommerferien 2018.
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Digitalt træningssystem sparer tid
Borgere, som er blevet opereret i knæet eller hoften, kan få tilbud om genoptræning hos træningsenheden i
Frederikssund Kommune. Med indførelsen af et nyt digitalt system til genoptræning kan borgerne nu foretage en del af
træningen i deres eget hjem og dermed spare transport frem og tilbage til træningsenheden.
Bruger en smartphone
Systemet består af en række sensorer, der placeres på kroppen og et træningsprogram, som vises på en smartphone.
Programmet guider borgeren til hvilke øvelser, der skal udføres og i hvilken rækkefølge. Bag træningsprogrammet står
kommunens fysioterapeuter, som kan følge borgerens fremskridt i træningen og rette programmet til efter behov.
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Flot deltagelse ved ældrerådsvalget
Se navnene på de ni valgte medlemmer af Ældrerådet. Af de 13.184 stemmeberettigede har 61,54 % afgivet deres
stemme. De kom enten forbi valgurnerne i tirsdags eller havde klaret det i forvejen med en brevstemme.
Ældrerådets ni medlemmer vælges ved direkte valg, og alle borgere som er fyldt 60 år og bor i Frederikssund Kommune
kunne stemme. Valget blev holdt samme dag som kommunal- og regionsvalget. Stemmeprocenten på 61,54 % var 0.8
procentpoint lavere end i 2013.
Efter en omtælling foreligger det endelige valgresultat.

Det nye Ældreråd 2018 – 2021
Medlemmerne nævnes her i den rækkefølge, de har fået flest stemmer.
 Vibeke Davids Hansen, Frederikssund – nuværende medlem
 Lise Lotte Due, Skibby – nuværende medlem
 Vicki Hansen, Frederikssund – nyt medlem
 Lissi Gyldendahl, Jægerspris – nyt medlem
 Christian Heiberg, Frederikssund – nuværende medlem
 Arne Christensen, Slangerup - nyt medlem
 Rigmor Nielsen, Jægerspris – nuværende medlem
 Benny Andersen, Jægerspris– nuværende medlem
 Søren Holmgaard, Frederikssund– nyt medlem.
Kandidater der ikke blev valgt ind, er valgt som suppleanter i den nævnte rækkefølge:
1. Bent Jakobsen
2. Erik Nielsen
3. Karsten Roed
4. Jimmy Sarvad
5. Inge Rasmussen
6. Jørgen Hansen
7. Gerd Bøwig.
Det nye ældreråd træder i funktion den 1. januar 2018.
Ældrerådet er et partipolitisk neutralt, folkevalgt råd, der repræsenterer alle borgere over 60 år. Byrådet skal høre
Ældrerådet i alle anliggender, der vedrører kommunens ældre. Det betyder, at Ældrerådet kan beskæftige sig med og
udtale sig om ethvert emne inden for ældreområdet.
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Lukning af Svanestien og Gl. Færgegårdsvej
Forbindelse mellem Svanestien og Gl. Færgegårdsvej lukkes fra den 27.november 2017 på grund af den kommende
motortrafikvej.
Læs mere i dette dokument.
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Brydning i matematik og idrætstimerne
I halvandet år har tre lokale idrætsforeninger sammen med lokale matematik og idrætslærere arbejdet med projektet
IdrætSmatematik. Projektet skal kombinere matematik og idræt på en måde, som motiverer børnene og gør det sjovt at
lære matematik.
En af idrætsforeningerne er Brydeklubben Viking, som sammen med idræts- og matematiklærere har udviklet et koncept,
hvor eleverne kommer gennem forskellige øvelser, der udfordrer deres motorik, samtidig med at de skal løse
matematikopgaver.

Brydning, idræt og matematik kan sagtens kombineres. Det har 5.A. på Slangerup Skole afd. Byvang prøvet og det synes
de, er rigtig sjovt.
Projektet er blevet fulgt af Mikkel Malling Beck, der er forskningsassistent på Institut for Idræt og Ernæring på

Københavns Universitet. Han har blandt andet holdt oplæg for foreningerne og lærerne, og har været på besøg på
Slangerup Skole afdeling Byvang for at se Brydeklubben Vikings koncept.
- Det er et super godt projekt, hvor børnene trives, og hvor idræt og matematik bliver tænkt sammen for at udvikle begge
fagkompetencer. Opvarmningen udfordrer børnene motorisk og matematikken bliver kropsliggjort gennem
brydningsøvelser, og det kan have en positiv effekt på det matematiske læringsudbytte, siger Mikkel Malling Beck.
En af øvelserne handler om at skubbe sin modstander ud af brydecirklen. De steder, modstanderen ryger ud af cirklen
bliver markeret, og efter tre markeringer laves der en trekant. Eleverne skal så gætte målene og omkredsen på trekanten,
og derefter bliver den målt op og i matematik skal eleverne så arbejde videre med deres trekanter.

De steder, eleverne har skubbet hinanden ud af cirklen, bliver markeret, og når der er tre markeringer, kan eleverne måle
omkredsen af trekanten.
Engagerede elever
Når eleverne fra 5.A kommer ind i tumlingesalen på Slangerup Skole afdeling Byvang, har de svært ved ikke straks at
lege på den store brydemåtte. Og da John Lillienskjold, der er træner i Brydeklubben Viking, sætter gang i
opvarmningsøvelserne, er alle elever på med det samme.
- Det at prøve projektet med børnene er med til at udvikle det, og børnene bliver en del af det. Der var nogle piger, der i
starten syntes, at brydning lød lidt farligt, men da de først havde prøvet det, ville de have mere, fortæller John
Lillienskjold.

Både piger og drenge synes, at brydning er sjovt og alle deltager på lige fod.
Under udviklingen af konceptet har brydeklubben et par gange testet det med eleverne for at sikre, at de synes, det er
sjovt, og for at involvere dem i udviklingen.
Og der er ingen tvivl om, at eleverne synes, det er sjovt at kombinere brydning med idræt og matematik. De er på, alle
deltager aktivt i øvelserne og matematikopgaverne bliver løst med engagement.
I opvarmningen er eleverne inddelt i hold og skal gennem nogle forhindringer frem til en bunke med tal, som de skal
trække to af. Derefter skal de løbe tilbage til holdet og her skal tallene enten lægges sammen, trækkes fra hinanden,
divideres eller gange. De forhindringer, eleverne skal igennem, er alle med til at udvikle deres motorik og koncentration.
Det kræver det nemlig, når man pludselig skal hinke på det modsatte ben end man plejer eller lave baglæns koldbøtter.
- IdrætSmatematik er et rigtig spændende projekt, der tager fat i nogle af reformens vigtige områder, nemlig bevægelse
og åben skole. Derfor er jeg rigtig glad for at se, at Brydeklubben Viking og Slangerup Skole har lavet et koncept, som
gør matematik og idræt til noget, som eleverne synes, er rigtig sjovt. Jeg håber, at skolen vil tage konceptet til sig og
bruge det fremover, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt, formand for Uddannelsesudvalget.

Opvarmningen består af en slags forhindringsbaner, som eleverne skal igennem og for enden ligger en masse tal.
Eleverne trækker to tal, løber tilbage gennem forhindringerne og laver et regnestykke med tallene.
I 2015 blev IdrætSmatematik udvalgt af Kultur- og Undervisningsministeriet til at modtage puljemidler fra puljen ”Åben
skole - lokale samarbejder og national videndeling”. Siden da er der blevet arbejdet på at udvikle projektet, så det kan
bruges som en del af idræts- og matematikundervisningen.
Foruden Brydeklubben Viking deltager Jægerspris Underducks Floorball Club og Frederikssund Taekwondo Klub i
projektet – dog er de sidste to ikke til stede onsdag den 22. november.

Eleverne var meget engagerede, både når der skulle løbes og brydes, men også når det var matematikopgaverne, der
skulle fokus på.
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Konstitueringsaftale på plads i Frederikssund
Alle syv partier i det nye Frederikssund Byråd har indgået en aftale om konstituering. John Schmidt Andersen (V)
fortsætter som borgmester, og der etableres otte stående udvalg og et ad hoc udvalg.

Der er onsdag 29. november offentliggjort en konstitueringsaftale indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Frederikssund
Kommune.
Aftalen betyder, at John Schmidt Andersen, Venstre, også er borgmester i den nye byrådsperiode. Lars Thelander
Bostrøm, Dansk Folkeparti, besætter posten som viceborgmester. Tina Tving Stauning, Socialdemokratiet, besætter
posten som 2. viceborgmester.
I Økonomiudvalget er borgmesteren (V) født formand. Økonomiudvalget i den kommende byrådsperiode består
herudover af:
1 byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti
1 byrådsmedlem fra Det Konservative Folkeparti
1 byrådsmedlem fra Radikale Venstre
3 byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet
1 byrådsmedlem fra SF
1 byrådsmedlem fra Venstre
I konstitueringen er det aftalt, at der etableres følgende udvalg (nævnes med det parti den pågældende udvalgsformand
repræsenterer):
Velfærdsudvalg (formand fra Dansk Folkeparti)
Vækstudvalg (formand fra Det Konservative Folkeparti)
Opvækstudvalg (formand fra Radikale Venstre)
Uddannelsesudvalg (formand fra Venstre)
Social- og Sundhedsudvalg (formand fra Socialdemokratiet)
Teknisk Udvalg (formand fra Socialdemokratiet)
Plan- og Miljøudvalg (formand fra Venstre)
Fritids- og Kulturudvalg (formand fra Socialdemokratiet)
Ad Hoc (§17 stk. 4) Udvalg (formand fra Venstre)

De tilstedeværende medlemmer af det nye Frederikssund Byråd ved offentliggørelsen af konstitueringsaftalen.
Konstitueringsaftalen er indgået i forlængelse af kommunalvalget den 21. november 2017 med virkning fra 1. januar 2018
til 31. december 2021.
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Nyt byråd samles for første gang
Det nyvalgte byråd i Frederikssund Kommune holder sit konstituerende møde mandag den 4. december kl. 19.30 i
Byrådssalen, Torvet 2 i Frederikssund. Interesserede er velkomne.
På det konstituerende møde vil Byrådet fordele de forskellige poster, som skal besættes efter kommunalvalget den 21.
november. Der er på forhånd indgået en konstitueringsaftale mellem alle byrådets partier, som fastlægger fordelingen af
posterne mellem partierne.
Det "gamle" byråd mødes først
Kort inden det konstituerende møde holdes der ekstraordinært møde i det nuværende byråd for at førstebehandle et
udkast til ny styrelsesvedtægt. Dette møde finder sted mandag den 4. december kl. 18.00 - 18.30 i Byrådssalen, Torvet 2
i Frederikssund. Læs dagsordenen her.
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Ildsjæl vinder Handicapprisen 2017
Hvert år siden 2012 har Handicaprådet i Frederikssund Kommune uddelt en handicappris til en person, forening eller
virksomhed, der har gjort en særlig indsats for handicappede. Således også i år, hvor virksomhederne Danske Care,
Handi Life Sport og Elisabeth Holmskov alle var nomineret til prisen.
Ildsjæl vandt
Vinderen blev Elisabeth Holmskov for hendes store arbejde med Special Olympics-holdet i Slangerup Håndbold
Forening. Prisen blev overrakt af borgmester John Schmidt Andersen, som læste op at Handicaprådets begrundelse:
- Du forstår at favne bredt og stadig få alle spillere til at udvikle sig individuelt. Du ser hver enkelt spiller og formår at

udfordre spilleren på dennes niveau. På den måde får du hver enkelt spiller til at føle sig som en vigtig del af Special
Olympics-holdet.
Du har lagt et stort arbejde i at integrere holdet i SHF og få flere frivillige med, så deltagerantallet er vokset. Du yder en
kæmpe indsats ikke kun på banen og ved stævner men også ved det sociale, som f.eks. den årlige julefrokost, hvor
holdet mødes hjemme hos dig, sagde borgmesteren.
Stolt og rørt modtager
Og det var en både stolt og rørt Elisabeth Holmskov, der modtog prisen.
- Jeg har jo bare en kæmpestor kærlighed til disse udviklingshæmmede. Jeg er stolt over, at der er nogen, som har lagt
mærke til det arbejde vi gør. Det er jo ikke kun mig, men også de andre aktive i bestyrelsen, fortæller hun.
Som uddannet socialpædagog og aktiv håndboldspiller gennem mange år var det helt naturligt for hende at oprette et
håndboldhold for udviklingshæmmede. Og fredag den 1. december kunne Elisabeth Holmskov så modtage
handicaprådets påskønnelse for sit arbejde.

Elisabeth Holmskov vinder Handicapprisen 2017.
2017 12 4

Udnævnelse af medlemmer til Huslejenævnet
Frederikssund byråd skal vælge medlemmer og suppleanter til Huslejenævnet gældende for årene 2018-2021, efter
indstilling fra de større udlejerforeninger og større lejerforeninger i kommunerne.
Vilkår og betingelser for udnævnelse af medlemmer til Huslejenævnet for Egedal og Frederikssund Kommuner.

2017 12 4

Udnævnelse af medlemmer til Beboerklagenævnet
Frederikssund byråd skal vælge medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet gældende for årene 2018-2021, efter
indstilling fra de større lejerforeninger og almene boligorganisationer i kommunerne.
Vilkår og betingelser for udnævnelse af medlemmer til Beboerklagenævnet for Egedal og Frederikssund Kommuner
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Nye buskøreplaner pr. 10. december
Den 10. december sker der ændringer i busdriften. Ændringerne betyder mere kørsel på linjerne 311 og 315.
Ændringerne betyder samtidig, at buspassagererne fra den 10. december ikke længere vil opleve buslinjerne 313 og 319
i gadebilledet. Derudover er der en række mindre justeringer i de øvrige køreplaner, som følge af DSBs nye togtider.
Linje 311 og 313 bliver lagt sammen
Linje 313 nedlægges og turene mellem Frederikssund St. og Haldor Topsøe Park overtages af linje 311. Det betyder, at
linje 311 fortsætter til Haldor Topsøe Park via Marbækvej og Strandvangen på hver anden afgang.
Linje 319 bliver lagt sammen med linje 315
Linje 319 mellem Ferslev og Frederikssund, der blev oprettet som et toårigt forsøg med støtte fra staten, nedlægges.
Turene her bliver overtaget af linje 315. Det betyder, at borgere i Kyndby Huse og Røgerup nu også får en direkte
forbindelse til Frederikssund i hverdage både morgen og eftermiddag. Til forskel fra linje 319 vil der være buskørsel i
begge retninger.
Tilpasning af køreplaner til de nye togtider
Derudover er der mindre ændringer i køreplanerne på følgende linjer: 310R, 320R, 318, 325 og 600S.
Ser mere om ændringerne og hent de nye køreplaner på DOTs hjemmeside.

Nye buskøreplaner i Frederikssund Kommune.
Foto: Kenneth Jensen.
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Byrådet har holdt konstituerende møde
Det nye Frederikssund Byråd var mandag aften samlet til sit konstituerende møde, hvor byrådet blandt andet valgte
medlemmer til Økonomiudvalget og de otte stående udvalg i den kommende byrådsperiode.
De 23 valgte medlemmer af Frederikssund Byråd i perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 var 4. december 2017
samlet til konstituerende møde i byrådssalen i Frederikssund.
Her valgte byrådet formelt John Schmidt Andersen (V) som borgmester, Lars Thelander Bostrøm (O) som 1.
viceborgmester og Tina Tving Stauning (A) som 2. viceborgmester.
Til Økonomiudvalget, hvor borgmesteren er født formand, blev følgende otte medlemmer valgt:
Hans Andersen (V), Ole Søbæk (C), Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole
Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O) og Maria Katarina Nielsen (B).
Medlemmerne i de stående udvalg
De otte stående udvalg i den kommende byrådsperiode konstituerer sig hver især den 14. december med valg af
formand og næstformand. På Byrådets konstituerende møde mandag 4. december blev følgende medlemmer af de otte
udvalg valgt:
Til Teknisk Udvalg blev følgende syv medlemmer valgt:
Tina Tving Stauning (A), Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Kristian Moberg (V), Jens Jørgensen (V), Anne-Lise
Kuhre (A), Niels Martin Viuff (A).
Til Plan- og miljøudvalget blev følgende fem medlemmer valgt:
Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Lars Thelander Bostrøm (O), Pelle Andersen-Harild (Ø), Tina Tving Stauning
(A).
Til Vækstudvalget blev følgende fem medlemmer valgt:
Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V), Jens Jørgensen (V), Poul Erik Skov Christensen (A), Niels Martin Viuff (A).
Til Social- og Sundhedsudvalget blev følgende fem medlemmer valgt:
Anne Sofie Uhrskov (V), Kristian Moberg (V), Jens Jørgensen (V), Susanne Bettina Jørgensen (A), Jesper Wittenburg
(A).
Til Velfærdsudvalget blev følgende syv medlemmer valgt:
Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Charlotte Drue (V), Inge Messerschmidt (O), Susanne Bettina Jørgensen
(A), Jesper Wittenburg (A), Poul Erik Skov Christensen (A).
Til Opvækstudvalget blev følgende fem medlemmer valgt:
Jørgen Bech (V), Charlotte Drue (V), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), Anne-Lise Kuhre (A).
Til Uddannelsesudvalget blev følgende fem medlemmer valgt:
Morten Skovgaard (V), Charlotte Drue (V), Inge Messerschmidt (O), Kenneth Jensen (A), Pelle Andersen-Harild (Ø).
Til Fritids- og Kulturudvalget blev følgende fem medlemmer valgt:
Michael Tøgersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A).
Se også nyhed fra 29. november om konstitueringsaftale.
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Natspærring af Kronprins Frederiks Bro
Fra den 7. december til den 15. december 2017 bliver broudstyret i Kronprins Frederiks Bro afprøvet ved at broklapperne
åbnes flere gange i nattetimerne mellem kl. 00:15 til kl. 05:00. Broklapperne bliver åbnet i 5-10 minutter ad gangen.

Kronprins Frederiks Bro.
Foto: Kenneth Jensen.
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Nyt projekt skal øge børns læselyst
Frederikssund Bibliotekerne og Jægerspris Skole sætter fokus på børns læselyst i et nyt projekt. Projektet er et tilbud til
børn i 5. klasse og med hjælp fra frivillige skal eleverne få øjnene op for glæden ved at læse.
Nogle børn elsker at læse. De tilbringer gerne weekenden med næsen i en bog, og ser med spænding frem mod
udgivelsen af femte bind i en serie. Det er dog langt fra alle børn, der har det sådan. For mange er læsning en
uoverskuelig og kedelig opgave, som forbindes med lektier frem for sjov.
Manglen på motivation til at læse går ud over børnenes læsefærdigheder, og påvirker derigennem også deres fremtidige
uddannelsesmuligheder – men det har et nystartet lokalt projekt sat sig for at rette op på.
I projektet ”Læseløft 10-13 år” sætter Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med Jægerspris Skole fokus på børns
læselyst og -glæde. Projektet er et tilbud til børn på 5. klassetrin, og skal fungere som et supplement til skolens
undervisning. Med hjælp fra læseglade frivillige er målet at åbne børnenes øjne for glæden ved at læse, samt at styrke
deres læsefærdigheder.
Projekt, som starter i begyndelsen af 2018, har fået tilskud fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske
læringscentre under Slots- og Kulturstyrelsen.
Bliv frivillig
Lige nu søger Frederikssund Bibliotekerne frivillige, som har mod på at mødes ca. 1 time om ugen med et barn eller en
mindre læseklub. De frivillige skal ”smitte” børnene med læseglæde og -begejstring.

Alle frivillige tilbydes et indledende workshopforløb, som giver konkrete værktøjer og tips til, hvordan man læser med et
barn, samt muligheden for at dele oplevelser og erfaringer med andre frivillige i projektet.
Har du et stort læsehjerte og vil du hjælpe et barn med at opdage glæden ved at læse? Så kontakt kulturformidler Mette
Sonnenborg på e-mail: msonn@frederikssund.dk eller ring på tlf.: 23 30 27 64.
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Bedre overgange for de yngste
Frederikssund Kommune har fået bevilget 4,8 mio. kr. i satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til projektet Børnebroen.
Sundhedsplejersken besøger alle familier med små børn, som regel frem til børnene er otte – ni måneder gamle.
Børnene får igen kontakt med sundhedsplejersken, når de starter i skole. Men årene ind imellem møder børnene og
deres familier ikke sundhedsplejersken pr. automatik. Den bro skal Børnebroen være med til at bygge.
Børnebroen har et særligt fokus på at støtte småbørn og forældre i overgangene til dagtilbud og til skole. Samtidig skaber
projektet rum for tidligt at opspore de småbørn, som har brug for en indsats.
Som udgangspunkt tilbydes tre hjemmebesøg i perioden fra barnet begynder i dagtilbud/dagpleje og indtil skolestart. Her
får forældre tilbud om at tale om børnenes udvikling, trivsel og sundhed både med en sundhedsplejerske og en pædagog
fra det børnehus, hvor barnet skal starte eller går allerede.
Samarbejdet om børnene styrkes
Jesper Wittenburg (A), formand for Sundhedsudvalget, udtaler:
- Sundhedsplejen har en unik mulighed for at støtte familier i børnenes trivsel og udvikling – og på et tidligt tidspunkt, da
de møder stort set alle familier med spædbørn. Den viden skal bringes i spil i overgangene f.eks. til dagtilbud, så
samarbejdet om børnene styrkes.
Netop et tæt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejerske og dagtilbud er en vigtig del af projektet. 98 % af alle
børn går i dagtilbud og dermed spiller det pædagogiske personale en vigtig rolle for børns trivsel og udvikling i
hverdagen.
Tilbuddet om hjemmebesøg skaber også mulighed for på et tidligt tidspunkt at få øje på, om børnene er udfordret af den
ene eller anden grund. Børn og deres familier kan således få tilbud om den ekstra støtte, de har behov for. Forskning
peger på, at jo tidligere man kan iværksætte indsatser for børn i udsatte eller sårbare positioner, jo bedre klarer børnene
sig senere hen.
Udvikling af tidlige indsatser
Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget, glæder sig over de mange penge til forebyggende
indsatser:
- Det er en rigtig god nyhed, at vi har fået del i pengene fra satspulje-midlerne. Tidlig indsats har altid været en prioritet
for Uddannelsesudvalget. Med satspuljemidlerne har vi fået et godt startskud til at udvikle tidlige indsatser, uden at det
sker på bekostning af den daglige drift.
Børnebroen samarbejder på tværs af fagområder. En stor del af projektet handler derfor også om at skabe et fælles
sprog, fælles kompetence-udvikling samt styrke og organisere samarbejdet mellem sundhedsplejersker og det
pædagogiske personale.
Børnebroen starter som et pilotprojekt, som testes og evalueres løbende. Når projektet har fundet sin form, vil det blive
bredt ud til hele kommunen.
Fakta om Børnebroen
Børnebroen tilbyder bl.a. at:
 Alle familier får tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejerske og pædagog - i forbindelse med start i dagtilbud,

når barnet starter i børnehavegruppe og i forbindelse med skolestart
Ekstra støtte til børn og familier med særlige behov
Forældrekurser.
Sundhedsstyrelsen har i alt uddelt ca. 82 mio. kr. til i alt 17 kommuner. Frederikssund Kommune har fået bevilget 4,8
mio. kr. til Børnebroen, som foreløbig strækker sig frem til sommeren 2021.




2017 12 6

Lad bilen stå hvis du har drukket
Det er Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, som står bag årets spritkampagne.
- Selv om antallet af spritbilister er faldet over årene, er spritkørsel desværre stadig et problem på vejene. Det kan gøre
en forskel, at vi alle bliver bedre til at gribe ind, hvis en person vil køre efter at have drukket for meget alkohol, siger
Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.
Det er svært at sige fra over for svigerfar
Det er ikke altid let at gribe ind, hvis man ser en beruset person finde bilnøglerne frem. Det er især svært at gribe ind over
for chefen, kollegerne og svigerfar, når de har drukket så meget alkohol, at der er tvivl om, hvorvidt de må køre bil.
- I situationen kan det virke grænseoverskridende at blande sig, men man skal huske på, at man gør folk en kæmpe
tjeneste, hvis man sørger for, at de ikke kører spritkørsel. Tilbyd dem at overnatte, en taxa hjem eller sørg for at have
nogle spændende alkoholfrie drinks, siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden.
Hvornår må du køre dagen derpå?
Regneeksemplet nedenfor viser, at det er meget vanskeligt at beregne, hvornår man er klar til at køre bil igen efter en
hyggelig aften i byen.
"Katrine" er til julefrokost og får den første genstand kl. 18.15 som velkomstdrink.
Resten af aftenen drikker hun følgende:
• Til silden: 1 alm. øl og 1 snaps (2 genstande)
• Til andestegen: 2 glas rødvin (2 genstande)
• Til risalamanden: 1 glas portvin (1 genstand)
• Efter middagen og frem til natmad kl. 02:00: 2 øl og 1 gin & tonic (3 genstande).
• I alt: 9 genstande.
Katrine vejer 65 kg og forbrænder derfor 1 genstand på ca. 1 time og 45 minutter. Forbrændingen går dog først i gang
efter ca. 45 minutter. Det betyder, at Katrines promille først vil ramme 0 kl. 10.45 næste dag. Katrine skal køre sin søn til
fodboldkamp næste morgen og føler sig egentlig frisk nok til at køre. Men da hun sætter sig bag rattet i god tro, er hun
spritbilist!
Det er alt for kompliceret at regne promillen ud efter en våd aften. Så lad hellere bilen stå lyder det gode råd fra Rådet for
Sikker Trafik og TrygFonden.

Kilde: Fakta om alkohol fra Regionernes ANT-kursus.
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Stor interesse for Grøn Plan
Da Frederikssund Kommune sidste efterår og vinter – som en del af naturplejen - ryddede bevoksning og træer flere
steder i kommunen affødte det mange reaktioner fra bekymrede borgere. Ud af dette forløb kom ideen til en grøn plan,
som skal skabes i et samarbejde mellem politikere, forvaltning, borgere og foreninger. Det fortalte formanden for Teknisk
Udvalg, Tina Tving Stauning (S), da hun bød velkommen til borgermødet på Elværket. Derfor besluttede udvalget at
sætte midler af til en projektleder og sætte processen med en ny grøn plan i gang.
Borgermødet på Elværket var således første skridt i skabelsen af den plan, der skal sætte rammen for drift og udvikling af

de kommunale grønne områder, og omkring 40 borgere havde taget imod invitationen til at give deres besyv med.

Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (i rød trøje), bød - som initiativtager til processen - velkommen til
borgermødet og arbejdede derefter med i en af de fem arbejdsgrupper, der skulle komme med input til pleje og udvikling
af de grønne områder.

Ca. 40 borgere fra hele kommunen havde sat tre timer af onsdag aften til at medvirke til at udvikle de grønne områder.
Kan mobilisere flere interesserede
En af de fremmødte var Susanne Abildgaard Rud fra Snostrup. Hun er i gang med at danne et græsningslaug ved Vinge
syd, hvor en gruppe borgere vil udsætte kvæg på kommunale grønne arealer.
- Jeg interesserer mig for naturen og for processen med den grønne plan. Jeg synes det er superfedt, at kommunen
åbner for involvering af borgerne. Det giver mulighed for at borgerne og forvaltningen kan arbejde sammen på nye
måder, og måske kan det mobilisere flere interesserede borgere, vurderer hun.
Også Hanne Kyvsgaard fra Skibby fandt vej til borgermødet på Elværket:
- Jeg interesserer mig for vores egne lokale grønne områder i Skibby. Jeg har tidligere været med til borgermødet om
skovrejsning i Skibby, og derfor var det naturligt at deltage her også. Jeg går på 12. år rundt i Skibby med et
stavgangshold, og gode vandrestier får man aldrig for mange af, fastslår hun.

Kortmaterialet blev studeret grundigt af de fremmødte.
Fem områder i spil
På mødet blev borgerne inddelt i fem grupper, der skulle udarbejde grønne udviklingsplaner for fem forskellige grønne
områder: Gyldenstensskoven, Græse Ådal, Skoleskoven i Skibby, Kulhuse Havn og Sillebro Ådal. Grupperne skulle
blandt andet diskutere, hvad de grønne områder bør indeholde og komme med forslag til hvordan områderne skal plejes
og udvikles fremover.
Det indeholder en grøn udviklingsplan:
- planen omhandler et specifikt grønt kommunalt areal med en særlig rekreativ/naturmæssig værdi
- en grundig beskrivelse af området
- en vision for området
- ønsker til ændret drift
- ønsker til nye tiltag – naturgenopretning, formidling mv.
- evt. aftaler med frivillige
Meget at arbejde videre med
Og borgerne var ganske effektive ifølge projektets tovholder, Sigurd Falck Gansted:
- Borgerne tog godt imod den grønne plan og var villige til at lægge et stort engagement for dagen. Vi har nu fået en
masse gode ideer, som vi kan gå videre med i arbejdet, fortæller han.
Borgerne havde mulighed for at melde sig til arbejdsgrupper, som efter borgermødet skal arbejde videre med de grønne
udviklingsplaner for de fem områder. Det var en mulighed som mange af de fremmødte benyttede sig af.
Dermed kommer processen til at strække sig hen over foråret og sommeren. Den samlede grønne plan ventes at være
færdig i sommeren 2018.

Arbejdsgrupperne gav gode input til det videre arbejde. Her er det projektleder Sigurd Falck Gansted, der sætter rammen
for gruppens arbejde.

Her orienterer skovfoged Troels Karlog fra Frederikssund Kommune om det grønne område som arbejdsgruppen skal
arbejde med.
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Storslået kinesisk nytårsshow
Søndag den 21. januar 2018 kan borgere i kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund opleve et storslået kinesisk
nytårsshow. Det sker, når dygtige kinesiske dansere og musikere fra ’Jilin Art Troupe’ går på scenen i Baltoppen LIVE
Borgere i kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund kan glæde sig over, at der igen i år bliver mulighed for at
indlede nytåret med et overvældende kinesisk nytårsshow.
Det sker, når en lang række af Kinas dygtige dansere og musikere fra ’Jilin Art Troupe’ går på scenen til to forestillinger i
Baltoppen LIVE i Ballerup søndag den 21. januar 2018.
- Sidste år holdt vi et brag af en nytårsfest i Egedal. I år gentager vi succesen i Ballerup. En række af Kinas dygtige
dansere og musikere fra ’Jilin Art Troupe’ vil på imponerende vis indlede nytåret for indbyggerne i de tre kommuner, siger
borgmester Karsten Søndergaard fra Egedal Kommune.
Nytårsshowet er ligesom sidste år gratis, og det er arrangeret af de tre kommuner for at markere Bycirklens strategiske
samarbejde med den kinesiske by Wuxi. Samarbejdet med Wuxi har eksisteret i ti år.
- Samarbejdet med Wuxi har betydet meget for vores tre kommuner. Samarbejdet har blandt andet givet os mulighed for
at sende lokale børn og unge på skoleudvekslinger i Kina, ligesom vi har haft mulighed for at byde kinesiske børn og
unge velkomne her i Danmark. På den måde har børn og unge fået et unikt indblik i de forskellige kulturer, siger Jesper
Würtzen, der er borgmester i Ballerup Kommune.
Kinas ambassadør i Danmark deltager
For at understrege betydningen af Bycirkel-samarbejdet deltager Kinas ambassadør Ms. Deng Ying også i det kinesiske
nytårsshow i Ballerup den 21. januar 2018. Og det glæder borgmester John Schmidt Andersen fra Frederikssund
Kommune, der har formandskabet i Bycirklen i 2018.
- Vi er meget glade for og stolte over, at den kinesiske ambassadør har sagt ja til at fejre det kinesiske nytår sammen
med os. Deltagelsen er med til at understrege betydningen af det politiske samarbejde mellem Bycirklen og Wuxi. Et
samarbejde, der bliver stærkere og stærkere for hvert eneste år, og som bliver katalysator for nye indsatser og skaber
udvikling, siger John Schmidt Andersen.
Gratis billetter til ’kinesisk nytårsshow
Danse- og musikforestillingen med ’Jilin Art Troupe’ finder sted søndag den 21. januar 2018 i Baltoppen LIVE, Baltorpvej
20, 2750 Ballerup. Der er to forestillinger at vælge imellem: én kl. 15.00 og én kl. 19.00.
Fra tirsdag den 12. december kl. 10.00 er det muligt for borgerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund at hente gratis
billetter på hjemmesiden billetto.dk. Billetterne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Borgere i Frederikssund, Egedal og Ballerup Kommuner har mulighed for at komme gratis med til et stort kinesisk
nytårsshow i Ballerup den 21. januar 2018.
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Kassebeholdningen skal styrkes
Byrådet skal på sit møde 20. december tage stilling til en række omprioriteringer i størrelsesordenen 100 mio. kr. i 2018
for at sikre fortsat balance i kommunens budget på baggrund af manglende indtægter i 2017.
Idet aftalen om Vinge Centrum ikke er faldet endeligt på plads, er der manglende indtægter for salg af byggeretter på 163
mio. kr. i kommunens budget for 2017. For at sikre en forsvarlig kassebeholdning og leve op til kommunens økonomiske
politik anbefaler Økonomiudvalget over for Byrådet, at der findes 100 mio. kr. i 2018 ved at omprioritere på nogle
områder.
Det har været et politisk ønske, at omprioriteringerne i videst muligt omfang friholder den borgernære service for
besparelser. Derfor peger Økonomiudvalget på følgende ændringer i kommunens budget:
 Reduktion på en række driftsudgifter på i alt 48,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019. (Herunder besparelser
inden for hovedvedligeholdelse, asfaltpulje, uddannelsesaktiviteter og opsparing til tjenestemandspensioner).
Uddannelsesforslaget vil skulle til høring i kommunens MED-organisation.
 Midlertidig opbremsning af budgetterede udgifter (primært anlæg): 19,1 mio. kr. i 2018.
Beløbet er 106,9 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021, som Byrådet kan genprioritere senere, når det
økonomiske råderum er genetableret.
 Fremrykke salg af ejendomme og grunde: 31,9 mio. kr. i 2018 og mindreindtægter på 11,4 mio. kr. i perioden
2019-2021.
Samlet set svarer ovenstående til besparelser på 99,4 mio. kr. i 2018 og 97,9 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021.
Forslagene behandles på Byrådets møde onsdag den 20. december. (I forhold til salg af ejendomme og grunde vil det
være en lukket sag af hensyn til kommunens forhandlingsposition.)
Link til dagsorden til Byrådsmøde 20. december
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Kommunens åbningstider til jul og nytår
Administration, affaldsafhentning, genbrugspladser, svømmehal og biblioteker. Kommunen har mange aktiviteter og
nogle steder lukker vi mellem jul og nytår. Få overblikket her.
Åbningstider i forbindelse med jul og nytår 2017/2018.
Rådhuset/administrationscentre:
Frederikssund Kommunes administration holder lukket mellem jul og nytår. Det betyder, at sidste åbningsdag før jul er
fredag den 22. december. Efter nytår slår vi dørene op igen onsdag den 3. januar 2018.
Affaldsafhentning:
Der bliver ikke hentet affald 1. juledag og nytårsdag. Har du normal tømmedag mandag den 25. december 2017, kommer
vi allerede og tømmer om lørdagen den 23. december. Har du normal tømmedag mandag den 1. januar 2018, kommer vi
allerede om lørdagen den 30. december 2017.
Adresser med tømmedag om mandagen vil gangen inden få en påmindelsesseddel og en ekstrasæk. Ekstrasækken kan
du bruge til det affald, som der ikke er plads til i spanden.
Genbrugspladserne:
Alle genbrugspladser holder lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. Alle øvrige dage er der åbent kl. 10
- 18.

Frederikssund Svømmehal:
Lørdag 23-12-2017 kl. 09.00 - 15.00
Søndag 24-12-2017 lukket
Mandag 25-12-2017 lukket
Tirsdag 26-12-2017 lukket
Onsdag 27-12-2017 kl. 06.00 – 14.00
Torsdag 28-12-2017 kl. 06.00 - 18.00
Fredag 29-12-2017 kl. 06.00 - 14.00
Lørdag 30-12-2017 Kl. 09.00 – 14.00
Søndag 31-12-2017 lukket
Slangerup Svømmehal holder lukket mellem jul og nytår.
Bibliotekerne:
D. 24.- 26. december: Frederikssund Bibliotek er lukket. Bibliotekerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup er åbne for
selvbetjening kl. 7-18.
D. 27.-30. december: Der er sædvanlig åbningstid.
D. 31. december samt 1. januar: Bibliotekerne i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup er lukket, også for
selvbetjening.
De Lokalhistoriske Arkiver er lukket mellem jul og nytår.
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Opbremsning på udvalgte udgifter i 2018
Byrådet vedtog på sit møde den 20. december en række omprioriteringer i kommunens budget for 2018. Formålet er at
styrke kommunens kassebeholdning, fordi der mangler indtægter fra salg af byggeretter i Vinge Centrum, idet det var
forventet, at en aftale om Vinge Centrum ville falde på plads i 2017, og derfor var indtægterne budgetlagt.
Der skal blandt andet reduceres i udgifterne til hovedvedligeholdelse, efteruddannelse af medarbejdere og opsparing til
tjenestemandspensioner i 2018 for i alt 48,4 mio. kr. Også for en række anlægsinvesteringer og puljer er der vedtaget en
opbremsning af de budgetterede udgifter på 19,1 mio. kr. i 2018. Midler som genprioriteres i forbindelse med
budgetarbejdet for 2019, til gennemførelse på et senere tidspunkt. Endelig skal der gøres et intensiveret arbejde for at
sælge grunde og bygninger til en værdi af i alt 31,9 mio. kr.
Tiltagene er karakteriseret ved at de i videst muligt omfang ikke berører den borgernære service, og de ser ud som
følger:
• Besparelser vedrørende blandt andet puljen til hovedvedligeholdelse, asfaltpuljen, uddannelsesaktiviteter og opsparing
til tjenestemandspensioner for 48,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019. (Forslaget om reduktion i
uddannelsesbudgetterne forudsætter høring i MED-organisationen og endelig politisk behandling i januar 2018.)
• Midlertidig opbremsning af udgifter primært på anlægsområdet på 19,1 mio. kr. i 2018 og 101,7 mio. kr. i perioden 20192021. De udskudte anlægsinvesteringer og puljer prioriteres i forbindelse med budgetarbejdet for 2019 af Byrådet til
gennemførelse på et senere tidspunkt.
• Øgede indtægter ved salg af grunde og bygninger for i alt 31,9 mio. kr. i 2018. Dette betyder mindreindtægter på 11,4
mio. kr. i perioden 2019-2021.
• Nedskrivning af de budgetterede udgifter vedrørende idrætsbyen i 2019 med 5,2 mio. kr.
- Der er tale om en række tiltag, hvor vi bremser op på forskellige anlægsopgaver og drejer på nogle administrative
håndtag, så vi mindsker udgifterne i 2018. Det har været vigtigt for os at sikre en forsvarlig kassebeholdning, i den
situation vi er i, samtidig med at det berører den borgernære service mindst muligt, siger borgmester John Schmidt
Andersen (V).
Tilsammen styrker tiltagene kassebeholdningen med 99,4 mio. kr. i 2018 og med 97,9 mio. kr. i overslagsårene 20192021.
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Genudbud af den centrale del af Vinge ønskes i 2018
Frederikssund Kommune går ikke videre med forhandlingerne om en endelig aftale om Vinge Centrum. Kommunen ser
frem til at kunne genudbyde etableringen af den centrale del af Vinge i 2018 sideløbende med, at den øvrige by udvikles.

Frederikssund Kommune indgik den 23. juni 2017 aftale om byudviklingen af Vinge med AP Ejendomme og med MT
Højgaard som totalentreprenør. Aftalegrundlaget var betinget af forhold, som primært vedrørte de overordnede rammer
for byudviklingen. Kommunens administration har efter bemyndigelse fra et enigt Frederikssund Byråd og efter aftale med
AP Ejendomme afsluttet forhandlingerne om disse forhold med den konsekvens, at den betingede aftale er annulleret.
Frederikssund Byråd ønsker, at der skal genudbydes nye projekter vedrørende realiseringen af den centrale del af Vinge,
og at dette skal ske hurtigst muligt.
Borgmester John Schmidt Andersen udtaler: ”Efter et intensivt forhandlingsforløb med AP Ejendomme har vi konstateret,
at vi ikke umiddelbart har kunnet nå hinanden. MT Højgaard er blevet orienteret herom med henblik på afslutning af
entreprisen. Visionen om Vinge lever, og Byrådet har udtrykt sit ønske om, at den centrale del af den nye by Vinge skal
genudbydes. Vi ser gerne, at AP Ejendomme og MT Højgaard fortsat er interesseret i at bidrage til at virkeliggøre
visionen.”
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Nye aktivitetsområder på skoler
Skolegårdene på tre af Frederikssund Kommunes folkeskoler har fået et løft og er blevet meget sjovere for eleverne at
lege i.
I den forgange uge fik Slangerup Skole afdeling Byvang og Jægerspris Skole begge indviet deres nye aktivitetsområder
og i efteråret 2016 fik Fjordlandsskolen indviet deres nye skolegård.
Skolegårdene har fået et tiltrængt løft, så eleverne får endnu mere lyst til at bruge deres frikvarterer på leg og bevægelse.
Det glæder både elever, skoleledere og politikere sig over.
- Det er dejligt at se, at de penge vi i Uddannelsesudvalget bevilligede til forbedring af skolegårdene, er blevet brugt
fornuftigt. Det er vigtigt for eleverne at have noget sjovt at tage sig til i frikvartererne, og at skolegården lægger op til
bevægelse og leg, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt, formand for Uddannelsesudvalget.

Eleverne på mellemtrinnet på Slangerup Skole afdeling Byvang har brugt deres nye aktivitetsområder i nogle måneder og
er meget glade for dem.
På Slangerup Skole afdeling Byvang har elevrådet været med til at bestemme, hvad der skulle være i skolegården. På
baggrund af input fra resten af skolens elever har de valgt et klatrestativ, trampoliner og en klatrebane. Der er altid nogen
ude at lege på de nye redskaber, og især trampolinerne er der kø til.

Flere af byrådspolitikerne var mødt op for at se de nye aktivitetsområder på Slangerup Skole, som elevrådet viste frem og
fortalte om.
Parkour og dansescene
Også på Jægerspris Skole er der glæde over de nye udendørs faciliteter. På afdeling 90, hvor 0. til 4. klasse hører til, er
der kommet en ny dansescene med spejlvægge, mens der på nr. 100 er kommet en parkourbane med en tomands
basketballbane og trampoliner til eleverne i 5. til 9. klasse.

Eleverne på Jægerspris Skole nr. 100 er glade for deres nye parkourbane.
- Vi er rigtig glade for de to nye aktivitetsområder. Især nr. 100 har manglet muligheder for aktivitet for eleverne, og vi kan
også se, at området har været brugt flittigt siden det stod færdigt. Dansescenen på nr. 90 kan også bruges i
undervisningen, da den giver mange muligheder for at kombinere bevægelse og læring. For eksempel skal børnene være
aktive for at få den musicball, der står midt på scenen, til at afspille musik, fortæller Nina Gregers Faxe, skoleleder på
Jægerspris Skole.

Det har også været vigtigt for skolen, at de nye aktivitetsområder kan bruges af de lokale borgere uden for skolens
åbningstid.

Borgmester John Schmidt Andersen taler med eleverne på Jægerspris Skole afd. nr. 90.
Borgmester John Schmidt Andersen var ude på både Jægerspris og Slangerup Skole for officielt at indvie de nye
områder.
- Det har været godt at besøge begge skoler og se de tre nye områder. Når man ser eleverne bruge det, er man ikke i
tvivl om, at de er glade for det. Vi ved, at det er vigtigt for børn at bevæge sig og kunne være kreative, og så er det
nødvendigt med nogle områder, som de har lyst til at bruge, siger borgmester John Schmidt Andersen.
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Vejarbejde på Færgevej skrider fremad
Entreprenøren har nu etableret cykelsti og fortov i den vestlige side af Færgevej til Slåenbakkealle. Nu går arbejdet i
gang i den østlige side af vejen fra Egernvej til J. F. Willumsens Vej.
Færgevej er fortsat ensrettet ind mod byen på strækningen fra J. F. Willumsens Vej til Egernvej. Det betyder, at Færgevej
fra fredag den 22. december vil være dobbeltrettet på den sydlige halvdel frem til Egernvej, hvilket forbedrer adgangen til
Egernvej, Fasanvej, Harevej, Fjordtoften og Slåenbakkealle.
Det forventes, at ensretningen af Færgevej vil vare til marts 2018.
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Farvel til et begivenhedsrigt år
Nytårshilsen fra borgmester John Schmidt Andersen
Det er et begivenhedsrigt år, vi lægger bag os. Der er sket mange spændende og gode ting i vores kommune. I
slutningen af året måtte vi i byrådet dog også forholde os til mere alvorlige ting.
I begyndelsen af december viste det sig, at salgsindtægter på 163 mio. kr. ikke ville komme ind i 2017 som budgetteret,
fordi den endelige aftale om Vinge Centrum trak ud. I byrådet havde vi en klar forventning om, at forhandlingerne ville
være færdige inden årets udgang.
På baggrund af budgetudfordringen i 2017 skal kassebeholdningen styrkes med 100 mio. kr. i 2018. Byrådet har
besluttet, at der blandt andet skal bremses op på nogle anlægsprojekter og drejes på nogle administrative håndtag.
Frederikssund Kommune har grundlæggende en sund økonomi, og det glæder mig, at vi klarer situationen med mindst
mulig berøring af den borgernære service og uden at skulle ud i personalenedskæringer.
Få dage inden jul valgte kommunen at indstille forhandlingerne om den endelige aftale om Vinge C – hvilket skete efter
aftale med AP Ejendomme – fordi parterne umiddelbart ikke har kunnet nå hinanden. Byrådet ønsker, at den centrale del
af Vinge genudbydes. Det bliver det nye byråd, som skal arbejde med projektet.
Et tilbageblik på 2017 viser meget godt og positivt. Lad mig nævne nogle eksempler.
I 2017 kårede Dansk Byggeri Frederikssund til den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland og nr. 3 på landsplan.
Og vores byggesagsbehandlere er Danmarks næsthurtigste viste en undersøgelse. Vores prioriterede arbejde bærer
altså frugt, hvilket gavner kommunen generelt og virksomhederne og væksten.
På ældreområdet er Pedershave blevet udvidet, og på De Tre Ege er der renoveret og udbygget. Samtidig er Attendo i
gang med at opføre et friplejehjem midt i Frederikssund med 72 pladser.
Vi har i årets løb taget 1. spadestik til byggeriet af den nye svømmehal i idrætsbyen, og samtidig har vi renoveret
Slangerup Svømmehal, så den i dag lever fuldt op til alle moderne krav til rent badevand og indeklima. Vi har også – i
samarbejde med Naturstyrelsen - plantet de første træer i en ny, 28 hektar stor skov ved Skibby, der på sigt vil byde på
mange rekreative oplevelser til brugerne.
Det er også i Skibby, der kommer et nyt børnehus – vinderprojektet er spændende og moderne og giver masser af plads
og muligheder for de mindste. De lidt større børn har oplevet, at deres nye fælles elevråd har holdt de første tre møder.

Her har eleverne blandt andet uddelt 100.000 kr. til projekter, som skolerne havde søgt penge til. På uddannelsesfronten
kan vi også glæde os over, at 2017 markerede åbningen af flere nye erhvervsuddannelser på Campus i Frederikssund.
Byggeriet af den kommende Kronprinsesse Marys Bro er i fuld gang. At det bliver en bro med brugerbetaling er helt
sikkert ikke optimalt, og mange har især sidst på året ytret utilfredshed med den del. Desværre skulle brugerbetaling
indgå i finansieringen for at broen overhovedet kunne blive til noget, og for de der til daglig holder i kilometerlang kø vil en
ekstra forbindelse være en stor hjælp. Jeg håber, at broen bliver til glæde for mange og vil binde os endnu tættere
sammen som kommune.
I 2017 har der som bekendt også været kommunalvalg, og jeg ønsker stort tillykke til alle nyvalgte og genvalgte. Jeg
rækker hånden frem til samarbejde med alle i byrådet og håber, at den kommende byrådsperiode må blive præget af
samarbejde og gode løsninger til gavn for borgerne og virksomhederne i vores kommune. Jeg vil gerne takke alle, som
brugte deres stemmeret ved valget. Vi vil arbejde hårdt for at leve op til den tillid, I har vist os.
Godt nytår!

