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Sydbyens lokalcenter udbydes nu
Frederikssund Kommune udbyder nu gennem firmaet
Sadolin & Albæk A/S en cirka 4000 kvadratmeter stor grund
i Sydbyen i Frederikssund til salg med henblik på opførelse
af lokalt butikscenter.
Den 26. juni vedtog Byrådet en lokalplan for lokalcentret i
Sydbyen, lokalplan nr. 5, som udlægger parcellen til et
lokalcenterbyggeri på halvanden etage med mulighed for
etablering af tre butikker, én butik på 1000 kvadratmeter og
to butikker på hver 100 kvadratmeter. Bebyggelsen på
grunden skal være i henhold til beskrivelserne og
intentionerne i lokalplanen.
Den udbudte parcel er under udstykning og er foreløbig
opmålt til 4072 kvadratmeter. Mod vest afgrænses
parcellen af Marbækvej som løber fra Marbæk syd for
Frederikssund mod nord til Frederikssund bymidte. Mod
syd afgrænses området af adgangsvejen til
Gyldenstensskolen, og mod øst og nord ligger et grønt område med en s (kær), i daglig tale kaldet arboretet.
Der skal bydes på grundarealet (parcellen) i sin helhed. Med buddet skal medfølge et skitseprojekt. For yderligere
oplysninger, se annonce om udbudet. Uanset oprindelig tidsfrist for tilbud kan der stadig bydes på grunden.
Tekst ajourført 7.12.2007
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Aktiv Elevrådssamling for skolernes elevråd
I weekenden den 28.-30. september afholdt Frederikssund Ungdomsråd Aktiv Elevrådssamling for elevrådsmedlemmer
fra kommunens skoler (6. til 10. klasserne). Det foregik på Skibby Ungdomsskole.
Ungdomsrådet afholdt i foråret for første gang en elevrådssamling med god tilslutning. Her anden gang var der knap så
mange med, men det er i følge ungdomsrådsformand Rebecca Hoffmann svært at samle elevrådsrepræsentanter til en
hel weekends aktiviteter, og så går det i øvrigt meget op og ned med aktivitetsniveauet og engagementet i elevrådene.
Et af formålene med denne weekends elevrådssamling var at forberede elevrådene på kampen mod mobning på
skolerne og sætte skub i aktiviteterne i den store Nul Mobning-uge som Ungdomsrådet holder her i uge 40 i umiddelbar
forlængelse af elevrådsweekenden.
Derudover var formålet med weekenden at styrke samarbejdet mellem kommunens elevråd. Og dertil kræves selvfølgelig
også at der hygges om elevrødderne. Lørdag aften var der således elevrådsfest med dj og det hele.
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Stor sammenhæng mellem synspunkterne
Der er stor sammenhæng mellem de ældres og ældremedarbejdernes syn på trivsel, livskvalitet og sundhed. Det er den
røde tråd i de syv fokusgruppeinterview der har været afholdt i projektet Livskvalitet og Sundhed i Ældreplejen.
I Ældreområdets projekt Livskvalitet og Sundhed – Vejen til en bedre ældrepleje – har man nu gennemført de syv
planlagte fokusgruppeinterview med medarbejdere, områdeledere, ældre og pårørende samt Ældrerådet.
– Vi fik en noget brat start på projektet, fortæller projektleder Jette Scheel, men alle interview fik det ønskede fremmøde,
og alle deltagerne har været meget engagerede i de dialoger og debatter de deltog i.
Resultaterne af de syv fokusgruppeinterview er endnu ikke fuldt opgjort, men det er allerede en klar tendens at de vigtige
temaer er tryghed, anerkendelse, respekt, tid til omsorg og etik i arbejdet.
– Og der er stor forståelse for at der er en sammenhæng mellem medarbejdernes og de ældres trivsel, siger Jette
Scheel. – Det kom fx ved interviewet med Ældrerådet til udtryk på denne måde:
"Noget af det vigtigste er at personalet har det godt. Der skal tid til, og der skal mere anerkendelse til af de medarbejdere
der arbejder inden for ældreplejen".
– I en tid med fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere kan man bemærke sig at medarbejdernes vigtigste
betingelse for at blive og ikke søge over i fx vikarbureauer, er det sociale sammenhold blandt kollegerne på
arbejdspladsen, siger projektleder Jette Scheel.
Resultaterne af fokusgruppeinterviewene bliver en del af grundlaget for det videre forløb af Ældreområdets projekt. Det
fortsætter allerede i slutningen af oktober med nogle såkaldt Open Space-arrangementer for medarbejderne. Resultaerne
indgår også i et kompetenceudviklingsprogram for områdelederne og en uddannelse af 'ambassadører'
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Kulturpas udleveret med et brag
Og som det sig hør og bør, skal passene stemples ved de enkelte besøg. Det sker nogle gange ved selvbetjening, fx ved
Kongeegen hvor der er opsat en lille boks med et stempel i.
Passene skal aktiveres via den særlige hjemmeside, og her skal man også ind efter hvert kultur-besøg for at skrive sin
lille 'anmeldelse' – og som betingelse for at deltage i konkurrencen om gavekort på 1000, 500 og 200 kroner fra
Frederikssund Handel. Læs tidligere artikler 1 og 2.
Startbraget
Den 2. oktober var to 4.klasser fra Falkenborgskolen mødt op i byrådssalen på Rådhuset i
Frederikssund for at repræsentere deres 4-500 kammerater – som nu får passene
udleveret i klasserne.
Til stede var også politikere, folk fra Kultur & Fritid, projektgruppen bag kulturpasset og ikke
mindst journalister og fotografer fra aviser og lokaltv.
Projektgruppen: Fra venstre projektleder, kulturkonsulent Allan Jarmer, børnebibliotekar
(og byrådspolitiker) Tina Tving Stauning og skolebibliotekskonsulent Kent Poulsen.
Projektleder Allan Jarmer førte forsamlingen gennem arrangementet. Først talte formand
for Kultur- og Fritidsudvalget Grethe Olsen. Det er dette udvalg der har søgt om og fået
Frederikssund Kommune med i Kulturministeriets modelforsøg med at bringe børn og
kultur sammen. Grethe Olsen tog udgangspunkt i den rejsende digter H.C. Andersen.
Også han brugte pas for at komme ud at se og opleve noget. Læs udvalgsformandens tale
her.
Dernæst stod borgmester Ole Find Jensen for den officielle igangsætning. Han ønskede de
unge held og lykke med passene og håbede de ville gribe chancen og opleve hvad kommunen byder på af sjove og
spændende oplevelser. Og så fik han alles hjælp til det med braget – eller retterere en masse samtidige brag. Hvordan et
brag ser ud efter at det har lydt, kan se her ved siden af.
Foto Conni Haugbølle
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Rækkehus sælges med status som ejerlejlighed
Godt, mindre enderækkehus på stille og lukket vej tæt på indkøb og offentlig transport. Ejendommen ligger kun cirka en
kilometer fra station og centrum.
Huset ligger på Park Allé 25 og indeholder entré med skabe, nyere lyst
køkken, badeværelse med brus, sydvestvendt stue med udgang til terrasse
samt pænt stort soveværelse. Der er udhus med vand og afløb.
Bebyggelsen har fælles vaskerum og selskabslokale.
Frederikssund Kommune ejer og udlejer rækkehusbebyggelsen på Park
Allé. Kommunen er over en årrække i gang med at sælge de pågældende
huse som ejerlejligheder. Der sker efterhånden som lejemålene bliver
ledige. Der er 12 rækkehuse i alt, og salget begyndte i 2005. Park Allé 25 er
det femte hus der sælges.
Ændring af artikel per 16. oktober 2007:
Efter udløbet af en bud-periode er huset nu til salg på normale vilkår hos
ejendomsmæglerfirmaet EDC Frederikssund.
Oprindelig, ikke længere gældende tekst:
Udbudet sker efter reglerne i bekendtgørelse om udbud af kommuneejendomme. Budet skal afgives senest den 16.
oktober til EDC i Frederikssund som står for salget.
Prisen er sat til 1.690.000 kroner med 85.000 kroner i udbetaling, men kommunen ikke er forpligtet til at sælge
ejendommen til den fastsatte pris. Udbudsvilkår m.v. fås hosEDC Frederikssund.
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Alle partier bag aftale om næste års budget
Alle Byrådets seks partier står bag en aftale om næste års budget og om udviklingen i overslagsårene 2009-2011. Aftalen
blev indgået sidst på dagen torsdag den 4. oktober.
Aftalen indebærer blandt andet en hævning af skatteudskrivningsprocenten med 0,27 point til 25,9 procent og en
hævning af grundskyldspromillen med 4,97 point til 32,5 promille.
Læs budgetaftalen - dokument med eller uden underskrift.
Budgettet for 2008 vedtages på Byrådets førstkommende møde torsdag den 11. oktober.
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Fredags Nul Mobning
Frederikssund Ungdomsråd har i den forløbne uge sat skolerne på den anden ende – emnet var
Nul mobning.
Fredag den 5. oktober kl. 12 kulminerede Ungdomsrådets kampagneuge med et arrangement og
koncert i Valhal i Frederikssund – Fredags Nul Mobning.
Herunder foto fra fredagens træf i Valhal som samlede omring 400 skoleelever. På scenen
ungdomsrådsformand Rebecca Hoffmann der byder velkommen. Næste i talerrækken var
borgmester Ole Finn Jensen.
Eftermiddagen bød på musik af blandt andre Stella on the Moon og Prudence Davies.

2007 10 11 Lorry til fest på Marienlystskolen
Marienlystskolen holdt onsdag den 10. oktober en aftenfest i anledning af den muslimske højtid ramadanen.
Der deltog 280 forældre og børn med mange etniske baggrunde, heraf flest med dansk etnisk baggrund, og formålet var
ifølge viceskoleinspektør Helle Falk at familierne kunne blive lidt klogere på hinanden og måske opdage at man ikke var
så forskellige endda.
Det kostede tyve kroner at deltage i festen, og der var ikke noget med røde pølser, i stedet var der entreret med en rigtig
shawarma-grill. Derudover var deltagerne opfordret til at medbringe prøver på deres hjemlandes traditionelle kager, og
der var ifølge Helle Falk rigeligt at smage på fra traditionelt dansk wienerbrød til de mest eksotiske frugtkager rullet i
kokos.
Det utraditionelle festinitiativ havde lokket TV2 Lorry til Frederikssund hvorfra der blev sendt en direkte reportage. Se
Stine Sylvestersens reportage her.
2007 10 11 Tanksprøjte, redningslift og redningsbåd til Beredskabet
Frederikssund Brand- og Redningsberedskab er i gang med at gennemføre den beredskabsplan man tidligere på året fik
godkendt i Beredskabskommission, Byråd og Beredskabsstyrelse. Moderne kommunale beredskabsplaner fastsættes
efter vurdering af risikoen for forskellige uhelds og ulykkers omfang og hyppighed
– den såkaldte risikobaserede dimensionering. Se tidligere artikler (1 og 2) om
beredskabsplanen.
De første ændringer
skete allerede kort
efter Byrådets
endelige
godkendelse af
beredskabsplanen i
juni.
Indsatsledervagten
er blevet
sammenkørt til én
vagt, og der er sket
en rokering af
enkelte køretøjer
mellem
brandstationerne.
Beredskabet har
også afhændet diverse ældre køretøjer.
Næste skridt handler om nyinvesteringer i materiel og køretøjer.
Beredskabet opbygger sin egen redningsbådtjeneste. Senest ved årsskiftet placeres der
en redningsbåd på brandstationen i Jægerspris. Redningsbåden vil kunne afgå fra
brandstationen senest fem minutter efter modtagelse af en alarm om en søulykke, og
båden skal løse opgaver med udgangspunkt fra kommunens lange kyststrækninger.
Med godkendelse fra Byrådet den 11. oktober vil beredskabet bestille en ny tanksprøjte til
stationen Slangerup som erstatning for en autosprøjte og en vandtankvogn. På samme
måde kan der nu bestilles en redningslift til stationen i Frederikssund som erstatning for en
ældre efterløbsstige. Redningsliften kan bruges ved personredninger i højder op til 32
meter, men den kan også bruges til mange andre beredskabsopgaver.
Leveringstiden for tanksprøjten og redningsliften er et år og muligvis lidt længere, så de
kan først forventes i aktion fra slutningen af næste år.
2007 10 12 Budget 2008 vedtaget af Byrådet
Med Byrådets enstemmige tilslutning har Frederikssund Kommune nu fået et budget for 2008 og overslagsårene 2009-
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2011. Godkendelsen kom på Byrådets møde torsdag den 11. oktober efter at Byrådets seks partier ugedagen før havde
indgået en aftale herom.
Budgettet indebærer en hævning af skatteudskrivningsprocenten med 0,27 point til 25,9 procent og en hævning af
grundskyldspromillen med 4,97 point til 32,5 promille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er uændret på 7,45
promille. En række kommunale takster fastsættes først på byrådsmødet i november.
Budgettet ligger tæt på det udkast Byrådet havde til førstebehandling i september. Dengang var der en forskel på cirka 50
mio. kroner mellem indtægter og udgifter. Den er nu udlignet ved at hæve kommuneskatten og grundskylden med hvad
der svarer til en ekstra indtægt på 46-47 mio. kroner. Kommunen har desuden fået tildelt 20 mio. kroner i tilskud fra
staten til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, og det tilskud er cirka fem mio. kroner mere end der var forventet.
Kommunen fortsætter med 2008-budgettet den såkaldte selvbudgettering i stedet for at bruge et statsgaranteret budget.
Prognoserne for de kommende års udskrivningsgrundlag viser at det kan betale sig på lidt længere sigt. I 2008 betyder
det godt nok en mindre indtægt på små tre mio. kroner, men kommunen får om nogle år en efterregulering på mere end
16 mio. kroner.
Væsentlige ændringer i det ny budget
Kultur- og Fritidsudvalget har skullet finde en rammebesparelse på 0,5 mio. kroner. Der er tale om en nettobesparelse
der rummer både nedsatte og forhøjede tilskud til forskellige kultur- og fritidsaktiviteter. Fx forøges tilskuddene til
Vikingebopladsen og Selsø Slot.
Taksten for en plads i en skolefritidsordning (SFO) hæves fra 1201 kr. til 1301 kroner for en heldagsplads og fra 935 til
1005 kroner for en eftermiddagsplads. Dette giver en årlig merindtægt på 1,9 mio. kroner.
Der skal spares 0,8 mio. kroner ved at reducere antallet af busafgange.
Takst for døgnkost og udbragt mad øges til henholdsvis 3250 kroner og 56 kroner per portion – mod nu henholdsvis 2920
og 51 kroner. Det skal give en samlet merindtægt på 1,2 mio. kroner årligt.
Ledelsen af ældreområdet omorganiseres så der opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. kroner.
Kun en mindre del af kommunens elever er i dag voksenelever. For at forbedre rekrutteringsmulighederne afsættes der
årligt 1,5 mio. kroner, således at halvdelen af kommunens elever under uddannelse som social- og sundhedshjælper/
assistent kan være voksenelever.
Inden for Teknik- og Miljøudvalgets område skal der spares samlet 1,2 mio. kroner ved hjælp af en række mindre tiltag.
Gennem endnu bedre indkøbsaftaler forventer man at nå en årlig besparelse på 0,5 mio. kroner.
På administrationen gennemføres der en generel rammebesparelse der årligt beløber sig til 1 mio. kroner. Til gengæld er
der sket en udvidelse af budgettet til personale- og organisationsudvikling på 1,7 mio. kroner.
Beslutninger på anlægsområdet
Det største anlægsarbejde der er planlagt til udførelse i 2008, er et nyt ældrecenter i Frederikssund. Det kommer til at
koste mere end 90 mio. kroner, men hovedparten, som angår anlægsudgifterne til centrets boliger, kan finansieres via
lån.
Der er afsat en pulje på 26 mio. kroner til udbygninger og renoveringer på skoleområdet, og på daginstitutionsområdet er
der afsat tre-fire mio. kroner til ombygninger af Hoffmeyers Hus og Islebjerg og godt otte mio. kroner til bygning af en ny
institution i Skibby.
På idrætsområdet er der afsat 2,7 mio. kroner til anlæg og renoveringer, herunder renoveringsarbejder på Frederikssund
Hallen og Åbjergskolens atletikanlæg samt en ny boldbane ved Græse Bakkebyskolen.
Bestemmelser i den politiske aftale
I den politiske aftale bag budgettet indgår foruden de bevillingsmæssige ændringer flere forhold som rækker ud over
2008-budgettet.
Der skal på mellemlangt sigt laves en strukturanalyse for at opnå yderligere rationaliseringsgevinster på 15-20 mio.
kroner. Rationaliseringsgevinsterne skal give et økonomisk råderum, så det bliver muligt at sætte skatten ned igen eller at
foretage serviceforbedringer.
Borgerservice skal fortsat organiseres med en central enhed i Frederikssund og enheder i Skibby, Slangerup og
Jægerspris, men fordelingen af resurserne og åbningstiderne skal vurderes for at opnå den mest effektive service over
for borgerne.
Der skal sikres en løbende tilpasning af administrative funktioner og eventuelt en delvis samling af dem. Det skal – enten
i forbindelse med rationaliseringsanalysen eller i en selvstændig analyse – overvejes om rådhusfunktionerne skal samles
ét sted.
Det forberedende arbejde omkring udbud af madservice på ældreområdet sættes i gang samtidig med en analyse af
muligheden for at optimere driften af de eksisterende køkkener, fx ved sammenlægning eller nedlæggelse af køkkener.
Ved et udbud af den samlede madproduktion regnes der med en årlig besparelse fra 2009 på 3,6 mio. kroner.
Partierne er også enige om at arbejde videre med etableringen af et madtilbud på skoler og børneinstitutioner, og der
skal her ses på de mulige synergieffekter med ændringerne af madserviceordningen på ældreområdet. Hel eller delvis
forældrebetaling er nødvendig for at sikre økonomi og kvalitet i madtilbuddet på børneområdet, og der er i overslagsåret
2009 regnet med en besparelse på 3,4 mio. kroner.
Når den igangværende analyse af de kommunale faciliteter på idrætsområdet er afsluttet, skal der formuleres en
idrætspolitisk strategi og udarbejdes en flerårig plan for investeringer på området.
Efter kommunesammenlægningen og Uvelse-områdets og dermed Uvelse Fritidscenters overflytning til Hillerød
Kommune er halkapaciteten i Slangerup reduceret med næsten 40 procent. Den selvejende institution omkring SIK har
gennem længere tid arbejdet med at etablere en tilbygning til hallen i Slangerup, og partierne ser positivt på muligheden
for at indgå en driftsaftale hvis de økonomiske forhold omkring tilbygningen og en realistisk driftsøkonomi falder på plads.
Der etableres en pulje til anlæg baseret på delt finansiering sammen med brugergrupper, foreninger og lignende der går
ind som samarbejdspartnere med egen økonomi og/eller frivillig arbejdskraft. Midler til puljen skal skaffes ved
merindtægter ved salg af jord og ejendom.
Der skal laves en analyse af strukturen på biblioteksområdet hvor der også ses på muligheden for
kombinationsbiblioteker i samarbejde med skolebibliotekerne.
Kommunen ejer den såkaldte Fioma-grund midt i Frederikssund (område ved Kirkegade med gammelt erhvervsbyggeri),
og der skal laves en helhedsplan for grundens anvendelse, således at en realisering af planen kan sættes i gang senest i
2009.
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Læs partiernes budgetaftale – med eller uden underskrift
2007 10 12 Eleverne glade for frugt, nogle nærmest frugtafhængige
På Åbjergskolen har eleverne i snart halvanden måned haft et 'Frugtkvarter' med gratis frugt. Frugtkvarter er en statslig
kampagne som Fødevareministeriet står bag, og derfor er frugten for tiden gratis. Meningen er at skolen sammen med
forældrene skal finde ud af om frugtordningen skal fortsætte for
forældrenes egen regning.
– Vi har stor glæde at deltage i projekt Frugtkvarter, siger
afdelingsleder Inger Bentsen.
– Eleverne er glade for tilbuddet, og vi har allerede oplevet elever
der nærmest er blevet frugtafhængige. Inger Bentsen fortæller at
der under projektet har været mange klasser der har arbejdet med
sundhed i undervisningen.
Skolen har i øvrigt en gruppe i gang med at formulere en
kostpolitik.
Hvis frugtordningen skal fortsætte ud over den gratis
kampagneperiode, vil det koste to kroner per barn per skoledag,
fortæller afdelingsleder Inger Bentsen.
Børn og sundhed
I en pressemeddelelse om Frugtkvarteret skriver Inger Bentsen om
de mange gode ting ved at børn og unge øger deres forbrug af
frugt og grønt. Det giver bedre trivsel og indlæring i skolen, styrker
de unges maddannelse og fremmer i det hele taget sundheden. Frugten fylder en halvtom mave og giver god energi med
vitaminer, mineraler og kostfibre. Frugt i løbet af dagen gør børnene mere koncentrerede og mindre syge og gør at de
generelt klarer sig bedre i skolen.
Smag og præferencer er vigtige for om børn lærer at spise frugt og grønt. Jo oftere børn eksponeres for frugt og grønt og
taler om smagen af det, jo mere udvikles deres tilbøjelighed til at vælge
det frem for noget andet.
Kun to af ti børn får nok frugt og grønt. Og det selvom langt de fleste
børn og unge synes frugt og grønt smager godt. Mere frugt og grønt er
med til at forebygge mange sygdomme og er vigtigt for at knække
'fedmekurven'. Stadig flere børn bliver for tykke, tallet er tredoblet på 30
år, og i dag er 15 procent af afgangseleverne overvægtige. Tykke børn
trives ofte dårligt og slås med lavt selvværd.
Skolen er et godt sted at arbejde med spisevaner. Udover de daglige
pauser – hvor talen kan falde på frugtens sødme, syrlighed, sprødhed,
farve, sæson, oprindelse... – kan frugt betragtet som en vigtig del af den
daglige kost indgå i stort set alle fag på stort set alle klassetrin.
Det er dog ikke nok at fortælle børn at de skal spise sundt, de skal også
smage og sanse og opleve at frugt og grønt smager godt.
Kræsenheden bliver mindre i klassefællesskabet, fællesskab om at
spise frugt gør det nemmere at spise noget nyt og anderledes, og et
'frugtkvarter' kan være med til at børn vælger frugt til i deres daglige kost.
Det skal foregå samlet og i en rolig atmosfære, mange børn fravælger ellers at spise fordi de gerne vil ud og holde
frikvarter. Tid til og fællesskab omkring det at spise en vigtigt for børn.
Artiklen er illustreret af plakater fremstillet af elever på skolens p-fagshold på 4. og 5. klassetrin. Plakaterne hænger dér
hvor man henter dagens frugt til klasserne.
2007 10 12 Nu udskolingsundersøgelser til alle elever
Kommunens tre kommunallæger er nu gået i gang med undersøgelse af og samtale med alle 9. klasseeleverne.
Samtidig med at de unge bliver undersøgt, får de mulighed for i al fortrolighed at drøfte sundhed og livsstil med lægen,
herunder også forhold som prævention, fritidsarbejde og uddannelse. Der bliver også ofte drøftet emner som alkohol og
stoffer og herunder eventuelt tidligt misbrug.
– Vores erfaringer med den slags samtaler er at de unge er meget glade for at få denne mulighed for i fortrolighed at tale
om deres helbred og udvikling med en læge, fortæller sundhedschef Jette Søe. – Det er i den alder de unge undergår en
stor udvikling som kan give dem selv både glæder og bekymringer. De er jo på grænsen mellem at være barn og voksen
og tumler ofte med mange overvejelser.
Afgangseleverne er ifølge sundhedschefen endnu ikke så gamle at de selv aktivt opsøger fx deres egen praktiserende
læge. – Så det er helt rette tid og sted at de møder en af vores kommunallæger, siger Jette Søe.
Det har været forskelligt hvordan de tidligere kommuner varetog de lovpligtige lægeundersøgelser af afgangseleverne.
Ordningen er nu at alle afgangselever tilbydes en samtale med og undersøgelse hos kommunallægen.
2007 10 15 Brugerne spørges i idrætsanalyse
Byrådet besluttede i foråret at lave en analyse af hele idrætsområdet hvad angår faciliteter, drift m.v. Analysen skal dels
pege på én eller flere modeller for en hensigtsmæssig organisering og drift af idrætsfaciliteterne og dels være med til at
kvalificere beslutningsgrundlaget for udbygning og udvikling af idrætsanlæg i kommunen.
Idrætsområdet indgår i øvrigt på flere punkter i byrådspartiernes politiske aftale forud for vedtagelsen af 2008-budgettet.
Det hedder heri blandt andet at der i forlængelse af analysen af idrætsområdet skal formuleres en idrætspolitisk strategi
og laves en flerårig investeringsplan.
Kultur & Fritid har bedt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (Syddansk Universitet) om at udføre
analysen som blandt andet omfatter en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse om idrætsforeningernes ønsker til og
behov for faciliteter. Foreningerne kan deltage med lige så mange deltagere de vil, dog skal der som minimum deltage tre
personer fra en forening – formanden, en træner eller instruktør og et menigt medlem (en bruger).
Spørgeskemaundersøgelsen er selvfølgelig anonym. Kultur & Fritid håber at rigtig mange har lyst til at deltage.
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Foreningerne har fået brev om spørgeskemaundersøgelsen, så de kan indsende mailadresser på de interesserede. Det
skal ske på kulturogfritid@frederikssund.dk hvortil også eventuelle spørgsmål kan rettes.
2007 10 17 Forslag til lokalplan nr. 16 for et parcelhusområde
ved Marbækvej i Skibby
Frederikssund Byråd vedtog den 18. september at fremlægge lokalplanforslag nr. 16 i offentlig høring.
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for anvendelsen af området som parcelhusområde, idet eksisterende erhverv dog
fastholdes.
Der er gennemført en SMV-screening af lokalplanområdet. På baggrund af screeningen vurderes det at der ikke skal
fortages en miljøvurdering af lokalplanen, idet lokalplanens indhold ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Lokalplanforslaget er offentlig fremlagt i otte uger frem til den 12. december 2007 og kan foruden her på hjemmesiden
ses på Frederikssund Rådhus, kommunens biblioteker samt på kommunens administrationscentre i Skibby, Jægerspris
og Slangerup.
Ved offentliggørelsen får planforslaget midlertidig retsvirkning. Det betyder at områderne ikke må udnyttes på en måde
der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan inden den er vedtaget. Der gælder efter Planloven et midlertidigt
forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen
kan fortsætte som hidtil.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt opnås tilladelse til at udnytte
en ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort.
Bemærkninger til planforslaget sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund, så de er
kommunen i hænde senest den 12. december 2007.
Se forslag til lokalplan nr. 16 og bekendtgørelse (infoannonce)
2007 10 17 Højere løn til voksne elever i ældreplejen
De generelle, landsdækkende problemer med at skaffe og fastholde medarbejdere i den kommunale ældrepleje ses også
i Frederikssund, og i den sammenhæng har kommunen valgt at sætte ekstra fokus på at være et attraktivt
uddannelsessted for eleverne på social- og sundhedsuddannelserne.
– Gode uddannelsessteder og praktikpladser er med til at øge rekrutteringen til uddannelserne og til at holde de
studerende fast på uddannelsen, siger ældrechef Bjarne Jensen, og en ekstra pointe er at de gode praktiksteder netop
kan være de arbejdspladser eleverne har lyst at starte på efter uddannelsen.
Faste parktikvejledere
Frederikssund Ældrepleje har en særlig gruppe der arbejder med tilrettelægning af elevuddannelserne, praktikforløb for
studerende og andre virksomhedsrettede praktikker – samt den tilhørende interne kompetenceudvikling, fx for
praktiklærere og vejledere m.fl.
Eleverne knyttes under deres praktik i ældreplejen til bestemte medarbejdere på plejecentrene som fungerer som
elevernes praktikvejledere. Den direkte vejledertilknytning er med til at sikre kvalitet i uddannelsen og giver en oplevelse
af en god arbejdsplads. Efter endt uddannelse laver kommunen en fælles afslutning for sine elever.
Og i forlængelse heraf kan nævnes at der også er etableret en fælles introduktion for alle nyansatte. Introduktionen gør at
de nyansatte hurtigt føler sig hjemme i organisationen og bliver bekendt med dens værdier og normer.
Voksenløn til voksne elever
Mere kontant er det i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008 besluttet at afsætte 1,5 mio. kroner til at øge elevlønen
til voksenløn for flere af eleverne på social- og sundhedsuddannelserne. Mange af eleverne på disse uddannelser er
voksne og dermed også selvforsørgende, og de har indrettet liv og familieforhold efter en vis indtægt.
Op til halvdelen af kommunens elever vil fremover kunne tilbydes voksenelevløn, og det vil formentlig få endnu flere til at
søge social- og sundhedsuddannelserne og herunder søge Frederikssund Kommune som praktiksted.
2007 10 18 Eskilsø invaderet
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De to guider fra Frederikssund Kommune havde hver for sig grupper på over hundrede deltagere da de onsdag den 17. i
skolernes efterårsferie viste rundt på Eskilsø og fortalte om øens naturhistorie og kulturhistorie.

Turen til Eskilsø var arrangeret af Frederikssund Kommune i samarbejde med Frederiksborg Amts Avis som i store
opsatser havde gjort god reklame for den. Der kom ikke færre end omkring 230 interesserede, og nogle kom endda
langvejs fra.
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De mange deltagere blev færget frem og tilbage i hold i en pram, og det tog sin tid. Skovvejen fra Sønderby gennem
Østskov til molen med færgestedet til Eskilsø var én lang parkeringsplads.
Foto: Esben Mortensen (Tilføjet 22.10.07)
På midterste foto er det Søren Sørensen der fortæller, og klosterruinen anes bag tilhørerne.
2007 10 23 Mulighed for flere på fuld tid i ældreplejen
Op mod 80 af de deltidsansatte blandt medarbejderne i ældreplejen skal nu have mulighed for at gå op på fuld tid. Flere
på fuld tid giver en større fast stab, færre vikarer og dermed mere kontinuitet og kvalitet i plejearbejdet. Flere
medarbejderes overgang til fuld tid betyder samtidig en forøgelse af den arbejdskraft der samlet set er til rådighed.
En udvidelse af arbejdstiden fra deltid til fuld tid for cirka 80 medarbejdere medfører en merudgift på cirka 2,5 mio. kroner.
Udgiften modsvares af mindst lige så store besparelser på virkar kontoen.
Idéen til at give flere mulighed for at gå på fuld tid kommer fra faglig side (FOA), og inden for ældreplejen har man over
sommeren via områdelederne undersøgt om der er en interesse blandt de deltidsansatte for at gå på fuld tid. Vurderingen
er at der potentielt er 20 procent af medarbejderne der ønsker at øge deres timetal. Og det svarer stort set til det mål på
80 medarbejdere der er sat.
Historien om tilbuddet om højere timetal til de deltidsansatte nåede tirsdag aften via Frederiksborg Amts Avis til TV
Lorry som bragte en kort omtale med et interview med Peter Frost, direktør for Social, Arbejdsmarked og kommunikation.
2007 10 23 Uddannelsesaften for 8.-10. klasse
8.-10. klasse-eleverne og deres forældre inviteres nu til uddannelsesaften af Ungdommnes Uddanelsesvejlednings lokale
afdeling, UU Vest Hovedstaden.
Uddannelsesstedernes og arbejdsmarkedets krav og forventninger til de unge er under stadig forandring. Kravene er på
mange måder skærpet, og det er også blevet vanskeligere at finde rundt i de mange nye og gamle uddannelsestilbud.
Derfor holder Ungdommens Uddannelsesvejledning en uddannelsesaften for forældre og elever fra 8.-10.klasserne.
På aftenen vil der være repræsentanter for omkring tolv uddannelsesretninger, og der vil være mulighed for at vælge op
til tre forskellige uddannelser og høre om uddannelsernes indhold, krav og muligheder. Arrangementet er led i en række
vejledningsaktiviteter som tilbydes de unge. Af andre aktiviteter kan nævnes besøg på uddannelsesinstitutionerne i
hovedstadsregionen, erhvervspraktik og uddannelsessamtaler med alle unge inden de forlader folkeskolen.
UU Vest Hovedstaden dækker Frederikssund og Egedal kommuner, og der holdes en uddannelsesaften i hver kommune.
Tirsdag den 30. oktober foregår det på Marienlystskolen i Frederikssund og torsdag den 1. november på Lærkeskolen i
Stenløse. Begge aftener er fra kl. 19-21.30.
Eleverne i de to kommuners 8.-10. klasser har modtaget invitationer med program, men invitationerne gælder selvfølgelig
alle unge på disse klassetrin uanset om de går i folkeskolen, på en privat skole eller efterskole.
Er man forhindret den ene aften, kan man gå til mødet i nabokommunen i stedet.
2007 10 24 Erhvervspolitisk seminar
Over to halve dage mandag og tirsdag den 22. og 23. oktober har cirka 45 byrådspolitikere, erhvervsfolk, kommunale
embedsfolk og repræsentanter for kultur- og fritidslivet mødtes for at diskutere erhverspolitik for Frederikssund
Kommune.
Hvad får et område til at ekspandere? Hvad gør det attraktivt for virksomheder og investorer? Hvilke rammer sikrer
driftige iværksættere succes? Hvordan bliver Frederikssund-området til et 'trækplaster' for beboere, virksomheder og
ansatte? Det var nogle af de spørgsmål der var på dagsordenen.
Der kom ikke en fiks og færdig erhvervspolitik ud af seminaret, men de konsulenter der er tilknyttet processen, har fået en
lang række input fra dagenes diskussioner og gruppearbejder. Det skal bruges i det videre arbejde med formuleringen af
de strategiske prioriteringer der skal føre frem til en erhvervspolitik der i sidste ende skal godkendes af Byrådet.
Seminaret var arrangeret af Frederikssund Kommunes Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg i samarbejde med
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Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC.
Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Kim Rockhill synes han har haft et par spændende dage. –
Erhvervslivet tog godt imod vores invitation, og der var en befordrende stemning, siger formanden. – Vi fik talt tingene
igennem: Hvor er vi, og hvor vil vi hen?
Der er nu opstillet cirka ni centrale områder der skal arbejdes med, og ifølge formanden er de tre vigtigste nok forhold
som erhvervsservice og de offentlige myndigheders tilgængelighed – og ikke mindst infrastrukturen, og her var der
enighed om at styrke det lokale lobbyarbejde over for de centrale myndigheder.
2007 10 25 Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC,
stiftes som forening
Beslutningen om at etablere et stort erhvervs- og turistsamarbejde i skikkelse af FETC blev faktisk allerede truffet tilbage i
2005 af den gamle 'Erhvervsparaply' for områdets erhvervs-, handels- og turistforeninger. Per 1. januar i år udpegede
man i samarbejde med Frederikssund Kommune en midlertidig bestyrelse som fik til opgave at sikre opbakning til
stiftelsen af en forening til varetagelse af det samlede erhvervslivs interesser.
Nu har bestyrelserne i erhvervs-, handels- og turistforeningerne i Skibby,
Jægerspris, Slangerup og Frederikssund besluttet at anbefale en fusion af de
eksisterende foreninger med FETC. De enkelte foreninger afholder
ekstraordinære generalforsamlinger for at sikre opbakning til bestyrelsens
beslutning.
Forud for den endelige etablering af FETC har den midlertidige bestyrelse,
FETC's ledelse og de lokale foreninger mødtes for at drøfte hvordan den
samlede erhvervs- og turistorganisation skal udformes, så den får den fornødne
gennemslagskraft.
Den stiftende generalforsamling afholdes den 1. november, og FETC stiftes så endeligt fra årsskiftet.
Pressen blev nærmere orienteret om den forestående, endelige stiftelse af FETC på et pressemøde den 24. oktober.
Her var også FjordTV til stede – se tv-stationens ni minutter lange reportage.
FETC får en bestyrelse på syv erhvervsfolk og to byrådspolitikere
FETC får en bestyrelse på ni personer, syv der repræsenterer erhvervslivet og to medlemmer udpeget af Frederikssund
Byråd. Under FETC's bestyrelse etableres der tre hovedudvalg dækkende erhverv, detailhandel og turisme.
FETC's foreløbige bestyrelse foreslår på generalforsamlingen en bestyrelse bestående af:

André Wilhelmsen, Wilhelmsen Sko Aps, Frederikssund

Kim Louring Larsen, Smithers-Oasis Denmark A/S, Frederikssund

Jørgen Hindse, Sundolitt A/S, Slangerup

Hans-Martin Madsen, SuperBest, Skibby

Søren Bruun Hansen, Haldor Topsøe A/S, Frederikssund

Marie Louise Bjerg, Mountain Top Industries A/S, Frederikssund

Rasmus Eibye, Hansen Is, Jægerspris

Annette Bjørnbach, BM Rådgivning, Jægerspris

Stig Teilmann Hansen, Danske Bank, Frederikssund
Hertil kommer to bestyrelsesmedlemmer fra Frederikssund Kommune:

Kim Rockhill, Byrådet, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Jesper Thorup, Byrådet, medlem af Plan- og Udviklingsudvalget
De enkelte medlemmer af de fusionerende foreninger får automatisk tilbud om at blive medlem af det ny FETC.
Bestyrelsen for FETC foreslår en kontingentgraduering på syv trin efter antallet af ansatte hos det enkelte medlem. For et
enkeltmandsfirma skal kontingentet således være 1500 kroner, og for firmaer med over 100 ansatte skal kontingentet
være 25.000 kroner. Plus moms.
Detailhandlen i handelscentrene i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund vil derudover have særlige behov i
forbindelse med afholdelse af aktiviteter som søndagsåbent, underholdning m.m. Derfor får disse grupper oveni en særlig
detailhandelsopkrævning – som det allerede er tilfældet i dag. Og selv om de lokale detailhandelsforeninger
nedlægges med dannelsen af FETC, bliver der stadig brug for nogle der inden for rammen vil stå for de lokale aktiviteter
på detailhandelsområdet.
2007 10 25 Folketingsvalg tirsdag den 13. november 2007
Der afholdes valg til Folketinget tirsdag den 13. november, og Valgbestyrelsen for Frederikssund Kommune har i den
forbindelse følgende orientering:
Afstemningssteder
Afstemningen på valgdagen foregår i tidsrummet kl. 9 til 20 på følgende afstemningssteder:

Frederikssundhallerne

Græse Bakkebyskolen

Oppe Sundby Skole

Skibby Idrætshal

Kignæshallen

Solbakkehallen

Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK)

Lindegårdskolen - gymnastikhallen
Vælgere der kan møde på afstemningsstedet på valgdagen, men som på grund af manglende førlighed, svagelighed eller
lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, kan afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet.
Brevstemmer
For vælgere der på valgdagen er forhindret i at møde frem på valgstedet i det tidsrum afstemningen finder sted, kan der
afgives stemme per brev til og med lørdag den 10. november. Brevstemme kan afgives på et hvilket som helst
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folkeregister i Danmark mod forevisning af gyldig legitimation.
Brevstemmeafgivningen i Frederikssund Kommune foregår i Borgerservice på følgende tidspunkter:
Borgerservicecenter Frederikssund, Torvet 2, Frederikssund *
Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-18
Fredag kl. 9-14
Borgerservicecenter Jægerspris, Parkvej 1, Jægerspris
Tirsdag og onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-15
Borgerservicecenter Skibby, Røgerupvej 4, Skibby
Mandag og tirsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-15
Borgerservicecenter Slangerup, Kongensgade 18, Slangerup
Mandag og onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-15
* Herudover holdes der ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning i Borgerservicecenter Frederikssund
Lørdag den 3. november kl.10-12
Lørdag den 10. november kl.10-12
Borgerservicecentrene i Jægerspris, Skibby og Slangerup holder i øvrigt lukket den 13. og 14. november på grund af
valget og den efterfølgende fintælling.
Afstemning i hjemmet
Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgdagen eller afgive brevstemme i
et folkeregister, har mulighed for at søge om at afgive brevstemme i deres eget hjem.
Ansøgningen skal afgives på en særlig blanket som kan rekvireres enten i Borgerservice på telefon 47 35 10 00 eller i et
af følgende fem omsorgscentre så vidt muligt på hverdage mellem kl. 10-12:
Østergården, Frederikssund, telefon 47 35 03 91
Tolleruphøj, Frederikssund, telefon 47 31 22 25
Nordhøj, Skibby, telefon 47 35 21 00
De Tre Ege, Jægerspris, telefon 47 35 17 98
Solgården, Slangerup, telefon 47 35 27 00
Blanketten kan også fås gennem hjemmehjælperne.
Ansøgning om at brevstemme i eget hjem skal være Borgerservice i hænde senest torsdag den 1. november kl. 18.00.
Man vil snarest herefter få besked om hvilken dag man får besøg af stemmemodtagerne.
Afstemning på institutioner m.v.
Vælgere der er indlagt på offentlige eller private sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner, samt beboere i
beskyttede boliger og på visse alderdoms- og plejehjem kan stemme per brev det pågældende sted.
Valgkort
Valgkort udsendes, så de er vælgerne i hænde fem dage før valgdagen. Valgkortet skal medbringes til
afstemningsstedet. Afstemningsstedet fremgår af valgkortet.
På folketingsvalglisten optages de vælgere der senest mandag den 29. oktober har anmeldt flytning og er tilmeldt
Frederikssund Kommunes Folkeregister.
På folketingsvalglisten optages de vælgere der tilflytter fra udlandet og senest tirsdag den 6. november er tilmeldt
Frederikssund Kommunes Folkeregister.
Vælgere der tilflytter Frederikssund Kommune efter mandag den 29. oktober (eller som anmelder flytning til kommunens
folkeregister efter denne dato), kan ikke optages på valglisten i Frederikssund Kommune. Afstemningen skal så ske i den
tidligere kommune i det afstemningsdistrikt vælgeren havde bopæl. Afstemningen kan også ske per brevstemme ved
henvendelse på folkeregistret/Borgerservice (se ovenfor).
Personer der mener sig berettiget til at afgive stemme, men som ikke senest torsdag den 8. november har modtaget
valgkort, kan rette henvendelse til Borgerservice på telefon 47 35 10 00.
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2007 10 26

Kanal motiv på Y's Men's Club's
julemærke 2007
Frederikssund Y's Men's Club har for 29.
gang udsendt et lokalt julemærke. Motivet
er den kanal der i år har skilt Sydkajen fra
som en 'holm', det gamle
havnemesterhus og dele af Sydkajens ny
bebyggelse.
Kanalens historie husker de fleste - ellers
kan den genopfriskes her.
Havnemesterboligen blev for små 80 år
siden opført som tjenestebolig for
brofogeden ved den bro der fra 1928 til 1936 førte Midtbanen over Roskilde
Fjord (hvoraf der nu kun er en enkelt propille eller 'tandstump' og en
banedæmning tilbage).
Mærket er tegnet af Henning Nielsen som hermed har tegnet sit tiende
julemærke. Mærket sælges fra de fleste af byens banker og nogle forretninger
fra den 1. november. I den efterfølgende weekend er FDF-spejdere på gaden for
at sælge mærket.
Mærket koster 30 kroner for et ark med 35 mærker. Der forventes solgt cirka
700 ark. Overskuddet går til forkyndelsesarbejde i spejderregi. Frederikssund
Y's Men's Club har 14 medlemmer.

2007 10 26 Frederikssund vært for Fritidssamrådets årsmøde
Frederikssund Kommune er torsdag den 1. og fredag den 2. november vært når Fritidssamrådet i Danmark holder
årsmøde med deltagelse af 65 repræsentanter fra alle egne af landet.
Fritidssamrådet er et landsdækkende netværk for ledere og medarbejdere inden for fritids- og folkeoplysningsområderne.
Årsmødet rummer dels et repræsentantskabsmøde hvor der aflægges beretning for samrådets virke i det forløbne år og
vælges ny bestyrelse. På grund af kommunalreformen skal Fritidssamrådet også fastsætte nye vedtægter.
Derudover er der på årsmødeprogrammet en række faglige temaer der handler om udviklingen inden for fritids- og
kulturlivet. Her er overskrifterne blandt andet:

Hvor bevæger foreningslivet sig hen?

Hvordan ser kultur- og fritidslivet ud fra en fremtidsforskers synsvinkel?

Status på folkeoplysningen med særlig vægt på aftenskolerne

Hvordan kan kommunen støtte fritidslivet?
Årsmødet afholdes på Metalskolen i Jørlunde. På årsmødets andendag besøger deltagerne det nyligt udbyggede J.F.
Willumsens Museum. Der sluttes af med frokost på Restaurant Kalvø i Frederikssund.
2007 10 29 Frederikssund Kommune nedlægger direktørstilling
Kommunen har endnu en gang reduceret antallet af øverste chefer. Ved årets begyndelse efter sammenlægningen af
kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Slangerup og Skibby – den mest omfattende kommunesammenlægning i
Nordsjælland – bestod direktionen af syv medlemmer.
Allerede i foråret blev direktionen reduceret til seks direktører, og efter sommeren fratrådte direktøren for Administration
og Sundhed.
Direktionen har anbefalet at denne stilling ikke genbesættes – blandt andet for at sikre gennemførelse af et sparekrav på
lønbudgettet. Frederikssund Kommunes direktion er dermed reduceret til fem medlemmer.
Opgaverne er blevet fordelt blandt de andre direktører, og der er sket forskellige justeringer af den administrative struktur
i øvrigt.
2007 10 30 Endelig godkendelse af 2006-regnskabet (regnskaberne)
Byrådet godkendte den 30. oktober endeligt og enstemmigt 2006-regnskabet – som ret beset ikke er ét regnskab, men
fem regnskaber, nemlig et regnskab for hver af de fire gamle kommuner Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup
samt et regnskab for de ni mio. kroner som Byrådets forløber, Sammenlægningsudvalget, havde til selvstændige
opgaver.
Sammenlagt tegner de fem regnskaber et 'regnskab' for Ny Frederikssund Kommune som viser den økonomi, likviditet,
omsætning m.v. som den ny Frederikssund Kommune 'arvede' fra de gamle kommuner. Den samlede 'omsætning' i de
fire kommuner var 1,7 mia. kroner. Og det var således den ny kommunes økonomiske udgangspunkt. Se tidligere artikel.
Der var underskud på driften i Skibby og Slangerup kommuner, men overskud i Frederikssund og Jægerspris, og
sammenlagt et overskud på godt 37 mio. kroner
– delvis modsvarende de overskud som nogle af institutionerne oparbejdede i løbet af året til overførsel til 2007budgettet. Se tidligere artikel.
I sammenhæng hermed den endelig regnskabsgodkendelse godkendte Byrådet også revisionsberetningerne for de fem
2006-regnskaber. Kommunernes Revision har afsluttet deres revision af 2006-regnskaberne den 24. september. Det er
noget senere end det plejer at være, men det har været særlige regler herom for sammenlægningskommuner.
Revisionen er sket med udgangspunkt i almindelige anerkendte danske principper for revision af kommunale regnskaber,
og revisionen er foregået efter god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning og kommunens
revisionsregulativ.
Revisionen har forsynet årsregnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold i alle fire kommuner: "Det er vores
opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling per 31.
december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2006 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser."
Kommunernes Revision har anført en række bemærkninger som kommunen har kommenteret og i øvrigt vil følge op på i
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samarbejde med kommunens ny revisor KPMG. Se revisionens bemærkninger og kommunens svar.
Kommunernes Revision har på samme måde revideret årsregnskab 2006 for Sammenlægningsudvalget og givet det en
revisionspåtegning både uden forbehold og uden bemærkninger.
2007 10 30 Kørsel til valgstederne ved folketingsvalget
Frederikssund arrangerer kørsel til valgstederne ved folketingsvalget den 13. november. Ordningen gælder borgere der
på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på valgstedet ved egen hjælp. Kørselstilbudet skal
betragets som et supplement til muligheden for at brevstemme. Kørslen er gratis for borgeren.
Transport til valgstedet foregår enten i tidsrummet kl. 9-11 eller kl. 13-15. Der kan ikke bestilles kørsel til et bestemt
tidspunkt, kun vælges mellem formiddag eller eftermiddag.
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2007 11 2

Tilmelding til ordningen skal ske direkte til vognmanden senest fredag den 9. november kl. 13. Se valgdistriktets
nummer på kortet og se i listen her under hvilken vognmand der kører i distriktet.
1 – Frederikssundhallen – Frederikssund Taxa – telefon 47 31 19 20
2 – Græse Bakkebyskolen – Frederikssund Taxa – telefon 47 31 19 20
3 – Oppe Sundby Skole – Frederikssund Taxa – telefon 47 31 19 20
4 – Skibby Idrætshal – Busserne A/S – telefon 57 66 08 00
5 – Kignæshallen – Frederikssund Taxa – telefon 47 31 19 20
6 – Solbakkehallen – Frederikssund Taxa – telefon 47 31 19 20
7 – Slangerup Idræts- og Kulturcenter – Taxa Nordsjælland
– telefon 49 11 00 18
8 – Lindegårdskolen – Taxa Nordsjælland – telefon 49 11 00 18
Musikskolen har fået ny hjemmeside:
Kommunens institutioner er ved at få nye hjemmesider.
Fra i dag - den 1. november 2007 - har Frederikssund Musikskole således lanceret sin nye hjemmeside på adressen
www.musikskolen.frederikssund.dk
På hjemmesiden kan du bl.a. læse om
musikskolens undervisningstilbud
kor og orkestre - her finder du også prøveplan for dit orkester
sæsonens arrangementer
lærerne
bestyrelsen
støtteforeningen
Der er også mulighed for at tilmelde sig nyhedsservice, så får du nyheder fra musikskolen direkte i din mailbox.
Lærermangel i Frederikssund?
Mangel på lærere er et landsdækkende fænomen, men det rammer ikke lige hårdt alle steder.
Ifølge Danmarks Lærerforening er manglen størst i de såkaldte yderområder, og der var i april måned 2000 lærerstillinger
der var besat med uuddannede. I Frederikssund Kommune varetages 12 procent af stillingerne af personer der ikke er
uddannet som folkeskolelærer.
Hvorfor er der mangel på lærere?
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På landsplan er der en række årsager til lærermangelen. Skolechef Anders Ramsing opregner følgende:
Få optages på seminarier
Mange lærere går på pension disse år
Færre bliver færdige til tiden
Negativ omtale af lærerfaget
Pres fra forældre i skolen
Stive arbejdstidsaftaler
Lønniveauet
En målrettet lokal indsats
- Der er således hverken en enkel forklaring eller en enkel løsning på problemet. Uddannede lærere er klart at
foretrække, men virkeligheden er at vi har meget få ubesatte stillinger.
- En lokal faktor er den indgåede arbejdstidsaftale - Fjordaftalen - som tiltrækker uddannede lærere fordi den giver mere
fleksibilitet ved i højere grad at fokusere på opgaverne end på optælling af timer.
- Der gives tillæg til uuddannede der starter merituddannelse, svarende til indplacering som uddannet lærer. Ordningen
gælder for den lærerstuderende i fire år, og studieperioden som fastansat tæller med i lønancienniteten. Det har stor
betydning for rekrutteringen.
- Desuden er Nordsjælland ikke et typisk yderområde. Den høje andel af uuddannede hænger her sammen med lang
afstand til seminarier og meget høje boligpriser. For eksempel har Hundested 25 procent, siger Anders Ramsing.
Mange er i uddannelse
Topscorer lokalt er Møllegårdskolen med 22 procent uuddannede, svarende til 10 lærere. Ud af disse er de 8 i
uddannelse.
Samlet har 66 læreransatte i kommunen ikke uddannelse som folkeskolelærer, og præcis halvdelen af dem er i gang
med merituddannelse.
- Men de som ansættes i stedet har mange faglige kvaliteter. De er ikke uuddannede lærere, men lærere uden en
læreruddannelse. En netop foretaget opgørelse af disse medarbejderes baggrund viser at 6 har en længerevarende
uddannelse (akademiker), 18 har en mellemlang (ex pædagog eller bibliotekar) og 14 har en erhvervsuddannelse. I
restgruppen er en del i gang med læreruddannelsen.
Der er altså overvejende tale om uddannede medarbejdere, der kan yde nye og interessante bidrag til undervisningen,
slutter Anders Ramsing.
Hvordan har du det i børnehaven?
- børns trivsel under lup

I perioden frem til jul vil alle forældre med børn i aldersgruppen 3 - 6 år få et samtaleark med hjem.
Samtalearket er et værktøj til at vurdere det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø set fra børnehøjde. Dette gøres
ved hjælp af spørgsmål om børnenes syn på f.eks. legepladsen, venskaber og de voksne.
Børn og forældre skal udfylde samtalearket i fællesskab og skemaet afleveres i barnets daginstitution. Institutionen kan
bruge informationerne i deres videre arbejde internt. Kommunen udarbejder et samlet overblik over alle institutionerne,
som kan belyse afvigelser og fremhæve de gode eksempler.
1. august 2007 trådte den nye dagtilbudslov i kraft. Den gør det nu lovpligtigt at alle institutioner udarbejder en skriftlig
børnemiljøvurdering. Hvert år i april forelægges resultatet for byrådet i Frederikssund Kommune.
Ved eventuelle spørgsmål kontakt da Line Buchholt i "Afdelingen for dokumentation, evaluering og udvikling" på telefon
47 35 10 00 eller e-mail lbuch@frederikssund.dk.
2007 11 2







FETC stiftet
De gamle erhvervs-, handels- og turistforeninger i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup er nu blevet til
Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter, FETC. Torsdag den 1. november valgte en stiftende generalforsmaling den ny
forenings bestyrelse. Der deltog 70 medlemmer.
Der blev i alt opstillet 11 kandidater til en bestyrelse på syv (+to) medlemmer. De valgte er (med stemmetal i parentes)
(49) André Wilhelmsen, Wilhelmsen Sko ApS, Frederikssund
(49) Kim Louring Larsen, adm. direktør for Smithers-Oasis Danmark, Frederikssund
(48) Hans-Martin Madsen, købmand, SuperBest, Skibby
(46) Marie Louise Bjerg, adm. direktør for Mountain Top Industries, Frederikssund
(41) Jørgen Hindse, adm. direktør Sundolitt, Slangerup
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(41) Stig Teilmann Hansen, filialdirektør, Danske Bank, Frederikssund
(28) Anette Bjørnbach, rådgivende ingeniør, BM Rådgivning, Jægerspris
(26) Søren Bruun Hansen, fabriksdirektør Haldor Topsøe, Frederikssund
(24) Rasmus Eibye, Hansen Is, Jægerspris
De to sidstnævnte er valgt som suppleanter. De valgte var alle foreslåede af den hidtidige, midlertidige bestyrelse for
FETC. På mødet blev desuden Bent Raith, Skibby, og Birthe Jensen, Jægerspris, opstillet som kandidater, men deres
stemmetal rakte ikke til bestyrelsesposter.
Dertil kommer to bestyrelsesmedlemmer udpeget af Byrådet
Kim Rockhill (S), formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Jesper Thorup (V), medlem af Plan- og Udviklingsudvalget

2007 11 3

Tv-debat om madordningen for ældre
– udvalgsformand Tina Tving Stauning møder brugerrådsformand Gert Grass Henriksen
Skal Frederikssund Kommune have en ny madordning for sine ældre borgere, spørger FjordTV Frederikssund to aktører i
debatten – brugerrådsformand på Tolleruphøj (ældre- og plejecenter i det sydlige Frederikssund), Gert Grass Henriksen,
og formand for Social- og Ældreudvalget, byrådsmedlem Tina Tving Stauning.
Baggrunden er at kommunen er ved at undersøge mulighederne for udbud af madservicen på ældreområdet samtidig
med at man ser på muligheden for at optimere driften af de eksisterende køkkener, fx ved sammenlægning. Som et led i
det nyligt vedtagne budget for 2008 og de efterfølgende overslagsår skal der på den samlede madproduktion,
madudbringning m.v. findes en årlig besparelse fra 2009 på 3,6 mio. kroner. Et af spørgsmålene i debatten er forskellen
på den mad der dagligt bringes varm ud, og den kølemad der leveres med dages mellemrum til opvarmning i hjemmet.
Brugerrådsformand Gert Grass Henriksen har forud for tv-debatten skrevet et åbent brev til kommunen, og i løbet af
udsendelsen overrækker han udvalgsformand Tina Tving Stauning en samling underskrifter på fra borgere der tilslutter
sig brevet.
Følg FjordTV's 23 minutter lange tv-debat mellem udvalgsformand Tina Tving Stauning og brugerrådsformand Gert
Grass Henriksen.

2007 11 7

Trivselsundersøgelse i børnehaverne – nu på tv
Forældre med tre-seksårige børn i daginstitution har fået eller får snart et samtaleark med hjem med spørgsmål om
børnenes trivsel i institutionen. Børn og forældre skal udfylde samtalearket i fællesskab. Se tidligere artikel.
Nu på lokal-tv
FjordTV Frederikssund har lavet en reportage om trivselsundersøgelsen med interview
med pædagogisk-administrativ konsulent Per Børsting-Andersen og AC-medarbejder
med evaluering som speciale Line Buchholt, begge fra afdelingen for Kvalitet &
Særopgaver i forvaltningen for Opvækst- & Uddannelse.
Den fem minutter lange udsendelse indeholder også et interview med børnehaveleder
Henriette Skjødt-Pedersen fra Naturbørnehaven på Skovvej (Ventevej) i Frederikssund.
Se tv-udsendelse.

2007 11 7

Kandidatliste til folketingsvalget
De kandidater der er opstillet til folketingsvalget 2007 i Nordsjællands Storkreds, fremgår af en fortegnelse over
kandidater fra Statsforvaltningen Hovedstaden.
Fortegnelse over kandidater
Nordsjællands Storkreds består af kommunerne Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, FrederiksværkHundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal.
Der er opstillet i alt 61 kandidater, og de ni opstillede partier har opstillet fra seks til 11 kandidater. Alle kandidater er
opstillet i hele storkredsen. Af listen fremgår for nogle kandidaters vedkommende i hvilken kreds de er nomineret.
Storkredsen består af følgende kredse:
1 Helsingør
2 Fredensborg
3 Hillerød
4 Frederikssund
5 Egedal
6 Rudersdal
Vælgere fordelt på valgsteder i Frederikssund
Der er dags dato (7. november 2007) registreret i alt 32.327 stemmeberettigede vælgere i Frederikssund Kommune.
Vælgernes fordeling på de otte valgsteder:
5105 – Frederikssundhallen (Frederikssund Bymidte)
4646 – Græse Bakkebyskolen (Frederikssund Nord)
4294 – Oppe Sundby Skole (Frederikssund Syd)
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5392 – Skibby Idrætshal (Skibby)
4543 – Kignæshallen (Jægerspris)
2689 – Solbakkehallen (Dalby)
2897 – Slangerup Idræts- og Kulturcenter (Slangerup)
2761 – Lindegårdskolen (Jørlunde)

2007 11 8

Bycirklen holder konference om Kina
"På forkant med udviklingen" kalder de tre Bycirkel-kommuner Ballerup, Egedal og Frederikssund deres konference om
Kina. Erhvervslivet er inviteret til at deltage i en aften med orientering om den samarbejdsaftale Bycirklen tidligere på året
indgik med den kinesiske kommune Wuxi. En Bycirkel-delegation var i maj på besøg i Wuxi, og få uger efter var en
kinesisk delegation i Danmark.
Hvordan er udviklingen i Kina, og hvilke muligheder er der for dansk
erhvervsliv? Det er noget af det konferencen skal give de deltagende
erhvervsfolk svar på.
Aftenen skal også bruges til at afdække interessen for at deltage i en
eventuel erhvervsdelegation til Wuxi i foråret 2008.
Fra konferenceprogrammet kan nævnes:
Generalkonsul Carsten Thøgersen fra Det Danske Generalkonsulat i
Shanghai giver "det store billede" af Kina med særlig vægt på området
omkring Shanghai.
Chefredaktør Mikael R. Lindholm fra Computerworld beskæftiger sig
med den innovative arbejdsplads: Vi skal leve af vores evne til at være kreative og innovative, det er vores hemmelige
våben mod Kina.
Direktør Anton Petersen fra COWI Bridges, Tunnels and Marine Engineering, taler om COWI's mange års erfaring i Kina.
COWI er en af de få danske virksomheder der laver systemeksport til Kina.
CEO Claus Christiansen, Nordic Bioscience A/S, fortæller om erfaringer med at etablere sig i Kina efter at firmaet i 2006
åbnede en afdeling i Beijing.
The possibilities in Wuxi (præsentation af Wuxi og de konkrete erhvervsmuligheder) ved Li Zhi, Chief Representative of
Wuxi Economic & Trade Representative Office in Germany.
Konferencen foregår torsdag den 22. november kl. 18.30-22 i Ballerup Super Arena. Tilmelding senest torsdag den 16.
november til sni@balk.dk. Deltagelse er gratis.

2007 11 8

Ny fjordforbindelse (VVM-undersøgelse)
Vejdirektoratet indkalder forslag og bemærkninger til en ny forbindelse over Roskilde
Fjord ved Frederikssund.
En indledende høring skal give input til en såkaldt VVM-undersøgelse af en ny
fjordforbindelse.
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.
Fra den 9. november til den 17. december gennemføres således en offentlig høring.
Her har borgere (fx trafikanter og beboere i områder der eventuelt bliver berørt af en
ny fjordforbindelse) og interesseorganisationer m.fl. mulighed for at komme med
forslag og bemærkninger til undersøgelsen.
Vejdirektoratet har udarbejdet et debatoplæg om VVM-undersøgelsen og dens baggrund. Debatoplægget kan fås på
borgerservicecentrene og bibliotekerne i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby. Debatoplægget kan også
hentes her i pdf-format.
Borgermøde 26. november
I forbindelse med den offentlige høring afholder Vejdirektoratet et borgermøde mandag den 26. november kl. 19 på
Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6 i Frederikssund.
Eventuelle forslag og bemærkninger til undersøgelsen skal indsendes til Vejdirektoratet senest 17. december 2007.
Baggrund
Baggrunden for undersøgelsen af en ny fjordforbindelse er – skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside – at der dagligt er
problemer med afviklingen af trafikken på Kronprins Frederiks Bro og på J.F. Willumsens Vej gennem Frederikssund.
Det er en folketingspolitisk trafikaftale fra oktober sidste der er grundlaget for at Vejdirektoratet nu går i gang med en
VVM-undersøgelse. Undersøgelsen skal belyse mulighederne for at skabe mere kapacitet over Roskilde Fjord og
beskrive de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af forskellige løsninger (broer, tunneller m.v.).

VVM-undersøgelsen skal give en samlet vurdering af projektets virkninger på mennesker, natur og kulturhistoriske
forhold. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Frederikssund Kommune, Bycirklen, Region Hovedstaden, Byog Landskabsstyrelsen og Kystdirektoratet, og undersøgelen skal se på de forskellige muligheder for en ny
fjordforbindelse sådan som de tidligere har været skitseret af Frederiksborg Amt i de to 'korridorer' – den eksisterende bro
og Tørslev Hage-forbindelsen.
VVM-undersøgelsen indledes med den nu igangsatte offentlige høring. Den forventes afsluttet i foråret 2009, og til den tid
fremlægges den færdige VVM-redegørelse til offentlig høring.
Kontaktperson i Vejdirektoratet til yderligere oplysninger om projektet er Niels Korsgaard som kan kontaktes på telefon 72
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44 36 08 eller vd@vd.dk (att. Niels Korsgaard).
2007 11 11 Flere end 100 ekspeditioner i timen
– Vi har haft en helt forrygende travl lørdag i Borgerservicecentret på Rådhuset i Frederikssund, fortæller
borgerservicechef Britt Chritsensen.
– Allerede fra åbningen kl. 10 var der rigtig, rigtig travlt, og det fortsatte hele åbningstiden igennem frem til kl. 12, beretter
Britt Christensen.
Fra start var der to medarbejdere til at tage imod brevstemmer og to medarbejdere til at betjene skranken med pas og
kørekort (som havde ekstraordinært førjuleferie-åbent). Men det blev der hurtigt lavet om på. En af pas-medarbejderne
rykkede til brevstemmerne, og der blev indkaldt yderligere en medarbejder (chefen selv). På den måde kom man op at at
være fire om at betjente de brevstemmende vælgere.
Det var der også brug for: I alt 217 borgere valgte at bruge denne den sidste brevstemmedag inden folketingsvalget
torsdag den 13. november. Der var til gengæld kun ni der kom for at få lavet nyt pas.
– Der var en hyggelig stemning, og mange fik en snak og en kop kaffe mens de ventede på deres tur til at afgive stemme,
fortæller borgerservicechefen.
På en almndelig syv-timers åbningsdag betjenes der normalt mellem 200 og 300 borgere ved skrankerne i
Borgerservicecentret på Rådhuset i Frederikssund, og så er der også travlt. Men lørdag den 10. november blev der
betjent 226 borgere på bare to timer!
Ekspeditionen af brevstemmer er vel at mærke en del mere omstændelig end den vælgerregistrering der foregår på
valgstederne på valgdagen.
1692 brevstemme-ekspeditioner i alt
Siden valget blev udskrevet og til og med lørdag den 10. november har Borgerservice i alt modtaget 1505 brevstemmer.
Heraf er de 108 brevstemmer fra borgere fra andre kommuner. Disse stemmer er løbende sendt videre til de pågældene
borgeres bopælskommuner.
Derudover har medarbejdere fra Borgerservice sammen med valgtilforordnede vælgere været på besøg i kommunens
ældrecentre og i private hjem tirsdag, onsdag og torsdag i ugen op til valget. Ved disse hjemmebesøg er der i alt afgivet
187 stemmer.
Til og med fredag er der modtaget 91 brevstemmer som Frederikssund-borgere har afgivet i andre kommuner landet
over. De sidste af disse udefrakommende brevstemmer modtages med posten til og med valgdagen tirsdag (om
morgenen før valghandlingen begynder).
Samtlige brevstemmer overføres til valgstederne om morgenen på valgdagen. Først i forbindelse med den samlede
optælling af valgresultatet opgøres det endelige antal brevstemmer for Frederikssund.
2007 11 11 Valgmaskinen er smurt – men kører kun med flere hundrede personers medvirken
Valgorganisationen i Frederikssund Kommune er velforberedt og bemandet med tilsammen flere hundrede personer –
administrative medarbejdere, valgtilforordnede (politisk udpegede vælgere), servicemedarbejdere fra Rådhuset,
medarbejdere fra driftsafdelingen og medarbejdere fra valgstederne (skolerne og hallerne). Og mon ikke de fleste holder
det for en god oplevelse således at få lov at være med til at få demokratiet til at fungere.
Valgbestyrelsen med borgmesteren som formand har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og
opgørelsen af valget. Valgbestyrelsen består af fem medlemmer udpeget af Byrådet – som også har udpeget
valgstyreformænd på hvert af de otte valgsteder i kommunen. Valgstyreformanden har sammen fire valgstyrere, en
valgsekretær og en valgmedhjælper ansvaret for valghandlingen og valgaftenens stemmeoptælling på valgstedet.
Administrativt er det øverste ansvar for afholdelse af valg og folkeafstemninger placeret hos kommunens ordførende
direktør. Chefen for Politisk Sekretariat varetager den daglige ledelse af valgforberedelsen og -afviklingen og er sekretær
for valgbestyrelsen. For at sikre koordination og forberedelse af valg er nedsat et permanent valgsekretariat bestående af
chefen for Politisk Sekretariat, to jurister fra Juridisk Sekretariat, en chefkonsulent fra Procesressourcer og en sekretær
fra Byrådssekretariatet.
Valgsekretariatet har forberedt sig på valg gennem mange måneder. Procedurer og opgaver en minutiøst beskrevet i
manualer. Valgstederne er studeret og deres indretning nøje planlagt. Alt fra elastikker til stemmeurner er på plads.
Dagen før valget
Midt på dagen før valget går medarbejdere fra driftsafdelingen, rådhusbetjente og servicemedarbejdere på skolerne og
hallerne i gang med at opstille valgudstyr på valgstederne – valgborde, stemmebokse m.v.
Efter frokosttid samles de medvirkende adminitrative medarbejdere i kantinen på Rådhuset for at tælle og pakke
stemmesedler og andet materiale der skal fordeles til de otte valgsteder. De respektive medarbejdere tæller
stemmesedler til de valgsteder de dagen efter skal bemande. Her er korrekthed at rigtig stor betydning, fordi der efter
valgets afslutning skal kunne gøres nøjagtigt rede for brugte, ikke-brugte og kasserede stemmesedler.
Senere på eftermiddagen mødes valgstyreformændene, valgsekretærerne og valgmedarbejderne for at gennemgå og
godkende brevstemmer. Der er flere andre formalier der skal ordnes, og også praktiske forhold som fx afprøvning af
mobiltelefoner.
Alt valgmateriale (stemmesedler m.m.) til det enkelte valgsted pakkes og bringes til opbevaring for natten på et sikkert
sted.
Efterfølgende tager valgsekretær og valgmedhjælper eventuelt en tur ud til deres valgsted for at sikre sig at alt er parat –
borde, afstemningsbokse, stemmeurner, opsætning af skilte o.s.v.
Valgdagen
Tidligt om morgenen tager det kommunale beredskab fat på udbringningen af valgmaterialet, så det er fremme på
valgstederne inden kl. 8. Beredskabet bringer også morgenbrød med ud, og senere bringes der middagsmad og
aftensmørrebrød m.m. ud til folkene på valgstederne.
Også valgsekretærer og valgmedhjælpere møder tidligt for modtagelse af valgmateriale ude på valgstedet og for at
kontrollere valglokalets indretning.
Inden valghandlingen begynder kl. 9, skal opgaver, holddeling og vagtskifter mellem valgstyrere og tilforordnede være
fordelt. Der skal sørges for skiltning – og for flagning. Valgbordene skal stå parat med stemmesedler, valglister og diverse
udstyr. Der skal være opslag i valglokalet med kandidatlister med bogstav- og listebetegnelser samt kandidaternes
navne.
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Når de tilforordnede og administrative valgmedarbejdere møder kl. 8, får de en sidste gennemgang af dagens opgaver af
valgstyreformand og valgsekretær.
Stemmekasserne (stemmeboksene) åbnes inden valghandlingen begynder for at valgstyreformanden kan kontrollere at
de er tomme.
Kl. 9 åbner valgstyreformanden valghandlingen, og i den forbindelse bliver de åbne stemmekasser fremvist for de
fremmødte borgere inden de låses.
Valghandlingen forløber frem til kl. 20, og undervejs skal det påses at der ikke på og ved valgstedet udøves valgagitation,
og at eventuelt godkendte indsamlinger foregår uden at forstyrre valghandlingen.
Ved valgbordene foregår den løbende kontrol af valghandlingen ved at føreren af valglisten nummerstempler ud for den
person der afgiver stemme, og hver gang stemplet runder et tal deleligt med 25 tjekkes det at tallet passer med antallet af
stemmesedler – som netop er bundtet i dette antal.
Vælgerne legitimerer sig ved de valgkort de har fået tilsendt, men det kan godt lad sig gøre at stemme uden.
Valgsekretær / valgmedhjælper sørger at vælgere uden valgkort kan komme til at stemme mod fremvisning af
legitimation.
Stemmeprocenten på valgstedet bliver opgjort hver time og indtelefoneret til det centrale valgsekretariat der befinder sig
på Rådhuset.
Inden afstemningen slutter kl. 20, undersøger valgstyreformanden om der er flere vælgere der ønsker at afgive stemme.
Er dette ikke tilfældet, erklærer formanden afstemningen for afsluttet.
Valgaftenen
Så snart som muligt efter kl. 20 går stemmeoptællingen i gang. Valgstyrere og tilforordnede tømmer stemmekasserne på
et stort bord. Stemmesedlerne foldes ud og vendes rigtigt og fordeles derefter på partierne. Optællingen på valgaftenen
foretages især af de administrative valgmedarbejdere.
Der foretages alene optælling af de afgivne stemmer på de enkelte kandidatlister ( altså partistemmer) samt blanke og
ugyldige stemmesedler.
Optællingen på personlige stemmer sker i forbindelse med fintællingen dagen efter. Fintællingen foregår i
Frederikssundhallen og foretages af administrative medarbejdere.
Når aftenens foreløbige optællinger slut, indtelefoneres resultat til valgbestyrelsen (valgsekretariat) på Rådhuset, og
efterfølgende offentliggøres resultatet for de tilstedeværende i afstemningslokalet.
Valgsekretariatet på Rådhuset sørger for indrapporteringen af valgresultaterne til Indenrigsministeriet, og resultaterne vil
herefter være at finde på ministeriets og kommunens hjemmesider samt på sædvanlig vis i de landsdækkende
elektroniske medier.
2007 11 13 Rumleriller på vej til rute 142 i Hornsherred
Rumleriller langs midten af landevejene kan forebygge ulykker og dermed redde liv, og Vejdirektoratet fræser nu
rumleriller i yderligere 100 kilometer landevej. Vejene er fordelt over hele Danmark (se kort over strækningerne). I
Hornsherred kommer der rumleriller på en cirka 25 kiliometer
lang strækning på rute 142.
Arbejdet med at fræse rumleriller i asfalten er begyndt i Jylland
og fortsætter til alle strækninger er færdige ved årets udgang.
Cirka en fjerdedel af de alvorlige trafikulykker på landevej
skyldes køretøjer der pludselig kører over i modsatte vejbane og
kolliderer med andre trafikanter eller kører ind i fx et træ eller ud
i rabatten. Det kan skyldes træthed, uopmærksomhed eller
spritkørsel. Med rystelserne fra rumlerillerne bliver bilisten gjort
kraftigt opmærksom på at bilen er på vej over i det modgående
spor.
Brugen af rumleriller kendes blandt andet fra det
nordsjællandske område hvor det lykkedes Frederiksborg Amts
trafiksikkerhedsfunktion at holde en strækning der tidligere var
belastet med ulykker, stort set fri for alvorlige ulykker efter
anlæg af rumleriller.
Rumlerillerne bliver nu udført med en teknik der får dem til at
støje mindre. Tidligere anlagte rumleriller har støjet så beboere
langs vejen har været generet heraf. Nu mærker de bilister der
kører over rillerne, i stedet for stærke vibrationer – ligesom at
køre på et vaskebræt.

2007 11 13 Folketingsvalget 2007 – stemmedeltagelsen dagen igennem
Stemmedeltagelsen er opgjort på hvert af kommunens otte valgsteder for hver hele time.
Der er anført både antal afgivne stemmer og procentdelen af stemmeberettigede. Stemmetal og -procent kl. 9 omfatter
alene brevstemmer, tallene de efterfølgende tider er inkl. brevstemmer. Tallene kl. 20 er således det endelige resultat.
Valgdeltagelsen er høj, sammenlagt på 87,8 procent, og på tre af valgstederne er valgdeltagelsen på over 90 procent
Valgdeltagelsen i Frederikssund Kommune samlet
kl. 9

1663

5,1

kl. 10 3790

11,7

kl. 11 5985

18,5

kl. 12 7846

24,3

kl. 13 9477

29,3
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kl. 14 10993 34,0
kl. 15 12983 40,2
kl. 16 15484 47,9
kl. 17 19221 59,4
kl. 18 23561 72,9
kl. 19 26752 82,7
kl. 20 28382 87,8

Samme opgørelse valgsted for valgsted
Frederikssundhallen
kl. 9

352

kl. 10 747

6,9
14,6

kl. 11 1176 23,0
kl. 12 1480 28,9
kl. 13 1753 34,2
kl. 14 2026 39,6
kl. 15 2274 44,4
kl. 16 2632 51,4
kl. 17 3108 60,7
kl. 18 3667 71,6
kl. 19 4093 79,9
kl. 20 4274 83,5
Græse Bakkebyskolen
kl. 9

301

6,5

kl. 10 592

12,7

kl. 11 858

18,5

kl. 12 1104 23,8
kl. 13 1321 28,4
kl. 14 1538 33,1
kl. 15 1765 38,0
kl. 16 2155 46,4
kl. 17 2750 59,2
kl. 18 3416 73,5
kl. 19 3927 84,5
kl. 20 4196 90,3
Oppe Sundby Skole
kl. 9

208

4,9

kl. 10 487

11,4

kl. 11 737

17,2

kl. 12 973

22,7

kl. 13 1175 27,4
kl. 14 1352 31,5
kl. 15 1591 37,1
kl. 16 1955 45,6
kl. 17 2498 58,2
kl. 18 3108 72,4
kl. 19 3587 83,6
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kl. 20 3889 90,6
Skibby Idrætshal
kl. 9

178

3,3

kl. 10 548

10,2

kl. 11 960

17,8

kl. 12 1288 23,9
kl. 13 1598 29,7
kl. 14 1853 34,4
kl. 15 2192 40,7
kl. 16 2587 48,0
kl. 17 3226 59,9
kl. 18 3845 71,4
kl. 19 4380 81,3
kl. 20 4673 86,8
Kignæshallen
kl. 9

261

kl. 10 602

5,8
13,3

kl. 11 1033 22,7
kl. 12 1380 30,4
kl. 13 1655 36,4
kl. 14 1896 41,7
kl. 15 2141 47,1
kl. 16 2462 54,2
kl. 17 2913 64,1
kl. 18 3436 75,7
kl. 19 3810 83,9
kl. 20 3967 87,3
Solbakkehallen
kl. 9

105

3,9

kl. 10 252

9,4

kl. 11 402

14,9

kl. 12 535

19,9

kl. 13 663

24,7

kl. 14 792

29,4

kl. 15 947

35,2

kl. 16 1169 43,5
kl. 17 1488 55,3
kl. 18 1887 70,2
kl. 19 2156 80,2
kl. 20 2300 85,5
Slangerup Idræts- og Kulturcenter
kl. 9

163

5,6

kl. 10 363

12,5

kl. 11 535

18,5

kl. 12 691

23,9

kl. 13 828

28,6
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kl. 14 940

32,5

kl. 15 1085 37,5
kl. 16 1311 45,3
kl. 17 1734 59,9
kl. 18 2151 74,3
kl. 19 2449 84,6
kl. 20 2587 89,3
Lindegårdskolen
kl. 9

95

3,4

kl. 10 264

9,6

kl. 11 412

14,9

kl. 12 566

20,5

kl. 13 703

25,4

kl. 14 846

30,6

kl. 15 988

35,8

kl. 16 1213 43,9
kl. 17 1604 58,1
kl. 18 2051 74,2
kl. 19 2350 85,1
kl. 20 2496 90,3
2007 11 14 Folketingsvalget 2007 – foreløbig resultatopgørelse
Resultatet af folketingsvalget den 13. november 2007 er for Frederikssund-delen af Frederkssundkredsen som for landet
som helhed at Venstre stadig er det største parti. I Frederikssund er partiets tilbagegang dog markant. Også Radikale og
Enhedslisten er gået kraftigt tilbage. Fremgangspartierne er (bortset fra Ny Alliance) Socialdemokraterne,
Konservative og ikke mindst SF.
Valgresultatet for Frederikssund Kommune som det er opgjort på valgaftenen – med stemmetal først og procentdel af
stemmerne (med ændringer i stemmetal og procentpoint i parenteserne):

A Socialdemokratiet 7023 (779) 24.9 (1.8)

B Det Radikale Venstre 1382 (-1003) 4.9 (-3.9)

C Det Konservative Folkeparti 3012 (525) 10.7 (1.5)

F SF - Socialistisk Folkeparti 3150 (1742) 11.2 (6.0)

K Kristendemokraterne 124 (-108) 0.4 (-0.5)

O Dansk Folkeparti 4510 (239) 16.0 (0.2)

V Venstre, Danmarks Liberale Parti 7684 (-1262) 27.3 (-5.8)

Y Ny Alliance 889 (889) 3.1 (3.1)

Ø Enhedslisten - De Rød-Grønne 403 (-361) 1.4 (-1.4)

Øvrige 0 (-314) 0.0 (-1.2)

I alt gyldige stemmer 28177 (1126) 99.9

Blanke stemmer 140 (-18)

Ugyldige stemmer 63 (8)

I alt afgivne stemmer 28380 (1116)
2007 11 14 Folketingsvalg 2007
– personlige stemmetal i Frederikssund Kommune
Det højeste personlige stemmetal fik indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med 3116 stemmer.
Næsthøjest blev folketingsmedlem Klaus Hækkerup (A) med 1796 stemmer, og tredjehøjest ligger Kjeld Haslund (C) med
1150 stemmer. De to sidstnævnte er bosiddende i Frederikssund.
De to byrådsmedlemmer, Pia Adelsteen (O) og Mads Bondo Dydensborg (R), fik henholdsvis 710 og 76 personlige
stemmer.
Kandidaterne er sideordnet opstillet på listerne med mindre andet (partiliste) er angivet.
A - Socialdemokratiet

Klaus Hækkerup 1796

Thomas Horn 28

Nick Hækkerup 674

Lone Møller 563

Hans Nissen 17
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Mads Reinholdt 95
Listestemmer 3832
I alt stemmer 7005










B - Det Radikale Venstre
Mads Bondo Dydensborg 76
Christian Friis Bach 17
Susanne Danig 13
Elisabeth Geday 17
Birger Mortensen 2
Margrethe Vestager 923
Listestemmer 331
I alt stemmer 1379










C - Det Konservative Folkeparti
Kjeld Haslund 1150
Lars Barfoed 153
Malene Carmel 43
Pia Christmas-Møller 351
Benedikte Kiær 134
Jens Jørgen Nygaard 10
Listestemmer 1163
I alt stemmer 3004











F - SF - Socialistisk Folkeparti
Erik Bach 197
Serdal Benli 116
Nikolaj Bührmann 18
Pia Olsen Dyhr 367
Nanna Westerby Jensen 185
Christian Saggau 9
Peter Westermann 51
Listestemmer 2221
I alt stemmer 3164











K - Kristendemokraterne
Anne-Mie Andersen 27
Claus Dyhrberg 3
Lars Fich 0
Stig Grenov 2
Ruben Kirkegaard 2
Ranjan Ranjansen 1
Birger Reuss Schmidt 4
Listestemmer 56
I alt stemmer 95










O - Dansk Folkeparti
Martin Kelkelund 611
Pia Adelsteen 710
Walter Christophersen 68
Marlene Harpsøe 99
Ib Kirkegaard 22
Egil Møller 20
Listestemmer 2966
I alt stemmer 4496




V - Venstre, Danmarks Liberale Parti
Lars Løkke Rasmussen 3116
Hans Andersen 627
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Charlotte Antonsen 168
Claus Hjort Frederiksen 211
Sophie Løhde 437
Thor Pedersen 327
Listestemmer 2799
I alt stemmer 7685















Y - Ny Alliance
Malou Aamund 250
Steen Bouet 4
Lars Engelberth 8
Karin Falkencrone 6
Vibeke Hellmann 2
Niels Høiby 9
Hanne Ibsen 12
Lars Gotlieb Nielsen 8
Marianne Porsborg 51
Kim Sejr 8
Rikke Weissfeld 2
Listestemmer 530
I alt stemmer 890










Ø - Enhedslisten - De Rød-Grønne (partiliste)
Lisbet Møller 95
Tue Tortzen 45
Sif Holst 19
Allan Berg Mortensen 1
Anders C. Bache 2
Ole Krarup 39
Listestemmer 236
I alt stemmer 437

2007 11 14 Folketingsvalg 2007
– valgte i Nordsjællands Storkreds
15 medlemmer af det ny folketing er valgt i Nordsjællands Storkreds – tre socialdemokrater, en radikal, to konservative,
to SF'ere, to fra Dansk Folkeparti, fire venstrefolk og en fra Ny Alliance.
Det ene medlem fra Dansk Folkeparti er Pia Adelsteen som er medlem af Frederikssund Byråd. Hun har ifølge
lokalavisernes netudgaver meddelt at hun bliver i byrådet.
I den efterfølgende oversigt er tallet i parentes det personlige stemmetal som kandidaten sammenlagt har fået i
storkredsen. Der er formelt set tale om foreløbige fintællingsresultater.
A. Socialdemokratiet

Klaus Hækkerup (4.585) – tillægsmandat

Nick Hækkerup (10.721) – kredsmandat

Lone Møller (6.395) – kredsmandat



B. Det Radikale Venstre
Margrethe Vestager (14.106) – kredsmandat




C. Det Konsevative Folkeparti
Lars Barfoed (4.592) – tillægsmandat
Pia Christmas-Møller (6.421) – kredsmandat




F. SF – Socialistisk Folkeparti
Pia Olsen Dyhr (3.307) – kredsmandat
Nanna Westerby Jensen (2.042) – tillægsmandat




O. Dansk Folkeparti
Pia Adelsteen (2.823) – kredsmandat
Marlene Harpsøe (1.622) – tillægsmandat



V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Claus Hjort Frederiksen (5.306) – kredsmandat
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Sophie Løhde (5.883) – kredsmandat
Thor Pedersen (5.504) – kredsmandat
Lars Løkke Rasmussen (21.384) – kredsmandat
Y. Ny Alliance
Malou Aamund (3.958) – tillægsmandat
De tre største 'stemmeslugere' var Lars Løkke Rasmussen, Margrethe Vestager og Nick Hækkerup.

2007 11 14 Frederikssund Kommune har nu 44.000 indbyggere
Efter et vinterhalvår med mindre nedgang har der henover sommerhalvåret været en befolkningstilvækst på 80-90
borgere i hver af de to sidste kvartaler. Ved udgangen af september måned (3. kvartal) var der 44.056 borgere i
Frederikssund Kommune.
Grundet de store sommerhusområder i kommunen er der traditionelt en bølgende bevægelse i befolkningstallet med flere
tilmeldt folkeregistret i sommerhalvåret end i vinterhalvåret. Fra oktober 2006 til oktober 2007 er der dog en fremgang i
folketallet på godt 100.
Tabellen viser først befolkningstallet ved kvartalets start. Dernæst vises tre regnskaber for henholdvis fødselsoverskud,
tilflytning og indvandring (som nogle gange kan være negative). Det resulterer i en befolkningstilvækst (også nogle gange
negativ). Og efter visse korrektioner fås så befolkningstallet ved kvartalets udgang.
Befolkningstallet ved et kvartals slutning og næste kvartals begyndelse skulle logisk set være det samme. Det er det dog
ikke i denne statistik, fordi der ud over de anførte korrektioner sker andre justeringer mellem opgørelserne.
4. kvartal 2006 1. kvartal 2007 2. kvartal 2007 3. kvartal 2007
Befolkning
kvartal-start

43 927

43 910

43 871

43 963

Fødte

109

104

120

137

Døde

103

116

90

90

Fødselsoverskud

6

-12

30

47

Tilflyttede

505

426

523

661

Fraflyttede

508

463

478

661

Nettotilflyttede

-3

-37

45

0

Indvandrede

38

56

48

92

Udvandrede

56

41

38

47

Netooindvandrede -18

15

10

45

Befolkningstilvækst

-15

-34

85

92

Korrektioner

-2

3

0

1

Befolkning
kvartal-slut

43 910

43 879

43 956

44 056

Kilde:
Danmarks Statistik - Statistikbanken (BEV22) (vælg kategorien 'Befolkning og valg')
2007 11 15 Miljøgodkendelse af husdyrproduktion
Kommunen har givet godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til husdyrproduktion på ejendommen Egebjergvej 3 i
Skibby. Godkendelsen gælder en bestående besætning på 860 årssøer med smågrise. Der foretages ikke nybyggeri eller
ændres på arealanvendelsen.
Man kan klage over kommunens godkendelse hvis man har individuel interesse i sagen. Klagefristen er fire uger fra
offentliggørelsen (se formalia i infoannonce uge 45), og klagen skal være kommunen i hænde senest den 5. december
2007.
Læs miljøgodkendelsen (PDF).
2007 11 15 Fintællingsresultatet med fordeling af kandidater
Indenrigsministeriet offentliggjorde torsdag det foreløbige fintællingsresultat fra folketingsvalget tirsdag den 13. november
2007 med fordelingen af kreds- og tillægsmandater.
2007 11 18 Hjælp til borger.dk på biblioteket
Kan man gå på Rådhuset døgnet rundt? Ja!
Få hjælp til internet-portalen borger.dk på biblioteket.
Nu sætter Frederikssund Bibliotekerne sammen med resten af det offentlige Danmark
fokus på borger.dk – den samlede internet-indgang til offentlig information og selvbetjening.
– Vi har allerede mange års erfaring med at lære folk at bruge internettet, siger bibliotekar Tina Tving Stauning. Hun
koordinerer bibliotekernes borger.dk-indsats.
– Nu tilbyder vi også hjælp til selvhjælp når det handler om kontakten til det offentlige: Hvordan finder man de konkrete
oplysninger om alt det der vedrører én på det offentlige område, og hvordan kan man at bruge de mange muligheder for
digital selvbetjening.
Flere af mulighederne for selvbetjening kræver at borgeren har en digital signatur (underskrift), og Frederikssund
Bibliotekerne tilbyder derfor også en introduktion til den digitale signatur, fortæller bibliotekar Tina Tving Stauning.
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Alle landets folkebiblioteker deltager i udbredelsen af kendskabet til borger.dk. Bibliotekerne har påtaget sig en rolle som
'ambassadør' for portalen som led i en samarbejdsaftale mellem Biblioteksstyrelsen, IT- og Telestyrelsen og Den Digitale
Taskforce som står bag udviklingen af borger.dk og andre offentlige digitale tjenester.
– Det starter med en stor offentlige kampagne her i uge 47, fortæller bibliotekar Tina Tving Stauning. – Indtil nu har flere
end to af tre ansatte på Frederikssund Bibliotekerne fået undervisning i borger.dk, og de sidste følger efter om kort tid.
– De digitale muligheder vokser i rivende fart, og det kan være svært for en borger at følge med, siger Tina Tving
Stauning. – Men bibliotekernes medarbejdere er rigtig godt klædt på til at hjælpe, og vi håber at man vil bruge
bibliotekerne til at hjælpe med at finde rundt i internettets informationer om det offentlige og mulighederne for at betjene
sig selv.
2007 11 19 Ingen problemer med at få pædagogisk personale
Børneinstitutionerne i Frederikssund har ikke problemer med at tiltrække pædagoger og pædagogmedhjælpere. Det er et
noget andet billede end det man ofte kan få i medierne.
Men i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune har man ifølge dagtilbudschef Paw Holze Nielsen stort set ikke
problemer med rekrutteringen af medarbejdere.
– Der er altid medarbejdere som af forskellige grunde rejser fra deres job, siger Paw Holze Nielsen, men når vi slår de
ledige stillinger op, får vi altid flere kvalificerede ansøgere. Så generelt set har vi alle stillinger besat og dermed også
stabile medarbejdergrupper. Det er en stor kvalitet.
Dagtilbudschefen har lavet et rundspørge blandt institutionslederne og kan fortælle at der til en assistentstilling
(pædagog) typisk er seks-ti ansøgere. Der er endnu flere ansøgere til medhjælperstillingerne, enkelte gange helt op til 60
ansøgere.
Få, men gode ansøgere
Pilehuset i Ferslev, som både rummer en daginstitution og en SFO, har inden for de seneste måneder oplevet at skulle
søge nye medarbejdere hele tre gange. Der kom ikke mange ansøgere, fra tre til syv, men der var kvalificerede ansøgere
hver gang.
– Faktisk, fortæller institutionsleder Pernille Holm, var der to af de udvalgte ansøgere der foretrak tilbud fra anden side,
og alligevel har vi fået stillingerne besat med gode folk. Det viser jo også at pædagoger har mange jobs at vælge
imellem.
Pernille Holm fortæller at nogle af ansøgerne har været nærboende pædagoger der ledte efter et job tættere på bopælen.
Et par af de nyansatte kom fra lignende stillinger andre steder i kommunen, men greb chancen for at undgå de daglige
ture over broen.
Får uopfordrede ansøgninger
Institutionen Maglehøj i Frederikssund (tæt på Åbjergskolen) er efter en periode med forholdsvis stor udskiftning inde i en
rolig periode. Ikke at der ikke stadig sker udskiftninger, det gør der. Senest i september havde institutionen en ledig
pædagogstilling. Der kom tolv ansøgninger, og stillingen er besat.
– Jeg opfatter det ikke som et problem at skaffe uddannet personale, siger institutionsleder Kasper Thorsen. Vi står for i
nær fremtid at skulle udvide staben, og det regner vi da med at vi kan. Han fortæller at institutionen oven i købet med
mellemrum får uopfordrede ansøgninger. Den seneste kom forleden dag.
Kasper Thorsen er i øvrigt selv nyansat som leder. Han har følt sig vel modtaget på institutionen af et godt og erfarent
personale og en dygtig souschef. I kredsen af institutionsledere er han blevet tildelt en mentor som kan stå ham bi med
gode råd og indsigt i 'systemet'. Men alting kan blive bedre, og Kasper Thorsen fortæller at det på ledermøderne
diskuteres hvordan man laver et egentligt introduktionsforløb for nyansatte institutionsledere.
2007 11 19 Omsorg er omdrejningspunktet i god ældrepleje
Projektet Livskvalitet og sundhed, vejen til en bedre ældrepleje er nu nået halvvejs i forløbet. Læs tidligere artikel 1
og 2. Der tegner sig efterhånden et ret klart billede af hvad god ældrepleje er: Omdrejningspunktet er omsorgen.
Sidst i oktober blev der på Elværket i Frederikssund holdt to temadage for 2x50 sosu-hjælpere og -assistenter fra
ældreplejen. – Det var nogle meget engagerede deltagere, fortæller projektleder Jette Scheel. – De var sat sammen på
tværs af arbejdspladser og arbejdsområder, og opgaven var at drøfte sundhed og trivsel på arbejdspladsen såvel som i
plejen af de ældre.
De to temadage resulterede i 32 tætskrevne plancher med forslag og idéer, og sammenholdt med de tidligere
fokusgruppeinterview med ansatte, pårørende og ældre borgere tegner der sig blandt andet et billede af at:

Der er en fælles oplevelse blandt de ansatte og de ældre borgere af en synergieffekt (et gensidigt forstærkende
forhold) med hensyn til de ældres trivsel og medarbejdernes trivsel.

Det giver medarbejderen energi at få lov at give omsorg.

Medarbejderne gerne vil de ældre, og at de arbejder i ældreplejen fordi det betyder noget for dem.

Livskvalitet for den ældre er at få omsorg.

Ældre mener at ældre mennesker bliver syge hvis ikke omsorgen er til stede.

Nogle ældre 'finder på' nye behov for at holde på medarbejderen og få mere tid og nærvær.
Altså: Trivsel avler trivsel, og omsorg giver både livskvalitet og ny energi.
Det videre forløb
De samlede resultater er nu beskrevet i et antal temaer med forslag til områder der kan sættes ind på. Temaerne indgår i
de femdages kursus i kompetenceudvikling som ældreplejens områdeledere i disse dage er begyndt på. Temaerne
indgår også i den halvanden dags ambassadør-undervisning som udvalgte medarbejde i ældreplejen får over et par
omgange her i november og december.
I begyndelsen af det ny år bliver der afholdt interview for at evaluere forløbet indtil nu. Her deltager igen repræsentanter
for medarbejdere, ældre og pårørende. – Men det er selvfølgelig ledelsen af ældreområdet der i sidste instans har ansvar
for at prioritere og sætte de mange idéer og forslag i værk, siger projektleder Jette Scheel.
Tilskud fra Socialministeriet
Socialministeriet har med tilskud været med til at finansiere projektet sådan som det hidtil er forløbet. Kommunen har
søgt om yderligere midler i ministeriet til fortsættelse af projektet. Tilskuddet er en forudsætning for til næste år at tage fat
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på projektets anden fase.
Socialministeriet svarer på ansøgningen inden denne måneds udgang. – Og hvis støtten kommer, sætter vi straks de
næste faser af projektet i gang, fortæller Jette Scheel. – Her bliver der blandt andet sat særlig fokus på de frivilliges
betydning for den gode ældrepleje.
Spørgsmål til projektet kan stilles til projektleder Jette Scheel på jsche@frederikssund.dk.
2007 11 20 Det er en øvelse !
Lørdag den 24. november cirka kl. 10 går katastrofealarmen på en stor virksomhed i Frederikssund. Der er sket en
voldsom ulykke med mange tilskadekomne. Virksomhedens eget beredskab træder i funktion. Det gør også det
kommunale brand- og redningsberedskab (med hjælp fra det frivillige beredskab), såvel som politi, politihjemmeværn,
Falck og det regionale sygehusvæsen.
Det er en øvelse. En af de store. Der medvirker en masse figuranter og langt over hundrede folk på indsatssiden.
Viceberedskabsinspektør Claus Rene Rasmussen fra Frederikssund Brand- og Redningsberedskab er en af dem der
sætter øvelsen i scene og også skal være med til at bedømme den bagefter. Han håber selvfølgelig på succes, og det
betyder både at tingene fungerer, men også at man finder de punkter hvor man kan forbedre sig.
– Det er en øvelse i fuld skala hvor det hele bliver prøvet igennem, fortæller Claus Rasmussen. – Men øvelsen bliver
også afbrudt undervejs med delforløb med instruktionsøvelser hvor øvelsesledelsen går ind og ændrer på forløbet for at
se nærmere på bestemte situationer eller funktioner. Vi forventer at øvelsen tager tre-fire timer.
Scenen for øvelsen er katalysatorfabrikken Haldor Topsøe på Linderupvej i det nordlige Frederikssund. Øvelsen foregår
ikke dér på baggrund af de konkrete miljøuheld fabrikken har haft, men fordi så stor en virksomhed og det offentlige
beredskab har pligt til i praksis at afprøve deres beredskabsplaner.
Ingen detaljer – ingen sirene
Viceberedskabsinspektør Claus Rasmussen vil ikke afsløre for mange detaljer på forhånd. Men det ligger fast at der
simuleres en meget stor ulykke med røg og lydmarkeringer. Hvis naboerne skal varsles, sker med et simuleret
sirenevarsel.
– Bruger vi sirenen rigtigt, bliver en masse mennesker unødigt forskrækkede, siger Claus Rasmussen.
Når alarmen går, rekvireres det kommunale brand- og redningsberedskab, Falck og politi, og sygehusenes akutte
medicinske koordination (AMK) sender en regional lægebil. Dertil rekvireres der hjælp fra det supplerende frivillige
beredskab og fra politihjemmeværnet.
For politiets vedkommende bliver det også en test af den ny måde Nordsjællands Politi er organiseret på med en øverste
taktisk leder og et nyt operationscenter placeret på politigården i Helsingør.
Det frivillige beredskab organiserer en venteplads til vurdering og indledende behandling af de tilskadekomne. De sårede
visiteres til transport til de relevante sygehuse af den udsendte sygehuslæge (triage hedder det i fagsproget).
'Publikumsvenligt'
Politi og politihjemmeværn sørger for afspærringer af ulykkesområdet, venteplads for de sårede og tilkørselsveje m.m.
Og disse afspærringer skal selvfølgelig respekteres. Men eftersom der er tale om en øvelse, er det også 'tilladt' at være
nysgerrig efter at se hvordan det foregår.
Det henstilles blot til publikum at være så venlige ikke at blokere de tilstødende veje med parkering der
forhindrer ambulancer og andre redningskøretøjer i at komme frem.
Undervejs i øvelsen bliver der i øvrigt en guidet tur igennem ulykkesområdet, men denne tur er kun for presse,
repræsentanter for fabrikkens naboer og medlemmer af Beredskabskommissionen.
2007 11 21 Flot samlet placering til www.frederikssund.dk
Bedst på Nettet vurderer hvert år de offentlige myndigheders hjemmesider for blandt andet brugervenlighed, åbenhed,
nytteværdi og tilgængelighed.
Frederikssund Kommunes hjemmeside fik i september 2007 topkarakteren på fem netkroner i denne vurdering. Se denne
nyhed.

Den 20. november 2007 blev vurderingen i forhold til landets andre kommunale hjemmesider offentliggjort,
og Frederikssund Kommunes hjemmeside er her kommet ind på en flot tiendeplads med et score på 93 ud af 100 mulige.
Vurderingen viser blandt andet at hjemmesiden er let at finde rundt på, at den har stor nytteværdi og at de digitale
selvbetjeningsløsninger er brugervenlige.
Læs mere om Bedst på Nettets vurderinger og kriterier på www.bedstpaanettet.dk.
2007 11 23 Nu begynder oprensningen ved gadekæret i Skuldelev
Region Hovedstaden bebuder nu at den længe ventede indsats mod fortidens miljøsynder ved Skuldelev Gadekær går i
gang kort efter nytår. Et stort analysearbejde har vist hvor der først skal sættes ind, og hvilke metoder der er bedst
egnede.
Det skriver Region Hovedstaden på sin hjemmeside.
Tirsdag den 27. november kl. 19-21.30 holder Region Hovedstaden informationsmøde i Skuldelev Hallen på Sølvkærvej
12.
På mødet vil Region Hovedstaden give en status på forureningssagen omkring Skuldelev Gadekær, og der vil være
faglige oplæg om:

Hvad undersøgelserne viser

Planlagte undersøgelser for at afgrænse forureningen

Kortlagte grunde

Gadekærets ny ansigt i samarbejde med By lauget
Derefter bliver der en detaljeret præsentation af de planlagte aktiviteter.
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Se indbydelsen.
2007 11 23 To ejendomme på Højager i Slangerup til salg
Højager 6 og 8 i Slangerup er to enfamilies villaer på
cirka 115 kvm, cirka 130 kvm bebygget areal og 946
kvm grundareal hver.
Byggeår 1964/69.
Beliggende i landlige omgivelser på sidevej til Hillerødvej
umiddelbart nord for Slangerup by.
Villaerne indeholder bryggers, gang, toilet med bad, to værelser, entré, gæstetoilet, køkken / alrum samt opholdsstue.
Her er muligheden for familier der gerne vil sætte deres eget præg på deres nye hjem. Ejendommene er modne for nye
kræfter og drømme.
Priser: 2.850.000 kroner med en udbetaling på 145.000 kroner, men eventuelle købere opfordres til at give et bud.
Sælger er Frederikssund kommune, og ejendommen udbydes efter reglerne om udbud af kommuneejendomme.

Bud afgives skriftligt senest den 4. december 2007 kl. 17
til EDC My House, Brobæksgade 10, 3550 Slangerup.
Se villaerne på ejendomsmæglerens hjemmeside:
Højerager 6 og Højager 8.

2007 11 25 En fredelig lørdag blev det pludselig (fingeret) alvor
Cirka 150 brandfolk, nødbehandlere, Falck-reddere, paramedicinere, politifolk, politihjemmeværnsfolk, hjemmeværnsfolk,
samarittere fra kommunens frivillige beredskab og hundeførere med flere vrimlede rundt på Linderupvej og fabrikken
Haldor Topsøe i det nordlige Frederikssund den 24. november. De knoklede alle sammen og kunne derfor godt holde
varmen denne kolde lørdag formiddag. Selvom det 'bare' var en øvelse.
Dertil kom de mere eller mindre passive der efterhånden blev noget forfrosne. Dels de 24 figuranter der spillede
tilskadekomne, nogle endda døde, dels øvelsens ledere (dommerne) fra de deltagende beredskaber, og dels nogle
journalister og fotografer, nogle medlemmer af Beredskabskommissionen og en mindre gruppe tilskuere som på forhånd
var tildelt pladser hvorfra øvelsen kunne iagttages.
Eksplosioner og brand
Cirka kl.10 lød et antal eksplosioner som blev efterfulgt af
en brand i en del af det store fabrikskompleks. Efter alarmen
skete der intet et pænt stykke tid, men det havde sin
naturlige forklaring: Under varslede øvelser køres der ikke
med udrykning.
Den første politipatrulje og de første brandfolk blev hjulpet
på vej og sat ind i situationen af folk fra fabrikkens eget
værn. Det første stykke tid handlede om at få overblik og
organisere sig. Der var en løben frem og tilbage og megen
radiokommunikation, de første brandbiler og ambulancer
blev dirigeret frem, der blev lagt slanger ud, og de først
fundne tilskadekomne blev bragt ud fra de ødelagte
bygninger og taget under behandling.
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Her er det to nødbehandlere fra det kommunale
beredskab,der tager sig af en af de tilskadekomne.
Ledelsen organiseres
Det viser sig at være en stor ulykke, og der er brug for at
koordinere indsatsen.
Uden for katastrofeområdet samles indsatslederne i en
særlig kommandovogn.
Der bliver kaldt forstærkning fra både brandvæsen
(Jægerspris), Falck og ikke mindst det frivillige beredskab
der skal opstille en venteplads med telt hvor de
tilskadekomne kan undersøges og behandles.
Falcks lægebil fra Hillerød ankommer med en
koordinerende overlæge som overtager ansvaret for
visitation af de tilskadekomne efterhånden som de bringes
hen til ventepladsen af nødbehandlere fra brandvæsenet,
Falckreddere, frivillige fra beredskabet og hjemmeværnet.
Ventepladsen hvortil de tilskadekomne bringes
efterhånden som man finder dem. I baggrunden er det
frivillige beredskab ankommet og i færd med at stille et
stort, opvarmet telt op til undersøgelse og observation af
de sårede.
Sygehusindlæggelserne sker via det regionale
koordinationscenter. De værst tilskadekomne sendes af
sted efter en første stabilisering. Det sker i god ro og
orden hvor ambulancerne en for en kaldes ind fra en
opmarchplads ude på Linderupvej. Det er vigtigt at det er
de rigtige patienter der sendes af sted først, og at de
enkelte patienter sendes derhen hvor de kan blive
behandlet på det nødvendige niveau medicinsk eller
kirurgisk. De sværest tilskadekomne sendes direkte til et
traumecenter.
Til sidst kom hundene
Efter at ulykkesområdet er afsøgt med hunde for eventuelt flere ofre, og efter en god times koncentreret indsats kan de
frivillige begynde at pakke venteplads og telt sammen. Af de 24 tilskadekomne (figuranter) døde fire af deres kvæstelser.
Uden for det umiddelbare katastrofeområde foretager politiet en evakuering af et boligområde i vindretningen (Asgård).
Fabrikkens miljøchef mener der er risiko for et farligt udslip. Under evakueringen indsættes nogle af Frederikssunds
verdensberømte sporhunde og hundeførere for at finde en savnet hundelufter i den nærliggende skov.
Den fiktive skueplads
Det tog i alt to-tre timer. Men bortset fra alt det som det store redningsmandskab faktisk gjorde, så var det hele ganske
fiktivt. Der skete ingenting. Ingenting sprang i luften, ingenting brændte, og der var ingen fare for udslip.
Og bortset fra hundenes tur i skoven var alt udenom også fingeret. Evakueringen af naboerne blev gennemspillet, men
ikke udført. De såredes indlæggelser på hospitalerne blev kun gennemspillet som kommunikation, og de kolde figuranter
blev i stedet kørt til Hjemmeværnsgården hvor varme, mad og drikke ventede dem.
Politi og beredskab skal med mellemrum ud i 'virkeligheden' og lave sådanne store øvelser. Haldor Topsøe havde
beredvilligt stillet sig til rådighed som skueplads og medvirkende for øvelsen. Fabrikken på Linderupvej er en blandt
forholdsvis få fabrikker i Nordsjælland af den størrelse.
Foto: Kenneth Jensen, medlem af Beredskabskommissionen
2016 11 26 Danseglade unge fra Ungdomsskolen til 'amtstræf'
Medarbejdere fra Frederikssund Ungdomsskoles fire afdelinger fulgtes fredag aften med 150 danseglade unge til
'amtstræf' i Støberihallen i Hillerød.
I alt var der samlet cirka 400 unge fra hele det gamle Frederiksborg Amt. Det er et årligt tilbagevendende arrangement,
og derfor hænger navnet 'amtstræf' ved.

Der var live-optræden af grupperne Anne David og U$O. Begge fik taget til at lette, og de unge fik afløb for deres
danseglæde.
Det fortæller Kim Gildberg og Michael Knak fra afdelingen i Skibby. Det er også fra dem vi har billedet.
2007 11 27 Velbesøgt borgermøde om fjordforbindelsen
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Vejdirektoratet holdt mandag den 26. november et velbesøgt borgermøde på Frederikssund Gymnasium. Omkring 450
borgere var mødt op for at høre direktoratets ledelse fremlægge planerne for en VVM-undersøgelse – og for selv at give
en mening til kende eller spørge om noget. Der var stor talelyst.
Borgermødet blev holdt få uger inde i den indledende høringsrunde der løber frem til 17. december, og hvor alle lokalt
interesserede er opfordret til at indsende meninger og forslag. Læs tidligere artikel. Se Vejdorektoratets debatoplæg som
er grundlaget for de næste et-to års undersøgelsesarbejde.

Vejdirektoratet havde bedt borgmester Ole Find Jensen lede mødet. Han bød
velkommen og gennemgik kort det lokale arbejde for at fremme en løsning på de
trafikale problemer over fjorden. Borgmesteren pointerede her de meget høje
døgntrafiktal der er på Kronprins Frederiks Bro. Højere tal end for fx Øresundsbroen
og mange andre avancerede trafikforbindelser.
– Trafiktallene står bag os, sagde borgmester Ole Find Jensen.
Derefter tog Vejdirektoratets folk over med en orientering om historiske,
planmæssige, miljømæssige, tekniske og delvis økonomiske forhold. Den nu 70 år
gamle Kronprins Frederiks Bro afløste i sin tid en 70 år gammel pontonbro. Hvad
skal de næste 70 år afløse eller supplere den?
Som udgangspunkt har vejdirektoratet taget 'alle' muligheder med. Selv en 0løsning, men også en 0+-løsning med en opgradering af den eksisterende
forbindelse og vejanlæggene på begge sider af fjorden. Der er skitseret otte
konkrete forslag til en ny forbindelse i debatoplægget, heraf tre på eller ved den
eksisterende forbindelse og fem over eller tæt på Tørslev Hage. Både broer og
korte og lange tunneller er i spil.
Disse muligheder blev også gennemgået på
mødet, og det blev slået fast at man ikke på
forhånd har lagt sig fast på bestemte af dem.
Men det vil Vejdirektoratet så til gengæld gøre
i forlængelse af den kommende
undersøgelse. Når Vejdirektoratet om cirka
havandet år barsler med en rapport, bliver det
med anbefaling af formentlig én
bestemt løsning.
– Og til den tid skal vi måske bestille
en idrætshal til at holde borgermøde i, som en
af direktoratets folk sagde.
På borgermødet gennemgik
projektchef Niels Korsgaard fra
Vejdirektoratet (nederste billede) i
øvrigt en niende mulighed som man allerede
havde modtaget som høringssvar
fremsendt af et par frederikssundborgere.
Forslaget går på en såkaldt kort
tunnel med en ny sydlig linjeføring fra
Marbæk på østsiden til et sted
mellem Tørslev Hage og Skuldelev Strand på
vestsiden af fjorden. Se forslag 9
her.
Den efterfølgende debat- og
spørgerunde viste at det ikke kun var Tørskev
Hage-beboere der var interesseret i
hvor og hvordan en ny fjordforbindelse fra
bygges. Mange dele af kommunen
var repræsenteret blandt deltagerne, og der
var også rig repræsentation af
byrådsmedlemmer og lokale
folketingsmedlemmer og
folketingskandidater.
Også de der på mere organiseret
vis arbejder for en ny fjordforbindelse, var
repræsenteret ved indlæg fra salen
og / eller uddeling af materiale. Det gjaldt den
gamle forening En Bedre Fjordforbindelse og de nyere aktionsgrupper TunnelNu og LangTunnel.
Vejdirektoratet skriver et referat fra debat- og spørgerunden som snart bliver lagt på direktoratets hjemmeside. Her kan
man allerede nu blandt andet studere nogle af de undersøgelser som fx amtet tidligere har lavet om fjordforbindelsen.
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Foto: Projektleder John Halkær Kristiansen, Vejdirektoratet.
2007 11 27 Ny skolestruktur med fire skoler i Skibby-området
Byrådet vedtog torsdag den 27. november en ny skolestruktur med i alt 13 skoler
– heraf fire i Skibby-området. De to små skoler i Ferslev og Skuldelev bevares som 'miljøskoler' og fødeskoler.
Solbakkeskolen i Dalby fortsætter som skole fra 0.-9.klasse og bliver samtidig overbygningsskole for de to små.
Marbækskolen i Skibby fortsætter uændret.
Denne del af skolestrukturen var der uenighed om i Byrådet. Vedtagelsen skete med det snævrest mulige flertal med 13
socialdemokratiske og en SF-stemme for og med de øvrige fire partiers 13 stemmer imod. Debatten om skolestrukturen i
Byrådet varede næsten tre timer. Punktet blev af hensyn til de cirka 50 særligt interesserede tilhørere flyttet frem som
nummer et på dagsordenen.
Den øvrige skolestruktur var der enighed om: Slangerup-området fortsætter uændret. I Jægerspris-området slås de to
naboskoler sammen til én. Og i Frederikssund-området skal der i løbet af det næste år laves en nøjere undersøgelse af
mulighederne, og herunder skal der også ses på tankerne om at lave ét centralt 10.klasse-center. Til den samlede
beslutning hører at der straks skal sættes en udredning af klubstrukturen i gang.
Forud for den endelige behandling af skolestrukturen i Byrådet havde Opvækst- og Uddannelsesudvalget behandlet
spørgsmålet på et møde den 5. november. Senest blev det behandlet i Økonomiudvalget den 20. november. Artiklen om
fagudvalgets behandling af sagen indeholder link til tidligere artikler om skolestrukturforslaget og den offentlige høring der
har foregået.
På byrådsmødet stillede Socialdemokraterne og SF det ændringsforslag om skolestrukturen i Skibby-området som endte
med at blive vedtaget. Herefter skal strukturen for de fire skoler i Skibby (Marbækskolen), Ferslev, Skuldelev og Dalby
(Solbakkeskolen) være:

Marbækskolen fortsætter i den nuværende form og renoveres på baggrund af en renoveringsplan i forhold til
pædagogiske og bygningsmæssige behov.

Ferslev skole fortsætter som miljøskole for 0 - 6 klasse, hvor muligheden for at arbejde holddelt, uden egentlig
klassedeling, er en naturlig del af undervisningens organisering.

Skuldelev skole fortsætter som miljøskole for 0 - 6 klasse, hvor muligheden for at arbejde holddelt, uden egentlig
klassedeling, er en naturlig del af undervisningens organisering.

Solbakkeskolen fortsætter som miljøskole for 0 - 6 klasse. Herudover er skolen overbygningsskole for 7 - 9 klasse
eleverne fra Ferslev-, Skuldelev- og Solbakkeskolen.

Skolerne i Ferslev, Skuldelev og Dalby får i samarbejde med skolechefen til opgave at samarbejde således, at der
sikres faglig udvikling og rationel drift af de tre skoler.
Forud for vedtagelsen af S-SF-forslaget blev der stemt om det oprindelige høringsforslag der indebar lukning af de to
små Skibby-skoler. Det var der ti der stemte for, og 17 der stemte imod. Dernæst blev der stemt om et forslag som
Venstres repræsentanter havde fremsat i Økonomudvalget, og som indebar bevarelse af de to skoler. Det var der tre af
Venstres byrådsmedlemmer der stemte for.
De nærmere detaljer om afstemningen og afstemningstemaerne vil fremgå at den protokol (referat) fra byrådsmødet der
snarest offentliggøres her på hjemmesiden.
2007 11 28 Frederikssund har fået en plan- og agenda 21-strategi
Byrådet vedtog 27. november en plan- og agenda 21-strategi for
Frederikssund Kommune. Strategien indeholder de visioner for
kommunens udvikling som Byrådet vil bruge som grundlag for arbejdet
med Kommuneplan 2009.
Plan- og agenda 21-strategien har været i offentlig høring – læs artikel
herom
– og der har været afholdt et borgermøde – læs artikel herom. Ved den
endelige vedtagelse af strategien har Byrådet godkendt nogle
justeringer i forhold til det udkast der var fremlagt under
høringen. Ændringerne er nærmere beskrevet i et notat.
Som baggrundsmateriale foreligger desuden et referat fra
borgermødets debat og en 'hvidbog' med samling af indkomne
høringssvar.
Plan- og Agenda 21-strategien og de forskellige dokumenter kan hentes
via link ovenfor eller findes på kommunens hjemmeside under By &
bolig > Planlægning > Kommuneplanlægning.
Materialet kan også rekvireres hos Frederikssund Kommune, By og
Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund – eller per
mail byogland@frederikssund.dk.

2007 11 28 Juletræstændingstid
Juletræerne i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup tændes denne weekend.
Fredag den 30. november lægger Skibby ud. Juletræet på torvet tændes kl. 16. Det er julemanden der gør det, og han
har godteposer med. Spejdergruppen Ræven sælger gløgg og æbleskiver. Butikkerne har åbent til kl. 19. Bag
arrangementet og juletæet står Skibby Erhvervsforening (Skibby Aktive).
Lørdag den 1. december kl. 11 tændes det store træ på torvet i Frederikssund. Borgmester Ole Find Jensen holder
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talen og tænder træet. Jægerspris Garden og Realskolens Kor underholder med julemusik og -sange. Det er Cityfonden
der bekoster træet.
Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris har fået et træ fra Kong Frederik den Syvendes Stiftelse. Det tændes på
forpladsen søndag den 2. december kl. 16 af selveste "Tobias i Tårnet" fra Folk og Røvere i Kardemommeby. Det er
Jægerspris Amatør Scenes juleforestilling, og der er smagsprøver herpå fra kl. 15.30. Erhvervsforeningen byder på
gløgg, der er café i Rejsestalden, og juletoget kører. I år er jule-dannermarkedet flyttet fra Danner Seminariet til
Rejsestalden.
I Slangerup tændes juletræet på Rådhuspladsen traditionen tro første søndag i advent. I forlængelse af en gudstjeneste
(kl. 15.30) følges kirkegængere og præst til pladsen hvor byrådsmedlem Allan Madsen taler og tænder træet kl. 17. Det
er Slangerup Erhvervsforening der står bag træet og sikkert også den julemand der dukker op. Lions sælger noget at
lune sig på. Byens butikker holder denne søndag åbent kl. 12-17.
2007 11 29 Maleren og hans familie
December måneds kunstværk på J. F. Willumsens Museum
Onsdage kl. 16 i ulige uger sætter museets kunsthistorikere fokus på et udvalgt kunstværk i museets permanente
udstilling. Der holdes et lille foredrag af cirka 20 minutters varighed, og det er gratis for museet gæster når entréen er
betalt.
Onsdagene den 5. og 19. december er det museumsinspektør Anne Gregersen der fortæller om maleriet. Anne
Gregersen giver her på en optagelse fra FjordTV en smagsprøve på onsdagsforedragene.
Maleren og hans familie
Maleriet er fra 1912, og det er olie på lærred i formatet 230 x 243 cm. Det er
deponeret på Willumsens Museum af det svenske Nationalmuseum i Stockholm.
På Willumsens anden atelierudstilling i 1913 var maleriet som udstillingens
dyreste sat til 10.000 kroner. Det blev i 1918 solgt til en direktør fra Århus for
14.000 kroner. I de sidste år af Første Verdenskrig var der rift om Willumsens
værker, og de blev købt for anselige summer.
Willumsen har malet sig selv mens han med sammenbidt energi udfører et
portræt af Helge Melbin. Man ser drengen sidde model, men maleriet af ham er
uden for rammens grænser. Portrætteringen er ikke billedets hovedmotiv. Det er
derimod Willumsens kamp for at koncentrere sig og få ro til at udføre opgaven,
samt hustruen Ediths møde med børnene der tydeligt er glade for at se hende.
De to forskellige handlinger udspiller sig i et rum med en dramatisk rød farve og
en voldsom fortættet stemning. Billedets mange divergerende linjer med den
afskårne dug og den tilbagelænede maler samt moderen og børnene der hælder
mod hinanden, er med til at understrege den intense stemning.
Maleriet blev af en anmelder opfattet som en skildring af forstyrrelserne i en kunstners liv:
"Hr. Willumsen synes at spørge: Hvordan kan en mand give sin kunst en ubetinget troskab når han bliver forstyrret af
1000 krav fra hjemmet og familien?".
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2007 11 30 Bycirkel møder om Kina
– delegation hjem fra Kina med aftaler
Torsdag den 22. november holdt Bycirkel kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund et aftenmøde for
kommunernes erhvervsliv om Kina generelt og om samarbejdsbyen Wuxi i særdeleshed. Se tidligere artikel.
Cirka 90 erhvervsfolk hørte om innovation, om mulighederne i Wuxi og om erfaringer fra firmaer der allerede er til stede i
Kina. Wuxi er en kinesisk højvækstkommune der ønsker at tiltrække små og mellemstore virksomheder med højt
videnindhold, og der er allerede et højt uddannelses- og teknologisk niveau i områdets virksomheder.
Et af mødets spørgsmål var hvad virksomhederne kan gøre for at øge deres muligheder i den stigende globale
konkurrence – hvad skal de være gode til? Ifølge Mikael Lindholm, chefredaktør på Computerworld, skal danske
virksomheder være i front med hensyn til innovation. Vi kan ikke konkurrere på lave omkostninger, og derfor må vi få de
bedste idéer og skabe nye og spændende produkter, var hans budskab.
Men hvor kan man få hjælp hvis man vil etablere sig på det kinesiske marked inden for køb og salg, finde
samarbejdspartnere og underleverandører, eller hvis man ligefrem vil producere i Kina? De tre kommuner i Bycirklen kan
hjælpe med direkte kontakt til de lokale myndigheder i Wuxi, og der er også har tæt kontakt til de danske myndigheder i
Shanghai-området. Her kan også Danmarks Eksportråd være behjælpelig.
Intern konference
Samme eftermiddag holdt Bycirklen en konference med deltagelse af cirka 100 politikere og embedsfolk fra de tre
kommuner. Her var temaerne blandt andet hvilke kompetencer vi som danskere får brug for i en global fremtid hvor Kina
får en markant rolle.
Buddet fra Lars Goldschmidt, markedschef for Dansk Handel og Service, er at det offentlige og virksomhederne i
fællesskab må sørge for at danskernes kompetencer hele tiden er i front. Ellers vil vi ikke kunne opretholde vores høje
levestandard fremover.
Rejse til Wuxi
Netop i forhold til spørgsmålet om kompetenceudvikling har
en delegation fra Bycirklen i disse dage været på rejse til
Wuxi. Deltagerne var kommunale skoleledere og
repræsentanter for områdets ungdoms- og videregående
uddannelser. Formålet med rejsen var at søge at indgå
samarbejdsaftaler mellem skoler og uddannelsesinstitutioner
i Wuxi og skoler herhjemme.
Delegationen vender lørdag den 1. december hjem med 'en
taske fuld' af konkrete aftaler, og har sendt denne
pressemeddelelse hjem inden afrejsen fra Wuxi:
Folkeskolerne
"Vi har mødt nogle utrolige gæstfrie og åbne kinesere der vil
samarbejde og udveksle erfaringer og idéer omkring
undervisning, pædagogik og metoder. Vi har set nogle meget
forskellige og også meget moderne skoler med en høj
teknologisk standard. Overalt så vi en veltilrettelagt og struktureret undervisning af op til 50 elever ad gangen. Hver
lektion var på 45 minutter. Undervisningen foregik flere steder både på kinesisk og engelsk. Lærerne underviser kun i et
fag og kun i enten primary-skoler (op til 6. klasse) eller på middle-skoler (fra 7. til 9. klasse).
Vi er sikre på at det vi har set og oplevet, vil være et godt udgangspunkt for den kommende dialog og udveksling. Der
sker mange spændende ting i det kinesiske skolevæsen som vi vil kunne bruge i det danske skolevæsen og omvendt,"
udtaler de tre skolechefer fra Ballerup, Egedal og
Frederikssund.
Som repræsentanterne for folkeskolerne har de indgået
aftaler med seks skoler i Wuxi. Aftalerne omfatter i første
omgang internet-kommunikation mellem kinesiske og
danske skoler. Aftalerne rummer også mulighed for
udveksling af ledere og lærere, ligesom der på sigt kan
blive tale om elevudveksling.
Her udveksler skolechef Anders Ramsing,
Frederikssund, aftaleprotokoller.
Ungdoms- og videregående uddannelser
"I Kina er store skoler gode skoler. Skolebyggeri er
prestigeprojekter med stor vægt på kvadratmetre, itfaciliteter og flotte mødelokaler. På college bor eleverne
på skolen på skolehjem på samme campus som
uddannelsesinstitutionen. Der bor fire-seks elever på
hvert værelse hvor den enkelte elev kun har sin egen
seng som privat. Eleverne betaler under 2000 kroner om
året for kost og logi.
Der er positive relationer mellem ledelsen, lærerne og eleverne, selvom man meget tydeligt mærker hierarkiet. Det er
typisk for en kinesisk uddannelsesinstitution at den har både en politisk leder og en pædagogisk leder som begge har det
overordnede ansvar og kan underskrive samarbejdskontrakter. Lærerne er meget nysgerrige og meget åbne over for ny
pædagogisk inspiration, gerne fra Europa. De virker bevidste om at deres pædagogik skal udvikles til fremtiden, men ved
ikke helt hvordan.
Eleverne har den samme nysgerrighed pakket ind i en veldisciplineret adfærd hvor der ikke er meget plads til den enkelte
i klasser med cirka 50 elever. Arbejdsmoralen er meget høj og klasseundervisningen fra start til slut styret af læreren som
ved hver time bydes velkommen og forlader lokalet efter et goodbye teacher," udtaler Dorthe Heide Ottesen fra
Frederikssund Business School.
De tre gymnasier i Bycirklen, Borupgaard i Ballerup, Stenløse og Frederikssund, besøgte de almene gymnasier i Wuxi,
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og rektor Henrik Madsen, Stenløse, er meget imponeret over den målrettethed og det engagement som eleverne udviser.
Rektor Sussie Staun Pallesen, Frederikssund, bemærkede den gode stemning der er mellem ledelsen, lærerne og
eleverne, og var glad for samtalerne med de mange nysgerrige og imødekommende elever. Alle tre gymnasier er
overbeviste om at samarbejdet vil give lærerne og eleverne spændende muligheder for at møde det moderne Kina og
foretage en kulturel og uddannelsesmæssig udveksling.
Aftaler på folkeskoleområdet
Ganløse Skole, Balsmoseskolen, Hampelandskolen og Slagslunde Skole i Egedal (samt Ungdomsskolen Ung Egedal)
har indgået aftale med Bozhuang Laboratory Primary School i Wuxi og med Wuxi Helie Middle School .
Hedegårdsskolen, Egebjergskolen, Østerhøj Skole og Højager Skole i Ballerup har indgået aftale med Tianyi Middle
School.
Møllegårdsskolen, Falkenborgskolen og Marienlystskolen i Frederikssund har indgået aftale med Jiagnan Middle School.
Ungdomsskolen vil indgå i aftalen senere med henblik på elevudveksling.
Ungdomsskolerne i Bycirklen har indgået aftale med Yixing Moral Practical Base for young people.
Endvidere forsøger Ballerup Kommune og Frederikssund Kommune at indgå en tværkommunal aftale med YUHONG
Experimental Primary School. Der vil senere blive taget stilling til aftalens konkrete indhold.
Aftaler på ungdomsuddannelsesområdet
Handelsskolen København Nord i Frederikssund har indgået aftale med The Vocational School of Tourism and
Commerce in Wuxi.
Business Education College har indgået aftale med The Vocational School of Tourism and Commerce in Wuxi.
Borupgaard Gymnasium har fået udvidet deres samarbejdsaftale med Shibei High School hvor der allerede i denne uge
har været to danske gymnasielærere på arbejde. Der ventes genbesøg af kinesiske lærere i juni 2008.
Stenløse Gymnasium har lavet en aftale med Furen High School.
Frederikssund Gymnasium har indgået en aftale med Qingshan Senior High School.
Aftaler på de videregående uddannelser
Dannerseminariet i Jægerspris har indgået aftale med Wuxi Teachers' College og University of Southern Yangtze, School
of Foreign Studies. Der er fokus på en udveksling af pædagogisk og kulturel viden. Seminariet forventer at sende to-tre
lærere til Wuxi Teachers' College allerede i marts 2008.
Ingeniørhøjskolen har indgået aftale med Jiangnan University (25.000 studerende), og aftalen indeholder blandt andet
udveksling af nogle studerende på området Information Engineering fra september 2008.
Zonen – et nyt socialpædagogisk klubtilbud til unge
Rundt om i kommunen dukker der af og til grupper af unge op som ikke finder sig til rette i de sædvanlige klubtilbud.
Derfor er Frederikssund Klubberne nu i færd med at etablere et nyt socialpædagogisk klubtilbud. Det hedder Zonen og er
en miljøklub – en mellemting mellem et matrikelløst tilbud til børn og unge med særlige behov og et boligsocialt projekt.
Navnet afspejler de opgaver tilbuddet skal løse dér hvor de unge færdes. Zonen skal ud og arbejde i lokalmiljøet, og det
betyder i første omgang Græse Bakkeby hvor der aktuelt er problemer, men tilbuddet kan bredes ud over resten af
kommunen efter behov.
Zonen skal tage sig af børn og unge der ikke umiddelbart kan rummes i de normale fritids- og ungdomsklubber. Zonen
skal så at sige sikre at der ikke er børn og unge der henvises til ingenting. Zonen har en opsøgende rolle. Det skal
dog ikke forstås sådan at man går rundt og leder efter de unge, men at man prøver at skabe nogle lokale aktiviteter der
er attraktive for de unge. Fx en basketturnering i Græse Bakkeby den ene aften, og den næste aften en grill-aften i
området ved Heimdalsvej hvor klubben dér kan fungere som cafétilbud.
Socialpædagogik
Zonen skal være et samarbejde mellem fritidsklubberne, Ungdomsskolen, politiet og kommunens familieafdeling om en
koordineret indsats rettet mod grupper af svagt stillede børn og unge. Zonen skal på den ene side være med til at
afdække disse grupper, deres omfang og de problemer de har. På den anden side skal Zonen give de truede unge nogle
socialpædagogiske tilbud der fungerer.
Klubmedarbejderne i Zonen-projektet skal afprøve forskellige pædagogiske metoder der kan dæmme op for uheldige og
destruktive udviklinger som en gruppe af unge kan være kommet ud i – med 'hængen ud' og ballade i kvarteret, pjækkeri
fra skolen og ingen udsigt til en uddannelse. En del af dem er vokset op i familier med misbrug, og nogle af dem har selv
et misbrug (fx lightergas og hash).
De unges tro på sig selv og egne muligheder og evner er ofte meget begrænsede. De har negative forventninger til
fremtiden og deres egen indflydelse på den, og det kræver derfor en særlig socialpædagogisk indsats at få de unge til at
opdage egne kvaliteter og resurser og udvikle tillid til sig selv.
Zonen's medarbejdere skal engagere sig i forhold til den enkelte unge og gruppen som helhed. Pædagogikken bygger på
relationen mellem den voksne og den unge og på relationerne mellem gruppens medlemmer. Medarbejderne skal
sammen med de unge skabe meningsfulde og sunde aktiviteter som kan give de unge selvtillid og tro på en positiv
fremtid. Tillid, tryghed og positiv identitet er nøglen til at udvikle de unges selvopfattelse og selvværd.
Positivt synlige
De unge er typisk kendt af de lokale lærere og pædagoger i deres område, men områdets tilbud fungerer ikke i forhold til
grupperne. Som miljøklub skal Zonen søge at integrere de unge i kommunens tilbud til aldersgruppen. Med Zonen's
forankring i Frederikssund Klubberne vil det naturligt være i form af forskellige klubaktiviteter. Det kan både være
gruppevis eller for de enkelte unge individuelt. Det stiller så også krav til klubberne om fleksibilitet og om rummelighed.
Gennem deltagelse i klubaktiviteter lærer de unge klubberne, medarbejderne og andre unge at kende, og det skulle
gerne grundlægge nogle nye venskaber og en lyst til positive fritidsaktiviteter. Men miljøklubbens medarbejdere vil også
kunne følge den enkelte unge ud i andre aktiviteter og tilbud, skolegang m.m.
Etableringen af Zonen som et nyt specialtilbud til særlige grupper af unge blev godkendt i Opvækst- og
Uddannelsesudvalget den 3. december, og der er umiddelbart fundet mulighed for at drive aktiviteten et lille års tid
fremover.
Ifølge Frederikssund Klubbernes leder Rasmus Nielsen er formålet med Zonen at give de udsatte unge en oplevelse af
eget værd og en tro på sig selv.
– Vi skal hjælpe dem enkeltvis til at bruge vores klubtilbud og andre fritidsaktiviteter, skolernes tilbud og hvad der ellers
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kan være relevant i forhold til den enkeltes resurser og ønsker til fremtiden, siger Rasmus Nielsen. – Men det er også
vigtigt at vi får givet grupperne af unge en positiv gruppeidentitet, og at der i forhold til lokalområderne bliver skabt en ny
og positiv synlighed.
2007 12 7

Syv klasse med frugtordning
Åbjergskolen var i eftersommeren med i et forsøg med gratis frugt til alle eleverne
– frugtkvarter hed ordningen som Fødevareministeriet stod bag. Den gratis frugt stoppede i starten af november, og
herefter har det været op til forældrene om ordningen skulle fortsætte.
Afdelingsleder Inger Bentsen fortæller at der i alle skolens 29 klasser er gjort et stort arbejde for at få så mange forældre
som muligt med på at fortsætte med frugtpausen. Der kører nu frugtordninger i syv klasser.
– Det er vi meget glade for, siger Inger Bentsen, for det er stadig vores hensigt at det skal blive en kultur på Åbjergskolen
at der spises frugt i samlet flok inden formiddagspausen.
Skolen får frugt leveret af firmaet Schack Firmafrugt. Prisen er 1.80 kroner per styk per dag. Frugten leveres to gange om
ugen lige fra grønttorvet. – Og kvaliteten kan vi ikke få bedre, siger Inger Bentsen.
Åbjergskolen en 119 skoler
Fødevareministeriet har i dag udsendt en pressemeddelelse om hvordan det indtil videre er gået efter den gratis
forsøgsperiodes ophør. Godt halvdelen af de 234 skoler der deltog, har efterfølgende fået en frugtordning op at stå for i
hvert fald en del af skolens elever. Halvdelen af resten af skolerne er fortsat i gang med at etablere en ordning.
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Jul i Frederikssund
Det er navnet på et årsskrift og julehæfte som en del af kommunens borgere vil kende fra tidligere, men som fra i år
udsendes til alle husstande i ny Frederikssund Kommune.
Hæftets redaktør er Niels H. Elberling som har en fortid som forstander
for Kunsthøjskolen Thorstedlund. Han har overtaget ansvaret for den
29. udgave af Jul i Frederikssund efter at udgiveren Frederikssund
Mediecenter (Frederikssund Avis) har valgt at at udvide udgivelsen til
hele den ny, store kommunes område.
I denne ny situation er der bag Niels Elberling etableret en redaktion
med 'repræsentanter' fra kommunens områder, nemlig Hanne Rockhill
fra Sønderby / Skibby, Maria Petterson fra Kulhuse / Jægerspris og
Lisbeth Heinesen fra Slangerup. De seneste års redaktør Birger
Kristensen er også med i redaktionsgruppen og må så 'repræsentere'
gamle Frederikssund. I gruppen indgår desuden juleveteranen Henrik
Monved.
Julehæftet bringer over sine 56 sider to artikler om et par store, men
vidt forskellige projekter, det ene stort set færdigt – den ny havn i
Frederikssund, det andet endnu under forberedelse – den store
operabegivenhed Musik Over Broen.
Der er fire store portrætartikler med tidligere priorinde Eva Maria
Wrige, Slangerup, pensioneret tækkemand og fuldtidsindianer Erik
Westergren, Østby, tidligere lokal fotomodel, nu rektor ved
Frederikssund Gymnasium Sussie Staun Pallesen, Jægerspris, og
forhenværende vognmand Hans Christian Christiansen, Kulhuse.
Redaktøren sidder selv bag tasterne med en historie om sit møde med
den sorte skole og den første af en række uhyggelige historier fra
egnen – denne gang om Den Hvide Dame på Thorstedlund. Henrik
Monved leverer julehistorien: Drama på Danshøj. En af julehæftets
fotografiske leverandører er Lisbeth Heinesen fra redaktionsgruppen.
Frederikssund Kommune bidrager til årets julehæfte med en infoannonce om kommunens Borgerservice. Borgmester Ole Find Jensen
gør status for året og sender en nytårshilsen til kommunens borgere. Og på midtersiderne bringes den kommunale
julegave – et kort over Frederikssund Kommune.
Julehæftet omdeles i løbet af de første dage i uge 50.

2007 12 10 Hvordan håndterer jeg fyrværkeri? På en sikker måde...
Det er nu et par år siden, vi sidst havde besøg af bombemændene i Skibby, så det må være på tide igen, at reminder de
kære unge om, hvor farligt det kan være, at have med fyrværkeri at gøre.
230 elever fra Skuldelev skole og Marbækskolen i Skibby, er de første skoler i den nye kommune, der får glæden af den
forebyggendeindsats omkring fyrværkeri.
Det er håbet, at der fremover også vil kunne laves lignede tiltag for kommunens øvrige skoler.
Nu bliver det nye koncept afprøvet i Skibby.
Mandag d. 17. december kl. 10.15 på Marbækskolen i Skibby
Der vil i gymnastiksalen være et forbyggende foredrag af Johnny Kastling fra politiets SSP afdeling og en demonstration
af kaptajn Fagerholt fra Forsvaret.
Foredraget er tiltænkt som en forebyggende indsats hvor formålet er, at håndtere omgang med fyrværkeri på en
forsvarlig måde.
Foredrag og demonstration er beregnet for alle 5. - 7. klasser i Skibby-området.
Vi starter med en times foredrag i gymnastiksalen, og bagefter skal alle med ud på fodboldbanen og se en
demonstration.
Der vil blive udleveret beskyttelsesbriller fra SSP til ALLE, både elever og lærere skal benytte sig af disse, hvis de skal
være med til at se på løjerne. Brillerne får de selvfølgelig med hjem i håbet om, at de også bruger dem nytårsaften.
2007 12 12 Frederikssund overtager Åbjergvejens Børnehave
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I forbindelse med amternes nedlæggelse for et år siden overtog Frederikssund Kommune kun de institutioner komunerne
skulle overtage (de såkaldte skal-institutioner). De dengang overtagne børneinstitutioner var specialskolen Skolen ved
Kæret og døgninstitutionen på Kong Frederik den Syvendes Stiftelse.
Specialbørnehaven Åbjergvejens Børnehave i Frederikssund overgik dengang fra det nedlagte Frederiksborg Amt til
Region Hovedstaden. Det er en af den slags institutioner kommunerne kan ovetage (såkaldte kan-institutioner), og det
vurderes nu at det vil være muligt at overtage institutionen fra 1. januar 2009. Det har Opvækst- og Uddannelsesudvalget
og senest Økonomiudvalget anbefalet, og det forventes at Byrådet godkender overtagelsen på sit møde den 18.
december.
Åbjergvejens Børnehave er en specialbørnehave for børn op til syv år. Børnene har så vidtgående handikap at de ikke
kan rummes i kommunale børnehaver, end ikke på særlige vilkår. Det er eksempelvis børn med kromosomdefekter,
multihandikap, autisme eller uforklarlige udviklingshæmninger. Når børnene fra denne børnehave starter i skole, sker det
typisk på Skolen ved Kæret som kommunen altså allerede har ovetaget. Børnene kan dog også starte skolegangen på
andre specialskoler for børn med indlæringsvanskeligheder.
Børnehaven er normeret til 20 børn. For tiden er der otte børn fra Frederikssund Kommune, fem børn fra FrederiksværkHundested (Halsnæs) Kommune, fem børn fra Egedal Kommune og et enkelt barn fra Furesø Kommune. Syv af børnene
skal i skole til august 2008.
Der har været ført drøftelser med ledelsen i børnehaven, og herfra er man positiv over for at overgå til kommunal ledelse.
Frederikssund Kommune har selv et antal børn der er tilstrækkeligt til at sikre grundlaget for børnehaven, og der vil
fortsat være mulighed for mod betaling at tilbyde pladser til primært nabokommunerne Egedal og Halsnæs. De to
kommuner har ikke planer om at etablere egne tilbud til denne gruppe børn og ønsker fortsat at kunne benytte
specialbørnehaven i Frederikssund. Børnehaven kan om fornødent drives med et lavere børnetal.
Region Hovedstaden mener at Frederikssund kan overtage specialbørnehaven ved først givne lejlighed, og det bliver så
den 1. januar 2009. Dette kræver en beslutning i Byrådet inden udgangen af 2007, således at den kan meddeles
regionen inden udløbet af 2007.
Afdelingen for Opvækst og Uddannelse har vurderet det fornuftige i også at overtage et eller flere af de tre andre af
Region Hovedstadens sociale tilbud for børn og unge der ligger i kommunen. Det drejer sig om de sikrede afdelinger
Nøddebakken og Udsigten med 11 pladser (organisatorisk under institutionen Sølager), om Skovriddergården/Skovlyst
med 15 pladser (en del af aflastningsinstitutionen Granbohus i Fredensborg) og om døgninstitutionen Åbjerggård med 16
pladser (en del af en tilsvarende døgninstitution for børn med udviklingshæmning i Helsingør).
Administrationen mener ikke at Frederikssund Kommune skal overtage disse institutionstilbud på nuværende tidspunkt.
På disse institutioner er det kun få af børnene der kommer fra Frederikssund Kommune.
2007 12 14 Stort maleri af Christian Tangø en gave fra Lokalbanken
To gange to meter og fuldt af farver, symboler og budskaber! Sådan er den korte karakteristik af det Christian Tangømaleri kommunen fredag den 14. december fik overrakt som en borgergave fra Lokalbanken. Maleriet vil i nær fremtid
finde en plads på Rådhuset hvor også kommunens borgere kan se det.

Lokalbanken har i anledning af sit 90-års jubilæum og som en hilsen til
de ny store kommuner i Nordsjælland indkøbt et antal værker –
malerier og skulpturer – af anerkendte kunstnere. Banken har i en
pjece gengivet og kort beskrevet værkerne.
I efteråret blev samlingen præsenteret for de kommende modtagere,
og Frederikssund var så heldig at få det værk der blev valgt som
førsteprioritet. Det var de to erfarne konsulenter fra Kultur & Fritid,
Elsebeth Kristensen og Ole Munch, der stod for udvælgelsen.
– Vi valgte Christian Tangøs maleri fordi det er fuld af udfordringer til

34

beskuerne, siger Elsebeth Kristensen. – Det rummer så mange tolkningsmuligheder.
Her ses ved overrækkelsen af maleriet bagerst borgmester Ole Find Jensen, konsulent Elsebeth Kristensen, direktør i
Lokalbanken Frederikssund Tom Lindberg og forrest konsulent Ole Munch.
The Castle in the Middle
Christian Tangø bruger ofte fotografier i sine malerier og også her i The Castle in the Middle som maleriet hedder.
Blandingen af fotografi og maleri skaber dobbeltheder af sandheder og fabulering og af
virkelighed og subjektiv sansning.
Christian Tangøs egen engelsk- og dansksprogede hjemmeside hedder popart.dk, og
her kan man se udvalgte malerier i samme genre som det der nu er foræret til
Frederikssund.
I Lokalbankens husstandsomdelte jubilæumsavis var Christian Tangø udvalgt til med
sit Slottet i Midten-maleri at repræsentere bankens borgergave.

2007 12 14 Majbrit Bengtson bliver leder af 'Jægersprisskolen'
Skolechef Anders Ramsing har efter Byrådets beslutning om at sammenlægge Sogneskolen og Møllegårdskolen i
Jægerspris udnævnt Majbrit Bengtson til skoleleder for den sammenlagte skole – som indtil videre har arbejdstitlen
'Jægersprisskolen'. Udnævnelsen sker med virkning fra den 1. august 2008 hvor de to naboskoler sammenlægges som
led i den ny skolestruktur.
Majbrit Bengtson er 53 år og i øjeblikket skoleleder på Møllegårdsskolen. Hun arbejdede de
første 14 år af sin faglige karriere på Kingoskolen i Slangerup. Hun var i øvrigt i en periode
medlem af Slangerups kommunalbestyrelse.
Efter en afstikker til Allerød hvor hun i fire år var pædagogisk afdelingsleder og souschef,
kom Majbrit Bengtson i august 1998 til Møllegårdsskolen som skoleleder. Det får hun så lov
at være i ti år præcis.
Majbrit Bengtsom var med i den skoledelegation der for få uger siden var i Wuxi i Kina, og
hun hjembragte her sammen med et par andre Frederikssund-skoler en samarbejdsaftale
med en kinesisk skole – en stor skole med 5000 elever.
'Jægersprisskolen' bliver også en stor skole, men dog kun med cirka 900 elever.
Samtidig med udnævnelsen af den ny skoleleder er viceskoleleder Anne Nielsen,
Sogneskolen, og konstitueret skoleleder Lotte Hansen, Møllegårdskolen, udnævnt til
viceinspektører på den ny sammenlagte skole – også fra den 1. august at regne.
Der er i øjeblikket en proces i gang om sammensætning af den øvrige del af den ny skoles
ledelsesteam, fortæller skolechef Anders Ramsing, herunder også ledelsen af skolens
fritidsordning.
I perioden frem til august 2008 fortsætter Sogneskolen og Møllegårdsskolen som to selvstændige skoler med hver sin
ledelse, ligesom sammenlægningen af Jægerspris-fritidsordningerne også først sker med virkning fra 1. august 2008.
Rettelse
2.1.08: I tredjesidste afsnit har skolenavnene været forbyttet - det kursiverede er rettet.
2007 12 17 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11
Byrådet vedtog den 27. november endeligt Lokalplan nr. 11 for
et boligområde ved Græse Strandvej ved Græse Bakkeby nord
for Frederikssund. Lokalplanen omfatter to ejendomme som
tidligere har rummet et smedeværksted med tilhørende bolig.
Lokalplanen muliggør at erhvervs-bygningerne rives ned, og at
der i stedet opføres tre dobbelthuse.
På baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden er
der foretaget mindre justeringer af lokalplanen.
Se om retlige forhold og mulighed for at klage over vedtagelsen
i bekendtgørelsen i infoannonce uge 51. Se selve lokalplanen.
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2007 12 19 Byrådsudtalelse om en ny fjordforbindelse
Vejdirektoratet gennemfører de næste par år en VVM-undersøgelse af en ny
forbindelse over Roskilde Fjord og har her i november-december bedt
borgere og myndigheder m.v. om forslag og bemærkninger som input til
undersøgelsen.
VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.
Der har i den forbindelse været afholdt et velbesøgt borgermøde den 26.
november. Læs artikler om høringen og borgermødet – og se
Vejdirektoratets høringsoplæg.
Byrådet behandlede den 18. december Vejdirektoratets indledende høring
og hilser i enighed VVM-undersøgelsen særdeles velkommen. Det hedder i
udtalelsen at det er af afgørende betydning at der med undersøgelsen
skabes det nødvendige grundlag for en beslutning om linjeføring og projekt –
så der undgås supplerende undersøgelser og andre forsinkelser.
I udtalelsen noterer Byrådet at man mener at nogle af de skitserede linjeføringer (ved den eksisterende bro) vil give så
store problemer at man har svært at forestille sig at de kan overleve VVM-redegørelsen.
Det skal dog ikke opfattes som en opfordring til ikke at undersøge de pågældende linjeføringer. Som det fremgik af
debatten i Byrådet, anser alle partier det for meget vigtigt at alle tænkelige muligheder underøges grundigt.
Borgmester Ole Find Jensen kunne som afslutning på debatten konstatere at der med udtalelsen gives et godt signal om
et enigt byråd.
2007 12 19 Gammel bro på Bonderupvej i Skibby skal rives ned

Den gamle bro på Bonderupvej ved Bonderup lige nord for Skibby skal rives ned. Broen blev bygget for mange år siden i
forbindelse med anlægget af den Midtsjællandske Jernbane – eller den Sjællandske Midtbane.
Jernbanen, som blev en kort fornøjelse, strakte sig fra Hillerød via Frederikssund over Roskilde Fjord (en dæmning og en
enkelt bropille står tilbage) gennem Hornsherred og videre ned gennem Sjælland til Næstved. Strækningen mellem
Hillerød og Frederikssund blev dog aldrig færdiganlagt.
Læs fx Wikipedia-artikel om jernbanen eller artikel om dansk jernbanehistorie på Banedanmark.dk (se årene 1908, 1928
og 1936).
Broen der førte Bonderupvej over jernbanen, står der stadig, og
under broen er der en sti ad det gamle jernbanetracé.
Broen er nu i så ringe stand at den skønnes i fare for at styrte
sammen ved kørsel med tunge køretøjer. Der er derfor indført en
vægtbegrænsning på maksimalt seks ton. Men der er store revner i
vejbelægningen og revner og afskalninger i betonen med fritlagt
armeringsjern, rustdannelser og gennemtæring af gelænder.
Reparation af broen skønnes væsentlig dyrere end nedrivning. Der
har derfor været overvejet to muligheder som begge indebærer
nedrivning og opfyldning igen til genetablering af vejen på en
dæmning.
Med hensyn til stien var der den mulighed af føre den igennem ved at
lægge et præfabrikeret tunnelrør ind i dæmningen, eller at anlægge
stiramper på begge sider af dæmningen, således at brugerne af stien
skal op i niveau med vejen for at krydse den.
Den første mulighed ville koste cirka tre mio. kroner, den anden 2,3 mio. kroner. Da Teknik- og Miljøudvalget i
begyndelsen af december havde sagen til behandling, var det den billige løsning man valgte, og den 18. december har
Byrådet konfirmeret beslutningen.
Foto: Ingeniør Mortiza Amini, Anlæg & Forsyning
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2007 12 19 Overskud fra efterårets motionsdag til UNICEF
Siden 2002 har eleverne på Sogneskolen i Jægerspris brugt motionsdagen i oktober til ikke bare at komme i form, men
også til at hjælpe børn i verden til et bedre liv.
Det er lokale Jægerspris-virksomheder der sponsorerer ved at donere penge i forhold til den motionsindsats eleverne
præsterer. Gennem årene har skolens elever således i alt kunnet overrække 42.888 kroner til UNICEF.

Formanden for elevrådet Johan Bingen-Jakobsen har den 13. december overrakt årets check på 6.800 kroner til Bettina
Lohse fra UNICEF.
Bettina Lohse sagde i sin tale til elevrådet at UNICEF sætter stor pris på elevernes vedvarende arbejde til fordel for
UNICEF, og hun overrakte Sogneskolen et diplom som tak for indsatsen.
Foto: Skolesekretær Lene Kjær
Årets sponsorer: Jægerspris Vinduet, SuperBrugsen, Kolby og Søn AS, AK Taxi, El-Dam, Skjold Burne, Jægerspris
Konditori og KOA-tek AS.
2007 12 20 4500 julegaver
Offentligt ansatte får aldrig noget, og da slet ikke julegaver. Det har man hørt flere gange her op til jul.
I Frederikssund Kommune passer det ikke. Her får de cirka 4500 ansatte i disse dage overrakt en julegave fra deres
kommunale arbejdsgiver. Julegaven består af en god flaske vin og to af Erik Baggers "Opera"-bourgogneglas.
Selv om det er første år den ny Frederikssund Kommune giver medarbejderne julegaver, er det allerede en tradition.
Ordningen er nemlig ifølge ordførende direktør Karsten Ole Knudsen kommet for at blive.
Lokal vin
I en del af julegaverne er der hvidvin fra den lokale vinproducent Degnemosegaard ved Ferslev i Hornsherred. Den
forholdsvis ny vingårds lagre rakte ikke til alle 4500 gaver, og resten indeholder i stedet en god chilensk rødvin med det
kommunale vikingeskibs-byvåben på etiketten.
De 4500 julegaver koster kommunen cirka en halv million kroner eller cirka 111 kroner per medarbejder.

En mark i Hornsherred (foto fra Degnemosegaards hjemmeside)
2007 12 20 Forslag til lokalplan for nyt plejecenter ved Pedersholm
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Der fremlægges nu i offentlig høring et kommuneplantillæg (nr. 8) og en lokalplan (nr. 18) for et areal ved Pedersholm i
det sydlige Frederikssund (Oppe Sundby) til opførelse af et nyt plejecenter.

Frederikssund Byråd vedtog den 27. november at lægge kommuneplantillægget og lokalplanforslaget frem til offentlig
høring. Planerne fastlægger bestemmelser for anvendelsen af området til offentlige formål i form af plejecenter med
tilhørende administration.
Se i øvrigt tidligere nyhedsartikel om planerne for det ny plejecenter.
Det vurderes ikke at der skal laves en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Det der skal opføres på arealet, skønnes
ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planforslagene er fremlagt i høring i otte uger frem til den 14. februar, og har man bemærkninger til planforslaget, skal de
sendes til Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Se bekendtgørelsen i denne
infoannonce.

2007 12 20 Ejendomsskat 2008
Ejendomsskattebilletten for 2008 er i disse dage på vej ud.
Man skal være opmærksom på at forfaldstidspunktet for de to halvårlige rater er rykket frem i forhold til 2007:

Første rate forfalder til betaling den 1. januar 2008
– betales senest den 10. januar 2008
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Anden rate forfalder til betaling den 1. juli 2008
– betales senest den 10. juli 2008
På ejendomsskattebilletten opkræves følgende bidrag:
Grundskyld til kommunen – 32,50 promille af grundværdien
Bidrag for rottebekæmpelse – 0,0176 promille af ejendomsværdien.
Eventuelt bidrag for skorstensfejning
Er der spørgsmål til ejendomsskattebilletten, kan man søge oplysning her på hjemmesiden eller henvende sig til
Ejendomsskat og Forbrug, telefon 47 35 10 00.
Hvis man ikke har modtaget eller sin ejendomsskattebillet inden for den næste uges tid, kan det skyldes at den er
kommet retur til Ejendomsskat og Forbrug fx på grund af en nylig adresseændring. Flytninger inden for den sidste
måneds tid er ikke slået igennem i systemet. Ejendomsskat og Forbrug fremsender snarest skattebilletten til den ny
adresse.
Pligt til rettidig indbetaling
Uanset om man har modtaget ejendomsskattebilletten eller ej, har man pligt til at indbetale sin ejendomsskat rettidigt.
Indbetales beløbet ikke rettidigt, tilskrives der automatisk rente efter gældende regler.

2007 12 21 Frivilligt socialt arbejde - anden støtterunde 2007
Social- og Ældreudvalget har på sine møder i november og december behandlet 31 ansøgninger om støtte til frivilligt
socialt arbejde i årets anden og sidste runde.
Udvalget har bevilget tilskud til syv aktiviteter med et beløb på i alt 44.000 kroner. Det resterende beløb af årets
støttepulje overføres til næste år. De der har fået støtte, er

Idrætsforeningen Vikingerne med idræt for sindslidende (5.000)

Ældresagen, Frederikssund Komiteen med to aktiviteter
– Idræt for lidt svagere ældre (500)
– Ældresagens Besøgsvenner (13.200)

Samrådet i Jægerspris, Vinkelvej (tilskud i en overgang indtil Vinkelvej bliver er ældrecenter) (2.300)

Husets Venner, Jægerspris, med juleaften for ensomme (15.000)

Storkøbenhavns Tegnsprogsforening til et social værested (5.000)

Dansk røde Kors' Besøgstjeneste i Jægerspris til julehygge i Rejsestalden (3.000)
Ved den første runde tidligere på året blev der bevilget støtte på i alt 365.000 kroner.
Den fælleskommunale pulje
En række kommuner i den nordlige del af hovedstadsregionen er gået sammen om en fælleskommunal støttepulje til
frivilligt socialt arbejde der går på tværs af kommunegrænserne. Foruden Frederikssund deltager kommunerne
Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og fra årsskiftet Allerød.
Det fælleskommunale tildelingsudvalg har i år fået 17 ansøgninger om støtte for et beløb på i alt 860.000 kroner. Der har
været cirka 270.000 kroner til rådighed, og heraf han man valgt at disponere over 174.000 kroner med støtte til seks
projekter:

Dansk Landsforening For Laryngectomerede (strubeløse) til drift og aktiviteter (7.000)

Dansk Blindesamfunds nordsjællandske tandemklub (3.000)

SIND Frederiksborg Kreds til drift og pårørendegruppe (72.000)

Klub Beethoven for døvblevne i Nordsjælland til drift og aktiviteter (10.000)

Hjernesagen i Nordsjælland til drift af værestedet Viemosegård i Hillerød (72.000)

LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) til projekter og foredragsaktiviteter (10.000)
2007 12 21 Harmonisering og lønløft på det pædagogiske område
I de fire gamle kommuner (Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup) var der stor forskel på lønnen på det
pædagogiske område.
Nu har ny Frederikssund Kommune indgået aftaler med de lokale BUPL- og FOA-organisationer om en harmonisering
af lønningerne, så man får den samme løn hvad enten man arbejder i den ene eller den anden ende af kommunen.
Aftalerne er oven i købet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2007.
Direktør for Opvækst og Uddannelse Ole Jacobsen siger at det fra begyndelsen af forhandlingerne i det tidlige forår var
kommunens mål at fjerne de urimelige lønforskelle de gamle kommuner havde for samme arbejde.
– Det er yderst tilfredsstillende at det har kunnet lade sig gøre allerede et år efter kommunesammenlægningen, siger Ole
Jacobsen. – Jeg havde nok regnet med at forhandlingerne om en harmonisering på så stort et område som det
pædagogiske ville have taget nogle år.
Lønløft
Men det er ikke bare en harmonisering der nu er på plads. – Samtidig kan vi nu sende et klart signal til såvel pædagoger
som medhjælpere om at Frederikssund Kommune også lønmæssigt er et attraktivt sted at arbejde, siger dagtilbudschef
Paw Holze Nielsen.
Med indgåelsen af de ny aftaler begynder en nyuddannet pædagog nemlig nu to løntrin længere oppe, og en medhjælper
får efter fem års erfaring hævet lønnen med et ekstra trin.
Dagtilbudschef Paw Holze Nielsen siger at Frederikssund Kommune ikke har så store problemer med rekruttering af
personale til daginstitutionerne som andre kommuner i Nordsjælland har. – Men med de ekstra løntrin forventer vi at
kunne tiltrække endnu flere dygtige medarbejdere, siger dagtilbudschefen.
2007 12 31 Brand- og Redningsberedskabet
– nytårsparole med nyt logo
Frederikssund Brand- og Redningsberedskab mødtes mandag den 31. december kl. 12 til en nytårsparole som samtidig
var det ny, sammenlagte beredskabs etårs fødselsdag. Det foregik i Elværker i Frederikssund.
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Noget af det første beredskabschef Kim Lintrup og Beredskabskommissionens
formand, borgmester Ole Find
Jensen gjorde, var at afsløre
beredskabets ny logo.
Se en større udgave af det ny logo.
Beretning om sammenlægning og
dimensionering
Beredskabschefens beretning var
naturligvis præget af den
altoverskyggende begivenhed som
kommunesammenlægning havde
ført med sig, nemlig
sammenlægningen af de fire gamle
brand- og redningsberedskaber i
Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.
Året har ifølge Kim Lintrup været brugt til at høste de første fordele af nu at være
én sammenhængende organisation – og bruge det til specialisering og
koordinerede alarmer m.m. Og oven i har man fået godkendt et helt ny planlægnings- og arbejdsgrundlag i form af en
risikodimensioneret normering (en normering dimensioneret efter en konkret, lokal vurdering af risikoen i forhold til
kommunens byer og boligområder, virksomheder og mange andre forhold) og en politisk beslutning om hvordan
beredskabet skal være stationeret i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.
Læs beredskabschef Kim Lintrups nytårsparole.
Beredskabschefen og borgmesteren uddelte under parolen 10-årstegn til Lars Jørgensen, Thomas Marcussen, Jacob
Nielsen og Morten Pontoppidan. Der var et 20-årstegn til Robert Müller, og redningshundefører Johan M. Andreasen fik
25-års hæderstegn.
Tak for årets indsats
Formand for Beredskabskommissionen, borgmester Ole
Find Jensen udtrykte i sin tale beundring for den måde det
var lykkedes at bringe fire gamle kulturer med hver deres
kvaliteter sammen. Han viderebragte sin, kommissionens og
Byrådets anerkendelse af det hidtidige arbejde med at skabe
et nyt beredskab og af de konkrete resultater brand- og
redningsmandskabet og ikke mindst de frivillige havde
opnået i løbet af året.
Borgmesteren ses her flankeret af to faner – de blev båret
ind som allerførste del af parolen – den ene fane stammer
fra det gamle Frederikssund-brandvæsen og den anden
tilhører de frivillige i den lokale del af Beredskabsforbundet.

En del af Brand- og Redningsberedskabets 'flåde' deltog i nytårsparolen på Elværket i Frederikssund.
Fotos: Ole Lindblad fra Brand- og Redningsberedskabet.
2007 12 31

Nytårsudtalelse af borgmester Ole Find Jensen
Årsskiftet giver altid anledning til tilbageblik, refleksioner og forventninger. Naturligvis med særlig
interesse her hvor det første år i den ny kommunes historie går på hæld.
Der er blevet gjort mange erfaringer og en række vanskeligheder er blevet overvundet, blandt
andet gennem en stor arbejdsindsats fra de kommunale medarbejdere, men vi har stadig
udfordringer at tage op. I administration og Byråd skal vi bruge de indhøstede erfaringer og bruge
de mange tilbagemeldinger vi har fået fra borgere og virksomheder, til at komme videre og tænke
nyt for at placere vores kommune centralt i Nordsjælland og Hovedstadsregionen.
Særdeles glædeligt har det været at opleve en voksende positiv fokus på Frederikssund Kommune
og en stadig bevågenhed og opmærksomhed fra investorer og tilflyttere.
Planlægning
Et godt eksempel er arbejdet med et nyt detailhandelscenter på den gamle betongrund ved
Frederikssund Station, som er i fuld gang. Centeret vil, når det står færdigt, være med til at ruste Frederikssund stærkt i
konkurrencen med andre vækstkommuner og handelsbyer i Nordsjælland.
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En række andre spændende projekter er i gang eller på vej, og de ledige boligarealer som planlægningen i de gamle
kommuner har tilvejebragt, er nu ved at blive bebygget.
Der er godkendt lokalplan for et nyt erhvervsareal i Slangerup, og der er ingen tvivl om at der er et stort behov for at få
udlagt nye erhvervsarealer i Frederikssund by, nu hvor Pedersholmarealet er udbygget. Interessen er der – i en tid, hvor
såvel nyetablerede som gamle hæderkronede virksomheder høster anerkendelse og barsler med nye planer.
Næste skridt i planlægningen af kommunens fremtid tages i 2008 når planstrategiens anbefalinger skal danne grundlag
for den ny kommuneplan. Det store bolig- og erhvervsareal der skal rumme den ny by ved Store Rørbæk, har her sin
særlige plads.
Vi har i det hele taget meget at byde på i vores ny kommune, og vores fantastiske beliggenhed ved de to fjorde er i sig
selv en attraktion som vi skal blive bedre til at fortælle andre om.
Beskæftigelse, erhverv og undervisning
2007 blev året hvor Frederikssund Kommune oplevede rekordlav ledighed. Lykkeligt for kommunens borgere og et
cadeau til det nyetablerede Jobcenter der i år skulle stå sin prøve.
Samtidig er det naturligvis også en udfordring, da det er vigtigt at vore virksomheder kan få den arbejdskraft de har behov
for, ligesom de offentlige arbejdspladser i de kommende år stadig skal kunne tiltrække nye dygtige medarbejdere.
I slutningen af året kunne en ny samlet erhvervsorganisation se dagens lys. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter –
FETC – er dannet efter en flot og engageret indsats af de involverede i det forberedende arbejde. Jeg er overbevist om at
FETC med en stærk erhvervsfunderet bestyrelse vil være en initiativrig medspiller når de kommende års erhvervsstrategi
og -politik skal formuleres.
En anden udfordring er at sikre bedst mulige vilkår for børn og unges uddannelse. Ændring af strukturen i vore
folkeskoler skal understøtte arbejdet med kvalitet i skolen, og etablering af erhvervsuddannelsen i Frederikssund er et
vigtigt og velkomment initiativ – der forhåbentlig i det kommende år følges op med Teknisk Gymnasium og et
perspektivrigt samarbejde mellem erhvervsuddannelserne, handelsskolen og gymnasiet.
Det kan ikke gå hurtigt nok
En væsentlig forudsætning for at kunne udnytte vores store potentiale er imidlertid en kraftig forbedring af infrastrukturen
– og det kan ikke gå hurtigt nok!
Det var derfor et meget vigtigt skridt der blev taget da der blev afsat penge på Finansloven til en VVM-undersøgelse af en
ny fjordforbindelse ved Roskilde Fjord. Arbejdet er gået i gang, og det er min opfattelse at det fodslag der efterhånden er
skabt i vores område, har været medvirkende til det.
Der bliver brug for det fodslag i de kommende år. Borgere, græsrodsbevægelser, erhvervsfolk og lokalpolitikere skal
fortsat stå sammen og tale vores sag over for Folketing og Regering. Allerede i starten af 2008 når Vejdirektoratet
kommer med sin anbefaling omkring linieføringen af motorvejen til Frederikssund, er der brug for opmærksomhed. Vi må
gøre vores for at dette vejprojekt får den nødvendige – og forventede – støtte i Folketinget.
Det nyligt afsluttede folketingsvalg viste jo, at der nu er en lang række folketingsmedlemmer fra alle partier, der taler
positivt om både tunnel, motorvej og den kollektive trafik netop i vores område. Det må give resultater hvis vi i fællesskab
fortsat presser på – og så har vi jo trafiktallene med os – ikke det værste udgangspunkt når man skal bygge en
argumentation op.
Kultur på tværs
Fælles anstrengelser og fælles oplevelser er vigtige i arbejdet med kommunens fremtidsplaner, og det har været en stor
fornøjelse i løbet af 2007 at se hvordan kultur- og foreningsaktiviteter der før var rettet mod én by i de gamle kommuner,
nu henvender sig til hele Frederikssund Kommune og er med til at give også dagligdagen indhold og udfordringer. Også
2008 har initiativrige ildsjæle planlagt mange spændende arrangementer der fortjener vores store opbakning.
Afslutningsvis vil jeg takke samarbejdspartnere i og uden for kommunen, forenings-, kultur- og erhvervsliv for et godt
samarbejde. Herudover skal lyde en tak til kommunens medarbejdere for en god indsats i 2007.
Med ønsket om et lykkeligt og fremgangsrigt 2008 for kommunens borgere, brugere og medarbejdere ønskes alle et rigtig
godt nytår.
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