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Opfindsomme elever
Torsdag aften præsenterede 100 elever fra Kingoskolens 8. klassetrin resultaterne af fire dages hårdt innovationsarbejde
for lærere, forældre og repræsentanter fra Frederikssund Kommune.
Eleverne arbejder med reelle problemstillinger
Eleverne har i fire dage arbejdet med udfordringer fra fire lokale virksomheder; Frederikssund Forsyning A/S, LE34, Viuff
A/S og Vestforbrænding.
Udfordringerne er stillet som et led i projekt "Innovative elever løser virksomhedsproblemer" der omfatter alle folkeskoler i
Frederikssund Kommune, og har til formål at skabe brobygning mellem det lokale erhvervsliv og tværfaglig undervisning
på 3.- 6. og 8.klassetrin. Udgangspunktet i udfordringerne er en reel problemstilling for virksomheden, og ligger dermed
langt fra de "hvis vi nu lader som om..."-opgaver, folkeskolens naturfagsundervisning traditionelt har været så rig på.
Aktualitet er vigtig
Udfordringen fra Frederikssund Forsyning handlede om forsinkelse af regnvandets vej til kloakkerne - en opgave som
sommerens voldsomme skybrud med al tydelighed viser bliver stadigt mere aktuel.
Netop fordi eleverne ved at det er virkelighed, har de arbejdet meget målrettet for at finde på en løsning på
problemstillingen, afprøve den i mini-praksis, og til sidst bygge en prototype til at præsentere idéen.

Elever fra Kingoskolen viser deres forslag til regnvandsløsning frem.
Selvom udfordringen nærmest kunne synes fjern i eftermiddagens strålende solskin, så var det en flok motiverede elever
der stod bag bordene da forældre, lærere og repræsentanter fra Frederikssund Kommune var indbudt til at overvære
præsentationen af deres arbejde.
Fuld tryk på innovationen
Eleverne har mærket på egen krop hvad det vil sige at arbejde med innovation. Nogen af dem har ellers nok gået rundt
med den opfattelse, at det er noget man kan klare med højre hånd, mens man tjekker Facebook med venstre. Men de
måtte tro om igen, da først de blev stillet over for deres udfordring.
Ifølge Allan Proschowsky fra Kingoskolen kan man nemlig ikke nøjes med at bruge 25 % af sin opmærksomhed og energi
på at være innovativ, og resten på noget andet.
- Så det har været en flok trætte elever - og lærere - der har forladt Kingoskolen hver eftermiddag den sidste uge.
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En anden udfordring var at skabe energiforsyning til et motionscenter. Her er det søgt løst ved hjælp af en motionscykel.
Præsentation for virksomhederne
Eleverne var nu ikke helt færdige endnu, da præsentationen for offentligheden var slut torsdag aften. Fredag formiddag gik
således med at forberede det materiale de vil sende til de deltagende virksomheder.
Ventetiden inden virksomhederne vender tilbage med en reaktion på eleverne hårde arbejde, kommer til at foregå i
spænding. Og hvem ved? Måske er der blot en af de mere end 20 idéer fra Kingoskolen der får virksomhedslederne til at
tænke i helt nye baner.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 10 4

Forslag til ny boligudstykning i Lyngerup ved Mejerigårdsvej

Byrådet vedtog den 28. september 2011 et forslag til lokalplan nr. 041 for en ny boligbebyggelse ved Mejerigårdsvej i
Lyngerup i offentlig høring.
Lokalplanforslaget har til formål at overføre området til byzone, og at muliggøre opførelse af fem nye helårsboliger som
parcelhuse.
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i otte uger i perioden fra den 4. oktober 2011 til den 29.november 2011, og kan
foruden her på hjemmesiden også ses på kommunens biblioteker.
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Se forslag til lokalplan nr. 041
Se annoncen
2011 10 5

Frederikssund Kommune på sikker økonomisk kurs
Der er igen i år indgået en fælles aftale mellem alle partierne i Byrådet. Den fælles målsætning om en økonomi i balance
har betydet at byrådspolitikerne gennem flere år har måttet træffe svære beslutninger for at kunne finansiere de
investeringer, der skal skabe den ønskede udvikling i kommunen.
Fagudvalgene har hen over sommeren arbejdet med at finde besparelser i størrelsesordenen 30 mio. kr., og
det er lykkedes at finde besparelser for i alt 14 mio. kr. i 2012, stigende til 37 mio. kr. i 2015.
Budget 2012 indeholder et overskud på driften på 40 mio. kr. Det er dog ikke helt nok til at finansiere anlægsprogrammet
på i alt 104 mio. kr. i 2012, men allerede fra 2013 er der et driftsoverskud som stort set kan finansiere de planlagte
investeringer.
Budgetaftalen indeholder en række betydelige investeringer på stort set alle områder:
På familieområdet gennemføres store omlægninger, som betyder en driftsudgift på 5 mio. kr. i 2012, der modsvares af en
besparelse på 7 mio. kr. fra 2015. Omlægningen betyder at flere unge tilbydes bedre lokale, forebyggende og intensive
tilbud, som erstatning for anbringelse uden for kommunen.
På Erhvervsområdet sker der fra 2012 en intensiveret markedsføring af erhvervsområdet i Vinge, og boligudbygningen i
Vinge indledes med de første investeringer i infratruktur.
IT opgradering af skoleområdet prioriteres højt. Der er afsat en samlet anlægspulje på 5 mio. kr. i 2012 og 2013 samt
264.000 kr. til køb virtuelle læremidler. Hermed sendes et signal fra forligsparterne om en betydelig opgradering med flere
IT investeringer, herunder elektroniske tavler på folkeskolerne i Frederikssund.
De to socialpsykiatriske mødesteder i Slangerup og Skibby opretholdes som aftalt for en to årig periode, dvs. frem til
medio 2013, og ordningen evalueres som planlagt inden udgangen af perioden.
På Willumsens museum sker der en forstærket kommunikationsindsats og en styrket drift med ansættelse af en egentlig
museumstekniker.
Aftalen mellem Byrådets partier indeholder desuden en stribe anlægsinvesteringer.
Aftalen 2. behandles på Byrådets møde onsdag den 12. oktober kl. 19.00.
Læs mere om budget 2012
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Surfing for seniorer
Fredag d. 7. oktober holder Frederikssund Bibliotek åbent hus fra kl. 15-17. Det sker i anledning af den landsdækkende
SeniorSurf-dag.
Formålet med SeniorSurf-dagen 2011 er at få flere ældre introduceret til internettets mange muligheder på en tryg måde. I
selskab med en IT-kyndig person kan de ældre prøve en digital skattejagt som er let at gennemføre, og som viser nogle af
de mange muligheder Internettet byder på.
Ældre mindst på Internettet
Baggrunden for initiativet SeniorSurf-dagen er at de ældre udgør den gruppe af befolkningen som er mindst på Internettet.
SeniorSurf-dagen skal give flere ældre mulighed for at lære internettet at kende, så flere får del i de mange fordele nettet
byder på.
Så kom ned og prøv Skattejagten, hør om Facebook, AgeForce (et socialt netværk kun for folk over 50), og få en e-mail
adresse. Det er blot nogle af de mange ting biblioteket kan hjælpe med.
Det er IT- og Telestyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Ældre Sagen og Ældremobiliseringen der står bag
SeniorSurf-dagen 2011.
Den digitale skattejagt er udviklet af DR Undervisning.
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Handicappris 2011
Kender du en person eller en virksomhed i Frederikssund Kommune, som har gjort sig fortjent til at modtage

Foto: Kenneth Jensen.
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Frederikssund Kommunes Handicappris 2011?
Kriterierne for at modtage handicapprisen er at personen/virksomheden skal have
gjort en særlig indsats i forhold til en enkelt borger med handicap eller en familie med et handicappet medlem.
gjort en særlig indsats i forbindelse med aktiviteter for handicappede.
gjort en særlig indsats i forbindelse med handicappede i erhverv.
ydet en særlig indsats med henblik på handicaptilgængelighed.
være en ildsjæl i en forening, organisation eller lign.
Du kan være med til at give denne person / virksomhed et klap på skulderen ved at indstille personen / virksomheden til
Frederikssund Kommunes Handicappris 2011.
Alle borgere, organisationer eller foreninger i Frederikssund Kommune kan indstille til denne pris.
Indstillingen skal sendes den 8. november 2011 til Frederikssund Handicapråd, Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600
Frederikssund, att. Birthe Larsen.
Prisen uddeles af borgmester Ole Find Jensen
lørdag den 3. december 2011 kl. 11.00
i Byrådssalen på Frederikssund Rådhus.
Se uddybende kriterier for indstilling af kandidater til Handicapprisen
Det bedste ved Frederikssund er de grønne områder
Naturen er i top, mens kollektiv transport på landet er i bund
Det viser den første borgerundersøgelse der er gennemført blandt kommunens borgere.
Borgerne har vurderet kommunen på hvad de er mest tilfredse med, hvilket omdømme kommunen har, hvad de finder
vigtigst og hvad de mener, kommunen bør prioritere.
Borgerne er generelt tilfredse med at bo i vores kommune. På en skala fra 0 til 100, hvor 100 er meget tilfreds, ligger vi på
70,7.
Tilfredshed og omdømme
Når borgerne skal beskrive hvad der er særlig godt ved Frederikssund, nævner mange af dem "de dejlige og smukke
omgivelser", "vores fjorde", "den landlige hygge" og "den smukke og grønne dejlig natur". Og det er uanset om de er 18
eller 65+. Alle aldersgrupper peger især på naturen, fjordene og grønne områder som et specielt gode.
Undersøgelsen viser at vores natur og grønne områder er det borgerne er mest tilfredse med i kommunen (70), skarpt
efterfulgt af kultur og fritid (67) samt miljøet (65).
Når borgerne vurderer kommunens omdømme, er top tre:
Der er gode naturområder/rekreative områder, (86)
Der er gode daglige indkøbsmuligheder, (82)
Det er et godt sted at bo. (75)
Til gengæld er borgerne ikke så tilfredse med indsatsen overfor særlige grupper (45), transportforhold (44) og
arbejdsløshedsindsatsen (39). Særligt den kollektive trafik på landet er borgerne utilfredse med. Her er tilfredsheden blot
20. Tilfredsheden er også lav hvad angår de videregående uddannelsestilbud, hvor tilfredsheden er på 28. Det svarer i
begge tilfælde til meget lav tilfredshed.
Når borgerne vurderer kommunens omdømme, er "bund" tre:
Vi har få sociale problemer (49)
Der er et attraktivt byliv i kommunen (51)
Der er gode muligheder for uddannelse (54)
Dermed giver borgerne i undersøgelsen udtryk for hvad de mener er styrker og svagheder ved vores kommune:
Styrker









Svagheder
Der er gode muligheder for aktiviteter og

oplevelser i gode naturområder

Der er gode indkøbsmuligheder

Det er et godt og trygt sted at bo

Der er gode genbrugsordninger

Der er gode muligheder for at dyrke motion og
sport

Mulighederne for kollektiv transport på landet
Mulighederne for videreuddannelse
Indsatsen mod ung- og langtidsledighed
Vedligeholdelsen af kommunens folkeskoler og
veje
Sociale problemer

Alder spiller ingen rolle for tilfredsheden
Når tilfredsheden sammenholdes med alder, viser det sig at der kun er ganske få forskelle på hvordan borgerne vægter
tilfredsheden. Det lader dog til at de bliver lidt mere tilfredse med borgerbetjeningen efterhånden som de bliver ældre,
mens de finder veje og anlæg dårligere jo ældre de bliver. Sundhedsområdet deler også vandene - her er de mest tilfredse
som ældre. Men de fleste områder er de enige om.
De vigtigste områder for borgerne
Trafiksikkerhed er med en score på 81 topscore på vigtighedsindekset. Herefter kommer de grønne områder og naturen,
folkeskolerne, tiltrækning af virksomheder til kommunen samt vedligeholdelsen af veje, cykelstier og fortove.
For de grønne områder og miljøet er der god sammenhæng mellem vigtighed og tilfredshed. Det samme er tilfældet for
information fra kommunen, borgerbetjening og kultur og fritid.
Der er størst forskel mellem vigtighed og tilfredshed i forhold til arbejdsløshedsindsats, transportforhold, skole- og
uddannelsesområdet samt veje og anlæg.
Borgernes prioriteringer
Hvor alderen ikke spillede ind i forhold til tilfredsheden, har den lidt større betydning når borgerne skal pege på hvilke
områder kommunen bør prioritere højest. Interessen for folkeskolen og børnepasning af de 0-5-årige falder f.eks. med
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alderen, mens interessen for tilbud til ældre stiger med alderen. Kollektiv transport og vedligeholdelse af veje prioriteres
også højere med alderen, mens alle stort set er enige om vigtigheden af at tiltrække virksomheder til kommunen.
Samlet set peger borgerne på, at kommunen bør prioritere nedenstående 6 områder højest:
Folkeskoler
Kollektiv transport
Tiltrækning af virksomheder til kommunen
Vedligeholdelse af veje, stier og fortove
Trafiksikkerhed
Børnepasning af de 0-5 årige
Tilsvarende mener et flertal af borgerne, med undtagelse af trafiksikkerheden, at kommunen skal bruge flere penge på
ovenstående områder. Borgerne er altså meget tro mod hvad de mener der bør prioriteres, og hvad de vægter kommunen
skal bruge flere penge til.
På de øvrige områder mener et flertal at kommunen skal bruge penge som nu. Der er ingen områder hvor et flertal af
borgerne mener at kommunen skal bruge færre penge. Enkelte områder har dog fået en del færre penge-krydser. De
fleste er faldet til indkøbsmuligheder, byudvikling/forskønnelse og information fra kommunen.
Se samlet rapportering, ris og ros samt borgerundersøgelsens hovedresultater.
Om borgerpanelet
Alle borgere i kommunen har mulighed for at tilmelde sig panelet og gøre deres indflydelse gældende. Panelet udfylder
borgerundersøgelserne via internettet, og er på den måde ikke forpligtet til at møde frem til borgermøder eller høringer.
Der er nu ca. 915 deltagere i panelet. Der gennemføres to-tre undersøgelser om året.
Ønsker du at tilmelde dig borgerpanelet, kan du gøre på www.frederikssund.dk/borgerpanel

2011 10 10 Facebook-kursus i Slangerup
Torsdag den 13. oktober holder Frederikssund Bibliotekerne introduktion til Facebook i Slangerup. Det sker fra kl. 10.00 11.30.
I løbet af det korte kursus bliver du introduceret til:

Hvordan du opretter dig som bruger på Facebook

Hvordan du anvender Facebook

Hvordan du finder gamle klassekammerater, venner m.m.
Brug af Facebook forudsætter at du har en e-mail konto. Sådan en kan du også få hjælp til at oprette.
Tilmelding
Det er nødvendigt at du tilmelder dig til kurset senest to dage før da der er plads til maksimalt seks deltagere, og
tilmeldingen vil foregå efter først til mølle princippet.
Kurset afholdes på Slangerup Bibliotek, Kongensgade 18, 3550 Slangerup.

Foto: Kenneth Jensen.
2011 10 11 Vær med til at sætte et fingeraftryk på kommunens kommende folkeoplysningspolitik
Folketinget har den 1. juni 2011 vedtaget ændringer til Folkeoplysningsloven.
Loven trådte i kraft pr. 1. august 2011, og har virkning for tilskudsåret 2012.
Høring
I forbindelse med ændringerne i Folkeoplysningsloven har Frederikssund Kommune besluttet at udsende materiale om
lokal folkeoplysningspolitik, tilskudsregler m.v. i offentlig høring.
Den offentlige høringsperiode strækker sig over fire uger - fra 10. oktober til 4. november 2011.
Debatmøde
I høringsperioden indbydes alle interesserede desuden til debatmøde
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tirsdag den 25. oktober kl. 19.00
i Multisalen på Ådalens Skole, afd. nord, Kornvænget 4, Frederikssund .
Se høringsmaterialet.
2011 10 11 Nyt sommerhusområde ved Over Dråby Strand
Forslag til kommuneplan nr. 007 og lokalplan nr. 044

Miljøministeriet udstedte i oktober 2010 et nyt landsplandirektiv der muliggjorde etablering af en række mindre nye
sommerhusområder i kystnærhedszonen, i landscentrene og deres oplande.
Et af disse områder ligger i Hornsherred, og Frederikssund Kommune har derfor udarbejdet forslag til kommuneplantillæg
og lokalplan for området, der ligger ved Over Dråby Strand.
Det nye sommerhusområde giver plads til 22 nye sommerhuse samt fællesarealer.
Se forslag til lokalplan nr. 044
Se forslag til tillæg nr. 007
Se annoncen for planerne
2011 10 13 Samarbejde med pårørende udvider horisonten
"Gør det muligt" er ikke kun et reklame-slogan - det er også tankegangen bag et unikt samarbejde mellem pårørende og
ansatte ved Botilbuddet Lunden i Frederikssund, som betyder at beboerne har større udfoldelsesmuligheder end normalt.
Beboerne er udviklingshæmmede voksne.
I bogstaveligste forstand bliver horisonten udvidet, fordi samarbejdet betyder at beboerne kan få helt specielle
rejseoplevelser, der normalt vil være for ressourcekrævende for et botilbud. For dyrt både personalemæssigt og
økonomisk.
Helt til Sydafrika
Botilbuddet har for nylig netop haft to beboere så langt væk som Sydafrika.
- Som kerneydelse har beboerne ret til syv dages ferie om året. Her er der tale om to beboere der tager af sted i ti dage og det har givet nogle udfordringer som vi har løst gennem at inddrage pårørende, så vi er tre parter der samarbejder:
Beboeren, medarbejderen og pårørende, siger Ole Olesen, forstander på Lunden/Gnisten.
Rent praktisk betød det i dette tilfælde at de to beboere rejste sammen med kun én medarbejder og to pårørende.
- Det er en stor udfordring for fagpersonen. Både fordi vedkommende står med det fulde ansvar, men også fordi det koster
personaleressourcemæssigt. Så vi i ledelsen skal sige ja, og det skal kollegerne også.
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Inddrager pårørende aktivt
Det at drage de pårørende så aktivt ind at de ligefrem rejser med på ferier er en bevidst strategi fra Lundens side. Her ser
man nemlig gerne de pårørende deltage så meget som muligt.
Familien er det nære bånd hele livet. Personalet er kun til låns, siger Ole Olesen, og uddyber:
- Vi trækker på familiebåndene. Det er en gevinst for beboerne at de ser der er god kemi mellem parterne. Men vi er også
bevidste om at der er forskel på hvordan vores beboere agerer i forhold til f.eks. en forældre, og i forhold til en
medarbejder. Vores oplevelse er at noget kan lade sig gøre med far eller mor, som ikke kan lade sig gøre med en
medarbejder. Og omvendt. Vi oplever nye ting med beboeren når vi ser kontakten med henholdsvis pædagogen eller
familien.
"Vi er lykkedes!"
Menneskesynet på Lunden er: "Vi er lykkedes!" Her er beboeren i centrum, og de personer der er udenom er der for
beboerne.
- Når vi f.eks. alle sammen tager på skiferie - beboere, medarbejdere og pårørende - er det vigtigt at det er på beboernes
præmisser. Vi "normale" har det jo med at tage patent på betingelserne. Udviklingshæmmede oplever tit at de skal gøre
tingene på vores måde. Her er det omvendt. Og vores oplevelse er at man bliver opstemt i livsudførelsen hvis du forstår,
siger forstanderen med begejstring.
Det handler om at turde invitere de pårørende ind. At lade dem se hvordan medarbejderne arbejder. Lytte til feedback, og
turde tage diskussioner - være åbne, mener han.
Specielt og nytænkende
Gevinsten er at beboerne så at sige får mere for deres penge. Med flere pårørende som rejsefæller kan turen blive
længere, eller man kan komme længere væk, eller ferien kan kræve mere. Som f.eks. den årlige tur til Bornholm hvor flere
beboere cykler Tour de Bornholm - en tur der cykles på tandem eller sofacykel. Her er det igen de pårørendes fortjeneste
at det kan lade sig gøre.
- For tyve år siden ville det vi gør være utænkeligt. Men i dag gør vi det - og det uden at bryde regler eller se igennem
fingre med noget, siger Ole Olesen.
Men det er specielt og nytænkende. Så interessant at der netop har været holdt et møde om Tour de Bornholm, hvor der
blev fortalt om konceptet.
Ligeledes bliver der holdt møde i pårørendegruppen på Lunden, hvor den pårørende til Sydafrikaturen skal fortælle om
sine erfaringer, og hvordan man rent praktisk griber sagen an.

At svæve af sted i ballon er ikke hverdagskost - og slet ikke, når landet under er Sydafrika.
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Fantastisk tur
Turen gik til Sydafrika for to beboere i Lundens hus D: Hanne og Tinse. De havde kigget på billeder fra en tidligere tur som
Tinse havde gennemført til sin storebrors logde, Inyanga Safari Lodge nær Phalaborwa.
De to havde fået Hannes søster, Tove Wagner, til at være pårørende på turen, sammen med Tinses mor, Lydi, der ville
være på stedet allerede når de kom. Derudover havde de pædagog Hanne Jensen med som medarbejder.
Turen varede ti dag, så her var det altså afgørende at der var pårørende der kunne være med.
Tove Wagner fortæller:
- Opholdet blev en kæmpe oplevelse - lige fra første dag hvor vi på vej til lodgen så to store hanbison-okser. I det hele
taget så vi rigtig mange dyr: Elefanter, giraffer, impalaer, aber, perlehøns - ja, man bliver helt høj, fortæller hun i et
rejsebrev.
I Kruger Nationalpark var der igen mange dyr: Struds, gnuer og flodheste. En enkelt løvehale blev spottet svingende over
græsset, og det var en stor oplevelse da løven rejste sig op og gik sin vej. Der var også besøg i Tsuduko Game Drive hvor
en tam gepard gik omkring og lod sig klappe af gæsterne.
- Vi så igen et imponerende antal dyr, blandt andet en hanløve der tog sig en slapper, fortæller Tove.
Ballonskippere
Den største oplevelse var formentlig turen i ballon, selvom den også var en strabads. Holdet skulle op allerede kl. 3, og kl.
5.30 var de fremme ved ballon-afgangs-stedet. Her blev de budt på kaffe - som alle nød rigtig meget. Ikke mindst fordi der
kun var fem graders varme.
- Turen blev en fantastisk oplevelse. Solopgangen og stilheden var bare imponerede! fortæller Tove Wagner. Derudover
så de to giraffer og impalaer fra oven.
Vel nede igen blev der skålet i champagne, og alle er nu aeronauter.

Lydi og Tinse klar til afgang i ballonkurven.

Solopgang over savannen - Tove Wagner nyder eftertænksomt synet.
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Efter nogle timers flyvning var det slut - men det skulle fejres med champagne at de alle var blevet aeronaut'er.
Masser af billeder
Tove Wagner synes rejseformen var rigtig vellykket:
- Oplevelserne har været overvældende og stemningen var helt i top, siger hun. Hun mener også at guiden der var
sammen med dem på turen var rigtig god til at lytte til Hanne og Tinse, og var god til at give en hjælpende hånd.
Der blev taget rigtig mange billeder på turen, og derfor vil der også blive holdt en billedeftermiddag på Lunden hvor
beboerne kan høre og se meget mere om turen. Udover de billeder der er her, kan man se billeder på Lundens
hjemmeside.
Foto: Tove Wagner og Hanne Jensen.
2011 10 13 Ny vision for Ældreområdet - Handleplan for Ældre 2011 - 2015 i høring
Frederikssund Byråd godkendte enstemmigt i april 2011 den fælles vision for Ældreområdet. Visionen er udarbejdet i
fællesskab mellem politikere og Ældrerådet, og danner et godt grundlag for det videre arbejde med Handleplanen for
Ældre 2011 - 2015.
Arbejdet med handleplanen blev igangsat af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgsformand Tina Tving Stauning den 16.
marts ved et stort Kick-off møde på Åbjergskolen.

Interesserede borgere, brugere, politikere og medarbejdere fra hele Ældreområdet var inviteret til at tage fat på arbejdet
omkring fremtidens ældreliv.
Den gode opstart blev efterfulgt af to større dialogmøder med mange deltagere på henholdsvis Græse Gl. Skole og
Lundebjerggård. Her blev rammerne og mange ideskitser til Handleplan for Ældre skabt. Et stort engagement og stor
arbejdsomhed var kendetegnende for deltagerne gennem hele forløbet.
Ideskitserne fra dialogmøderne er nu mundet ud i et forslag til Handleplan for Ældre 2011 - 2015, og Social, Ældre- og
Sundhedsudvalget har efterfølgende på møde den 5. oktober godkendt dette forslag.
I tråd med samarbejdet om handleplanens tilblivelse sendes handleplanen nu i høring. Alle interesserede borgere,
brugere, Ældrerådet, Handicaprådet og kommunens MED-system i Ældre og Sundhed har mulighed for at komme med
deres høringssvar.
Høringsperioden løber fra den 6. oktober til den 10. november 2011.
Høringssvar bedes sendt senest den 11. november 2011 til udviklingskonsulent Bente Groth, Ældre og Sundhed, Torvet 2
3600 Frederikssund.
2011 10 14 Løbeglade unge indtog byen
Nogen tog cyklen hele vejen rundt om Jægerspris. Andre løb eller gik Frederikssund rundt. Fælles for dem alle var at de
var deltagere i den første Campus Challenge nogen sinde.
Iført neon-gule refleksløbeveste og glade smil tog mere end 650 elever og 50 lærere opstilling foran Frederikssund
Gymnasium kl. 7.45 i morges, og trodsede dermed kulden på den første morgen med frost dette efterår. Eleverne og
lærerne kommer fra kommunens nye uddannelses-campus, som er et nyligt etableret samarbejde mellem Gymnasiet,
Handelsskolen, Erhvervsskolen, HF, VUC, UUV, Center 10 og Ungdomsskolen. Orienteringsløbet var arrangeret for at
cementere Campus-ideen om et fælles fodslag.
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650 unge står klar til at begive sig ud på orienteringsløbet.
- Hovedformålet med dagen er at gøre Campus-samarbejdet synligt ved at dyste på tværs på en sjov måde, fortæller
Ulrich Mehr, der er afdelingsleder for Ungdomsskolens afdeling i Jægerspris, og en af arrangørerne.
- Samarbejdet handler netop om at gøre ungdomsuddannelserne mere attraktive, og fastholde de unge til gennemførelse
gennem fællesskab.
Fælles morgengymnastik
Dagen blev skudt i gang af rektor Sussie Pallesen, der glædede sig over den store opbakning til arrangementet - ikke kun
fra elever og lærere, men også fra de mange lokale sponsorer som har været med til at gøre dagen mulig.

Rektor Sussie Pallesen byder velkommen.
Efter velkomsten var der fælles opvarmning. Den stod Dennis fra Fittness World for - og den var nok nødvendig, da alle
deltagere efterhånden var blevet godt kolde.

Dennis fra Fitness World varmer op.
To timers løb eller cykling
Kl. 8.30 gik starten så, og væk var de unge i alle retninger. Og det gjorde sådan set ikke noget, for iflg. Jacob Jørgensen,
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afdelingsleder ved Ungdomsskolen i Frederikssund, var løbet nemlig planlagt på en måde så deltagerne ikke behøvede at
følge en bestemt rute - bare de sørgede for at komme forbi alle otte kontrolposter og få et stempel.

Løbet er i gang.
Det var både tilladt at gå, løbe eller cykle, og pointsystemet blev reguleret efter sværhedsgraden. Det gav således flere
point at løbe, og færre at gå. Hver post gav 5-15 point, og det var tilladt først at tage ruten flere gange med for
eksempel først løb, og derefter cykling.

Deltagerne får tjekket deres scorekort af Anders H. Karlsson fra Handelsskolen...

... og lidt forsyninger i form af bananer havde han også til deltagerne.
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Ved Sillebroen var der også kontrolpost - og vanddepot.

Tid til lidt afslapning foran Sillebroen.
Den store gevinst
Guleroden i det hele var førstepræmien som var en aktivitetsdag for hele klassen, bestående af en klasselektion i
KettleCross i Fitness World, middag på Restaurant Aspendos og biograftur i Park Bio Frederikssund.
Efter flere timers løb, cykling og gåen rundt i byen af alle deltagerne kunne pointene gøres op i kantinen på Gymnasiet.
Førstepræmien gik til 3. b fra Frederikssund Gymnasium med vinderpoint-scoren på 1.385 point.

De første vindere af Campus Challenge: 3. b fra Frederikssund Gymnasium.
Efter løbedysten var der fælles frokost, og live musik for alle i Frederikssund Gymnasiums kantine. Og 'Fredagsbaren' var
efterfølgende åben.
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- Vi ville gerne lave et fælles arrangement hvor både elever og lærere skulle ud at røre sig, og samtidig give sammenhold i
klasserne og samarbejde på tværs, siger Ulrich Mehr, og det er lykkedes.
Han er en af hovedarrangørerne, der - på bare seks uger - har stablet arrangementet på benene, og indsamlet lokale
sponsorater med en værdi på over 60.000 kr., så han er forståeligt nok begejstret for den store opbakning.
- Vi har knoklet med planlægningen, og ruterne var nøje tilrettelagt, så de går forbi alle sponsorer og vi er taknemmelige
for bidragene.
Det bliver da heller ikke sidste gang der ses løbeglade unge mennesker i Frederikssund Centrum på jagt efter
orienteringsposter, og den store gevinst.
- Dette Campus-arrangement er det første af slagsen og det bliver ikke det sidste, slutter Ulrich Mehr af.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 10 19 Halloween på Biblioteket
Halloween - Vi gyser på loftet
Fra 24. til 28. oktober varmer Frederikssund Bibliotek op til Halloween.
Her kan du tælle heksehatte i børnebiblioteket, og der er præmie til den der kommer tættest
på det rigtige tal. Vinderen trækkes den 28. oktober kl. 19.45.
Det uhyggelige loft
Fredag den 28. oktober har biblioteket åbent til kl. 20, og her kan du komme med op på
bibliotekets uhyggelige loft. Her gemmer sig mærkelige væsner, ækle ting og der er mange
sære og skræmmende lyde...
Er du seks år eller derover, så tilmeld dig rundvisning på loftet på 47 31 25 25, og mød
gerne udklædt op og med lommelygte.
2011 10 19 Tour de Bornholm-aften i Byrådssalen
Botilbuddet Lunden og idrætsforeningen TEAM2010 deltog i år sammen i cykelløbet Tour de Bornholm. For Lunden's
vekommende var det tiende gang de deltog i løbet, da de har været med hvert år siden 2002. Løbet er målrettet
handicappede.
Pårørende involveres
I år var der lavet et samarbejde med TEAM2010 for at give endnu flere den store oplevelse det er at deltage i løbet. Det
unikke ved Lunden og TEAM2010´s deltagelse i løbet, er den store grad af pårørende involvering der er i planlægningen
og gennemførelse af arrangementet.
Den historie ville Lunden og TEAM2010 gerne fortælle, og derfor havde de inviteret til Tour de Bornholm-aften i
Byrådssalen mandag den 10. oktober.
Blandt de inviterede var Søsterloge 51 Anne Cathrine, samt Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget. Søsterlogen har
gennem flere år bidraget økonomisk til Lundens deltagelse, mens Social-, Ældre og Sundhedsudvalget via §18 midler har
bidraget til TEAM2010´s deltagelse i år.
Derudover var personaler, pårørende og udviklingshæmmede medborgere fra Frederikssund Kommune inviteret.

Der var flot fremmøde ved arrangementet i Byrådssalen.
Historien om historien
Tour de Bornholms stifter, Allan Hedegaard, var inviteret over for at fortælle om løbets historie siden starten i 1991.
Derudover blev der vist film og billeder fra turen som årets ryttere ivrigt kommenterede.
Stedfortræder på Lunden, René Lykke Jensen, holdt et oplæg om de mange kvaliteter, det stærke pårørende samarbejde
bibringer. Både i forhold til selve løbet, men også i forhold til det daglige samarbejde mellem beboere, personaler og
pårørende.
Afslutningsvis fortalte Peter Kyster og Anita Svendsen, der begge har søskende bosiddende på Lunden, om den glæde,
de har oplevet ved at være sammen med deres søskende om idrætten.
2011 10 21 Spil Dansk Dagen
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Torsdag den 27. oktober 2011 vil Danmarks største musikbegivenhed løbe af stablen for ellevte år i træk. Og det bliver
rekord igen i år! Allerede nu viser kalenderen for arrangementer over hele landet mere end ellevehundrede
arrangementer.
Hvad er...?
Dagen er opstået på initiativ fra KODA, som samarbejder med 37 af de største danske musik- og kulturorganisationer, og
22 kommuner om at hylde musiklivet i al sin bredde og mangfoldighed.
Spil Dansk Dagen er koncerter, fællessang, musikfilm, musikdebatter, børnekoncerter, sangskriverprojekter, virksomhedsarrangementer m.m. Det resulterede i 2010 i 1.036 tilmeldte arrangementer. Dertil kommer at DR på Spil Dansk
Dagen udelukkende spiller dansk produceret musik i radioen.
Markeres også lokalt
Også her i kommunen bliver Spil Dansk Dagen markeret med en række arrangementer.
Frederikssund Musiksskole
Et af stederne er på Slangerup Bibliotek, hvor Frederikssund Musikskole spiller dansk kl. 16.00.
Det er Musikskolens juniorkor fra Frederikssund og Slangerup, samt ungdomskoret T drops der synger
danske efterårssange under ledelse af Marianna Pettersson og Gitte Grarup. Der er også et par klaverog sangelever, der vil give et nummer.
Koncerten varer cirka 40 minutter, og der er gratis entré.
Frederissund Symfoniorkester med kor
Frederikssund Symfoniorkester og 180 korsangere fra Frederikssundegnen giver koncert på Frederikssund Gymnasium kl.
19.30.
Aftenen byder på Gades Ossianouverture, Elverskud samt fællessange. Man kan opleves solister fra operaakademiet. Det
hele dirigeres af Frans Rasmussen.
Koncerten arrangøres af Frederikssund Symfoniorkester og Fjordkoret, og koster 150 kroner i enté.
Souvenirs
Sofie Bonde har ting at fortælle, som nu og da trækker en Souvenirs-koncert i helt uventede retninger. Og med Nils Torp's
ligeledes ret overraskende guitarspil er der lagt op til løjer.
Med udgangspunkt i landsbyen Suldrup i Himmerland har gruppen formået at gøre sig til talsmænd for livet i provinsen
uden at snobbe hverken op - eller nedad. Og deres tekstunivers er præget af en lun og underspillet solidaritet med såkaldt
almindelige danskere - der jo sjældent er så almindelige endda.
Koncerten finder sted i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris, Den starter kl. 20.00 og koster 120 kroner i entré.
2011 10 21 Efterårets sidste folkekøkken
Fredag den 28. oktober kl. 18.00 indbyder Café Danner til næste folkekøkken.
Jeannet Ulrikkeholm synger efteråret ind
Caféen får denne aften besøg af forfatter og sanger Jeannet Ulrikkeholm som giver koncert. Hun præsenterer blandt
andet sin nye CD, Hedeblomster. Der vil også være mulighed for at synge med på andre gamle danske sange.
I forbindelse med arrangementet byder køkkenet byder på en lækker to-retters efterårsmenu. Til forret byder der
på hokkaidosuppe med hjemmebagt brød. Derefter til hovedret; braisseret lammeskank med årstidens grønt
Entré for koncert og bespisning: Kr. 198,-.
Du kan bestille bord til arrangementet på 47 35 20 63.
2011 10 24 Spærring af Kronprins Frederiks Bro
Kronprins Frederiks Bro spærres i perioden fra den 21. november 2011 til den 16. marts 2012 - begge dage inklusive - for
al passage af skibe der kræver broåbning. Spærringen skyldes renovering af broens klapfag.
Skibe og fartøjer, der ikke kræver broåbning kan i hele perioden passere gennem et af broens sidefag, dog under
hensyntagen til de igangværende revoveringsarbejder.
Se mere om broens renovering på Vejdirektoratets hjemmeside.
2011 10 24 Linje 316 går over til Vinterkøreplan
Der er indført en sommer og en vinterkøreplan for Linje 316
Vinterkøreplanen træder i kraft fra søndag den 23. oktober 2011.
Derfor udgår følgende afgange:
Afg. kl. 8:12 og 19:36 fra Frederikssund Station
Afg. kl. 8:45 og 20:09 fra Barakvejen
Dette er gældende frem til køreplanskift den 11. december 2011
Herefter er det i stedet følgende afgange der udgår:
Afg. kl. 9:33 fra 19:33 fra Frederikssund Station
Afg. kl. 10:09 og 20:09 fra Barakvejen
Dette er gældende frem til 30. marts 2012. Herefter er der ingen afgange der udgår.
Se mere om buskørsel i Frederikssund
2011 10 26 Nye krav til virksomheders e-fakturering
Er din virksomhed klar til NemHandel?
Alle offentlige myndigheder og institutioner er klar til modtage NemHandelsfakturaer, og
din virksomhed skal være klar til at sende dem senest 1. december 2011.
Med NemHandel forsvinder muligheden for at sende fakturaer i OIOXML-formatet til
kunder i det offentlige. Fremover benyttes OIOUB-formatet, som giver en mere hurtig og
sikker forsendelse via Internettet.
Alle offentlige myndigheder og institutioner er forpligtiget ved lov til at modtage fakturaer
fra deres leverandører via NemHandel. Ved e-fakturering til Frederikssund Kommune
benyttes også fremover kommunens EAN-numre.
Hvad er NemHandel?
NemHandel består foruden det nye fakturaformat også af en ny måde at sende fakturaer direkte over Internettet på. Ved
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hjælp af en samling internetstandarder kaldet OIORASP kan du gratis sende fakturaer direkte til dine offentlige kunder fra
din egen computer.
Mere om NemHandel
Du kan læse mere om e-fakturering på Økonomistyrelsens hjemmeside, og komme godt i gang med Nemhandel.dk.
2011 10 28 Bogsalg på Slangerup Lokalbibliotek
Fra i dag, fredag den 28. oktober, er der salg af kasserede bøger og andre udgåede materialer på Slangerup Bibliotek.
Biblioteket arbejder løbende med at udskille slidte og forældede bøger, samt trimme samlingen så den hele tiden
fremtræder indbydende og aktuel. Derfor må en del titler nødvendigvis kasseres og udgå - og dermed ende sine
biblioteksdage ved et bogsalg.
Bogsalget foregår hver dag i bibliotekets betjente åbningstid, og varer til og med lørdag den 12. november.

Bibliotekschef Kirstine Lundsgaard med borgmester Ole Find Jensen ved åbningen af det åbne bibliotek i Slangerup, hvor
der nu sælges ud af bogsamlingen.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 10 29 Frederikssunder i spidsen for nationalt samråd
Efter fire år som formand for Fritidssamrådet i Region Hovedstaden blev Ole Munch, der er ansat som
idrætsfacilitetskoordinator i Frederikssund Kommune, valgt til ny formand for Fritidssamrådet i Danmark. Valget fandt sted
i forbindelse med Fritidssamrådets årsmøde i Vejen Idrætscenter i denne uge.
Fritidssamrådet i Danmark er et netværk for ansatte på fritids-, idræts- og kulturområdet i alle landets
kommuner. Deltagere er medarbejdere fra kontorelev til chefniveau.
- Formandsposten giver med de mangeartede repræsentative opgaver som hvervet indebærer herunder høringsret over for ministerierne ved lovændringer på folkeoplysningsområdet - naturligvis også
en ekstra mulighed for at sætte Frederikssund Kommune på det kultur- fritids- og idrætslige landkort, siger
Ole Munch.
- Forventningerne og tiltroen til at Frederikssund Kommunes idræts-, fritids- og kulturliv virkelig har noget
at byde på, også nationalt, må siges at blive bekræftet, siden man har kigget mod Frederikssund ved
kandidatudpegningen. Min beslutning om at takke ja til formandsposten var således ganske let, slutter Ole Munch.
2011 11 2

eReolen
Nu bliver det muligt at låne e-bøger, og læse dem på computer, tablet eller smartphone.
Bibliotekerne introducerer nemlig en ny ebogsservice.
Den nye service blev introduceret i går, den 1. november, og skulle gerne betyde at køen til de
mest populære bøger på bibliotekerne bliver kortere nu hvor du kan låne e-bøger gennem
hjemmesiden eReolen.dk. 53 forlag har allerede tilmeldt sig servicen, og flere er på vej.
2.000 bøger
Bibliotekerne kan for eksempel tilbyde borgerne at låne bøger som: Helle Helle "Dette burde
skrives i nutid", Dy Plambech "Gudfar", Helene Tursten "Venter i mørket" og Håkan Alexander
Sundquist "Kragepigen" som ebog. Fra begyndelsen er der knap 2000 aktuelle ebogstitler fra
blandt andet Lindhardt & Ringhof, Gyldendal, Rosinante og flere andre forlag.
Ebøgerne kan læses på PC, smartphone og tablet, uanset om du anvender Android, iPhone/iPad/iPod, Windows m.fl. som
styresystem.
Der er udviklet en mobil version af eReolen. Sitet aflæser om man kommer fra en mobil enhed, og tilpasser sig skærmen.
Man skal have et Adobe ID og anvende en tredjepartsapplikation som Bluefire Reader til IOS eller Aldiko til Android.
Vejledninger til installation og brug af disse vil være at finde på eReolen.dk.
Projektet er udviklet af de danske folkebiblioteker med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier.

2011 11 4

Winnie Maj Nydahl udstiller
Frem til den 2. december i år kan du opleve Winnie Maj Nydahl's værker i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i
Frederikssund på hverdage fra kl. 11 til 16, og ved arrangementer i huset. Se mere på www.kulturhus.com.
Winnie er født i 1955 i København, og uddannet lærer i 1981. Lærergerningen blev imidlertid lagt på hylden i 2009, hvor
hun valgte at hellige sig kreativiteten på fuld tid.
Selv siger hun, at hendes kreative univers spænder vidt.
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- At få kreative ideer og føre dem ud i livet er noget af det vigtigste i mit liv og fylder det meste af min tid.
- Jeg elsker at male, og ser det som en anden måde at fortælle en historie på. Farverne fascinerer mig, og motiverne er
hentet i verden omkring mig i frie, fabulerende fortolkninger. ofte med et naivistisk strøg.
Læs mere om Winnie Maj Nydahl www.joyart.dk.

Eksempel på Winnie Maj Nydahl's værker, der for tiden er udstillet i Kulturhuset Elværket
2011 11 4

Et kys til skelettet
Så er det tid for at samle hele familien, tage Kulturpasset i hånden, og drage på biblioteket for at tage del i det gode,
spændende, gysene, svimlende, sjove, uhyggelige eventyr, som forfatteren Dorte Abrahamsen puster liv i med lyde,
fagter, fortællinger og fine pinde.
Et ældgammelt skelet beslutter sig for at gå en tur i de levendes verden. Der er nemlig noget han mangler. Historien er
kun lige begyndt...
To arrangementer
Hele to gange er det muligt at deltage i "Et kys til skelettet".
Første gang er onsdag den 9. november i Bibliotekssalonen, med adgang direkte fra Gågaden i Frederikssund. Anden
gang er på Jægerspris Bibliotek den 10. november.
Begge aftener starter vi klokken 18.30, så der er tid til også at komme godt hjem, og under dynen i god tid.
Skynd dig at tilmelde dig og din familie på 47 31 25 25. Og så er man også velkommen, selv om man ikke er Kulturpasser.
Ring og hør om der er flere pladser.

2011 11 7

Kom forrest i køen
Den fælleskommunale hotline til selvbetjening udvider igen - denne gang med tilbud om telefonisk hjælp til
selvbetjening frem til kl. 22 alle hverdage.
Borgere i Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Holbæk, København og Sorø kan nu både chatte og ringe når de
kontakter den fælleskommunale hotline. Linjen er åben fra kl. 8-22 på alle hverdage.
- Vi har etableret den fælleskommunale hotline for understøtte borgernes brug af de mange digitale, kommunale
servicetilbud, fortæller Peter Rosgaard, Centerchef for Borgerservice og Kultur i Furesø kommune, og han fortsætter:
- For mange er det en fordel at de kan få svar på deres spørgsmål med det samme og når det passer ind i deres hverdag.
Og da de digitale servicetilbud er åbne døgnet rundt er det vigtigt at man også kan få hjælp til at benytte dem udenfor
Borgerservices normale åbningstid.
Positiv særbehandling af de digitale
Fremover kommer man direkte i kontakt med en borgerservicemedarbejder der kan guide, når man henvender sig via
kommunernes kontaktcenterløsning på nettet. De borgere der gør en aktiv indsats for at betjene sig selv på nettet, men får
brug for lidt hjælp undervejs, slipper derfor for at vente i kø sammen med alle andre, der kontakter kommunerne telefonisk
eller personligt - de kan springe direkte ind og få hjælp.
- Vi har konstateret at der er forskel på hvor mange borgere der er vant til at benyttet chat i kontakten med det offentlige.
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Derfor har vi nu valgt også at tilbyde telefonisk hjælp til selvbetjening i vores fælleskommunale hotline, siger Ole Lollike,
chef for Borger- og organisationsservice i Holbæk Kommune.
Der er mange fællesoffentlige initiativer i gang for at gøre borgerbetjeningen mere digital og mere effektiv. Med initiativerne
i både den fællesoffentlige- og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi vil der ske store forandringer i måden borgerne
er i kontakt med det offentlige.
- Med muligheden for hurtigt og nemt at få hjælp i hotlinen har vores borgere en absolut fordel frem for mange andre,
fortæller kommunerne bag projektet.
Fakta om projekt "Online borgerbetjening 24/7"
Den fælleskommunale selvbetjeningshotline blev etableret 6. juni 2011 under overskriften "Kommunerne holder åbent når
borgerne har fri" i et samarbejde mellem Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Holbæk og Sorø Kommuner.
Den 1. oktober 2011 blev samarbejdet under overskriften "Online borgerbetjening 24/7 har vokseværk" udvidet, således at
også Københavns Kommune blev en del af samarbejdet omkring hotlinen. Samtidig blev åbningstiden udvidet så borgerne
i de seks kommuner nu kan få hjælp til selvbetjening fra kl. 8-22 alle hverdage.
Under overskriften "Serviceløft til ledige" blev hele Jobcenterområdet den 25. oktober 2011 omfattet af adgangen til at få
hjælp udenfor kommunernes normale åbningstid, idet der nu også er information om regler, rettigheder og pligter i ledige
og sygemeldtes kontakt med Jobcenter tilgængeligt i kommunernes kontaktcenterløsning.
Projekt "Online Borgerbetjening 24/7" er støttet af Fonden for Velfærdsteknologi.
2011 11 8

Er du borger i DK, er der hjælp at hente på biblioteket
I hele uge 47 kan du blive dus med borger.dk, e-boks.dk og NemId på Frederikssund
Bibliotekerne.
Fra mandag den 21. november og hele ugen frem sætter bibliotekerne landet over fokus på
borger.dk, for at få borgerne i gang med at bruge digital selvbetjening.
Vi vil gerne hjælpe folk i gang med at bruge de offentlige digitale tjenester, der findes
på borger.dk. Vi vil for eksempel gerne vise, hvordan man kommer på 'Min Side'. Det
er en personlig side som alle danskere har, hvor man kan se sine oplysninger om
skat, bolig, sundhed og meget andet.
Borger.dk er en portal på internettet som gør det nemt og hurtigt at komme i kontakt
med det offentlige.
Der er mange muligheder - hvis man for eksempel skal melde flytning eller skrive sit barn op til vuggestue, kan det klares
på borger.dk.
Man kan også tjekke post i sin digitale postkasse eller finde information om alt fra pas til pension.
Kurserne foregår på alle fire biblioteker.
Mandag den 21. november, 10:00 - 12:00 i Jægerspris
Mandag den 21. november, 16:00 - 18:00 i Frederikssund
Onsdag den 23. november, 10:00 - 12:00 i Skibby
Fredag den 25. november, 11:00 - 13:00 i Slangerup
Aktiviteterne på bibliotekerne er en del af den landsdækkende kampagne 'borger.dk-ugen 2011'. Kampagnens slogan er:
'Det skal være nemmere at være på nettet i Danmark', og kampagnen har fokus på hvordan man bruger nettet til at
komme i kontakt med det offentlige.
Alle folkebiblioteker er ambassadører for borger.dk som led i en aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og
Digitaliseringsstyrelsen.
Det betyder at personalet er uddannet til at hjælpe med borger.dk, og derfor kan du altid få hjælp med borger.dk på dit
lokale bibliotek.
Tilmelding til kurserne skal ske senest to dage før på telefon 47312525.

2011 11 11 Musikskolen afholder Café og BANDNIGHT i Elværket
I uge 46 indbyder Frederikssund Musikskole til hele to musikalske caféarrangementer i Elværket.
Tirsdag den 15. november kl. 19.00 er der Musikskolecafé med guitar-, saxofon-, klaver-,
blokfløjte- og violinelever, et lille ensemble samt to af Musikskolens strygerorkestre.
Her kan man høre et dejligt varieret program med alt fra violinkoncert over sigøjnermelodier til
musical hits.
Onsdag den 16. november kl. 19.00 bliver der skruet op for den rytmiske musik, når der er
BANDNIGHT med nogle af Musikskolens bands samt et gæsteband fra Ballerup musikskole.
Støtteforeningen sælger forfriskninger og der er gratis entré.
Se plakat til BANDNIGHT af Anders Holst-Jensen.
2011 11 16 Cathrine Legardh og trio holdt musikalsk træf på tværs
I et tæt pakket andagtslokale på Omsorgscenteret Pedershave holdt Catrine Legardh og trio mere end 60 gæster i et
musikalsk spændingsfelt.
Det skete da Catrine og trioen på en utrolig dejlig efterårsaften aften sidst i oktober på stemningsfuld vis bød
på underholdning med danske og lidt svenske viser, som koncertgæsterne kunne synge med på - for en enkelt gæsts
vedkommedne endda så godt at vedkommende var på scenen, og gav sin fortolkning i samspil med trioen.
Catrine Legardh er en lovende ung dansk jazzsangerinde med et potentiale til at kunne gøre sig på både den nationale og
internationale scene.
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Voksenhandicap- og ældreområdet gik hånd i hånd
Ideen til koncertarrangementet blev til ved et initiativ fra Bostedet Rosenfeldthusene og en beboerpårørende. Dansk
Musiker Forbund og Pedershave blev senere vigtige medspillere i forhold til økonomi og koncertfaciliteter, herunder et let
traktement med kaffe og kage.
Koncerten blev overværet af beboere og pårørende fra Bostedet Lunden, Rosenfeldthusene, Bofællesskabet Kongshøj
Allé, Bofællesskabet Vangedevej og Omsorgscenteret Pedershave.
Foto: Hani Hjort.
2011 11 18 Det sker på biblioteket
I uge 48 byder biblioteket både på bogcafé, inspiration til vinterens læsning, og tips til hvad der sker på Internettet.
Bogcafé i Jægerspris
Lørdag den 26. november kl. 13.00 - 15.00 kan du komme til bogcafé på Jægerspris Lokalbibliotek.

Har du lige læst en kanon god bog, som du kunne tænke dig at dele med andre?

Mangler du inspiration til læsning?

Ønsker du at blive medlem af en læseklub?
Uanset hvad, så kom og vær med til at præge bogcaféen fra begyndelsen.
Bibliotekar Jesper Dalmose fortæller om de mange muligheder der er for sammen med andre at dele læseoplevelser, og
om hvad biblioteket kan yde i den forbindelse.
Ulla Stigsbøl fortæller om hendes mangeårige erfaringer som medlem af en læseklub. Dagen sluttes af med at planlægge
den næste Bogcafé.
Hvad sker der på Internettet?
Internettet bugner af spændende sider der giver dig masser af muligheder for oplevelser, underholdning og viden.
Hør om de nyeste sociale medier, crowd-funding, crowd-sourcing, nye betalingsformer, deling af dokumenter samt musik
og film på nettet. Få tips til nye spændende sider og oplevelser.
Du kan vælge at deltage enten mandag den 28. november kl. 17-19 på Frederikssund Hovedbibliotek, Jernbanegade 24,
eller onsdag den 30. november kl. 14-16 på Jægerspris Lokalbibliotek, Møllevej 25 i Jægerspris.
Tilmelding er nødvendig senest to dage før på 47 31 25 25.

Sæsonens nye bøger, og inspiration til læsning
Få inspiration til vinterens læsning. Bibliotekarerne Marianne Hansen og Jesper Dalmose disker op med et hav af skønne
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romaner, krimier, tegneserier og andet godt nyt for voksne.
Det sker torsdag den 29. november kl. 19.30 - 21.00 på Frederikssund Hovedbibliotek, Jernbanegade 24.
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig senest dagen før på 47 31 25 25.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 11 18 Beboere får tilbud om en anden bolig
Beboerne på Omsorgscenteret Østergården og i Pavillonen på Tolleruphøj modtog i sidste uge tilbud om en anden bolig.
Der er mulighed for at vælge Pedershave i Frederikssund, De Tre Ege i Jægerspris eller på Nordhøj i Skibby.
Årsagen er den kommende renovering af Østergården, udvidelsen af det nye Omsorgscenter Peders Have og store
omlægninger af Ældreområdets lokaler.
Alle beboerne modtog informationen fantastisk, siger afdelingsleder Hanne Larsen.
- Beboerne og deres familier har sammen taget beslutninger om valg af ny bolig, og der er blevet stillet mange spørgsmål
om alt fra husleje og mulighed for boligstøtte til muligheden for at låne fællessalen på Pedershave til en forestående
fødselsdag.
Mange beboere og deres familier har benyttet sig af tilbuddet om at se Pedershave til "åbent hus" arrangementerne. Flere
har i den sammenhæng givet udtryk for at Østergården til sammenligning med Pedershave er meget gammel og nedslidt.
På baggrund af beboernes ønsker vil Visitationen udarbejde en flytteplan, som vil blive sendt ud til beboerne.
Lederne i plejeboligerne vil være behjælpelige med svar på yderligere spørgsmål - store som små - fra beboere eller
pårørende.
2011 11 18 Ny fabriksbygning på Haldor Topsøe
Miljøstyrelsen har udstedt et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en ny fabrik på Haldor Topsøe på
Linderupvej i Frederikssund. Kommuneplantillægget betyder, at der kan etableres en ny produktionslinje til fremstilling af
tre mellemvarer på fabrikken.
Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to
offentlige høringer, og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser, afgjort at den nye produktionslinje vil
kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø.
Materialet og klagevejledning kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Se tillægget til kommuneplanen.
2011 11 21 Musikskolens bigband holder Jazzcafé med "special guests"
Søndag den 27. november er der koncert i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund kl. 19.30 med FM Big
Band, Musikskolens bigband.
Bigbandet lover swingende underholdning med et alsidigt rytmisk og jazzet repertoire.
Desuden har Bigbandet har inviteret gæster!
Tidligere pilot og nuværende foredragsholder Stefan G. Rasmussen er med som gæstesolist på
saxofon i et par af bigbandets numre. Han spiller tenorsaxofon.
I løbet af aftenen optræder også jazzensemblet "Blåt Projekt". Ensemblet består af fem
talentfulde unge mennesker, tidligere elever i Frederikssund Musikskole, der nu spiller jazz
sammen i deres fritid.
Koncerten bliver afholdt som et led i FM Big Bands forberedelse til en kommende turné til
Holland i foråret 2012. Her skal bigbandet på tur til Groningen.
Der er gratis entré, og Musikskolens støtteforening sælger kaffe og hjemmebagt kage.
2011 11 22 Omsorgscenteret Østergården skal ombygges
I forbindelse med diverse rokeringer i kommunen udbydes indretning af kontorer i Omsorgscenteret Østergården på
Frederiksborgvej 8 i Frederikssund.
Følgende fagentrepriser udbydes i underhåndsbud:

Udskiftning af facader

Udskiftning af linoleumsgulvbelægninger.

Udskiftning af lofter.

Etablering af nye belysninger.

Malerarbejder.
Byggeperioden er fra den 1. februar 2012 - 1. juni 2012.
Udbudsmaterialet udsendes i uge 49, 2011.
Licitation afholdes i uge 2, 2012.
Ønsker du at afgive tilbud skal du tilkendegive dette senest fredag den 2. december 2011. kl. 12:00
ID nr. 012 - Indretning af kontor - Omsorgscenteret Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund.
2011 11 22 Juletræer og julemarked
Med en kalender der viser sidst i november, og med første søndag i advent allerede på søndag, så står julen lige uden for
og banker på - selv om julevejret stadig lader vente på sig, i modsætning til sidste år. Derfor tændes der traditionen tro
juletræer i bymidten af både Slangerup, Jægerspris, Skibby og Frederikssund i den kommende weekend.
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Borgmester Ole Find Jensen tændte juletræet på Torvet i Frederikssund i snestorm sidste år.
Juletræerne tændes
Lige som sidste år er det borgerne i Skibby der som de første kan nyde et tændt træ i bymidten. Her tændes træet nemlig
allerede fredag den 25. november kl. 16.00
Nummer to i rækken er Frederikssund, hvor træet tændes af borgmester Ole Find Jensen lørdag den 26. november kl.
15.30.
Søndag den 27. november bliver det så henholdsvis borgerne i Jægerspris og i Slangerups tur til at nyde synet. Her
tændes træet ved Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris kl. 16, og på Rådhuspladsen i Slangerup kl. 17.
Julemarked på Torvet
Ud over at se juletræet på Torvet i Frederikssund blive tændt, så er der også Julemarked i denne weekend. Idéen tog sin
spæde start sidste år - dog først lidt senere i december. Men i år er julemarkedet på Torvet altså rykket frem til den første
jule-weekend.
Markedet åbner fredag den 25. november kl. 13.00, og holder åbent fredag til kl. 20.00, lørdag fra kl. 10.00 til 17.00, og
søndag fra kl. 10.00 til 16.00.
Blandt weekendens begivenheder kan nævnes at Bubber kigger forbi kl. 11.00 lørdag, og søndag kan du foruden at
komme på marcipanværksted også opleve julemanden og hans rensdyr kl. 13.00 til 15.00.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 11 23 Konference om fremtidens arbejdsmarked
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Frederikssund afholdte den 22. november 2011 en beskæftigelseskonference på
Metalskolen Jørlunde. Temaet var
Fremtidens arbejdsmarked - kvalifikation og viden skal alle i Frederikssund have en ph.d.?
I konferencen deltog LBR, lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt politikere og
medarbejdere fra Frederikssund Kommune og nabo kommuner.
Viceborgmester og formand for LBR Kim Rockhill styrede deltagerne gennem konferencen, hvor
arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet kom med sit bud på fremtidens
arbejdsmarked. Flemming Ibsens hovedpointer var:
 Danmark er en ‘innovationsøkonomi'
 Vores velstand er afhængig af vores evne til gennem innovation at udvikle vores konkurrenceevne
 Innovation kræver længerevarende uddannelse
 Stadig flere unge vil og skal tage længerevarende uddannelser og være beskæftiget med industri, privat
forretningsservice og offentlig service, men
 Der vil også i fremtiden være efterspørgsel efter personer med korte uddannelser og/erhvervsfaglige uddannelser
Der vil være forskel på i hvilke regioner i Danmark der især er efterspørgsel efter folk med korte uddannelser
På baggrund af en kortlægning af erhvervs- og uddannelsesudfordringerne i Frederikssund lagde direktør fra mploy A/S
Niels Kristoffersen op til en debat blandt deltagerne.
Niels Kristoffersen viste at:
 Frederikssund er en del af det regionale arbejdsmarked på Sjælland med over 11.000 udpendlere.
 Krisen har også ramt Frederikssund og der er mistet 1.200 arbejdspladser siden 2008. Især Bygge og
anlægsbranchen i Frederikssund er hårdt ramt.
 Frederikssund har en ungeudfordring, både med en høj ungdomsledighed og de unges sociale kompetencer
I debatten pointerede deltagerne at der bør være fokus på:
 Unge ledige
 De svage unge.
 Partnerskaber med virksomheder, mentorer.
 Unge og uddannelse,
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Lokale uddannelser,
Boliger til unge,
Tiltrække borgere med uddannelse,
Få uddannede borgere tilbage
Gøre virksomhederne innovative
Styrke campus.
Styrke erhvervsuddannelserne i Frederikssund
Tilbud til børn
Partnerskaber om at uddanne de unge - fx green tech og bygge og anlæg
Virksomheder i vejledningen
Konferencen afsluttes af direktør fra New Insight Peter Plougmann med et oplæg om det fremtidige uddannelsesbehov og
beskæftigelse:
 Velfærds- og trepartsorganisering under pres.
 Vi skal være smarte, grønne og innovative
 For mange ufaglærte - underskud af faglærte
 Fastlåst boligmarked
 Mangel på kvalificeret arbejdskraft
 Frederikssund = i den bedre tredjedel
 Fremtiden i 2020 vil betyde mere IT, nye mødeformer, on-line shopping, øget miljøbevidsthed, digital forvaltning,
mere frivilligt arbejde.
 Velfærdsledelse skal i fokus. Medarbejderne skal inddrages
 Gør op med den udbredte ukritiske holdning om at løsningen er at uddanne sig "opad" i systemet. Alle i
Frederikssund skal ikke have en ph.d.
______________________________________________________________
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Viceborgmester og formand for LBR Kim Rockhill på tlf. 24 41 25 93
Konsulent Kia Roy, UU Vest og Det Lokale Beskæftigelsesråd på tlf. 2469 3709
2011 11 27 Landliggerne i Kulhuse
Historisk Forening i Jægerspris kan igen præsentere en ny spændende lokalhistorisk bog
med titlen "Landliggerne i Kulhuse - og deres betydning for lokalsamfundet."
Bogen handler om sommerlivet i Kulhuse - eller i Skoven - som de ældre borgere i Kulhuse
foretrækker at kalde området.
Det er en fortælling om, hvordan den øverste spids af Hornsherred blev forvandlet fra
landbrugsjord til sommerland. Det skete ganske langsomt fra omkring år 1900 - og i
1950'erne-1960'erne med en fart der tog vejret fra både lokalbefolkning og myndigheder.
Bogen om landliggerne har været længe undervejs. De første tekster blev samlet før 2005,
hvor Museet Færgegaarden havde særudstillingen "Landliggere og nybyggere." At udforske
landliggernes historie i Kulhuse har været som at sidde med et kæmpe puslespil med
hundredvis af brikker, for bortset fra avisartikler er de skriftlige kilder sparsomme. Det meste
bygger derfor på fortællinger og erindringer fra ældre sommerhusejere og fastboende Kulhusborgere. Mange har stillet op til interview og har delt ud af minderne fra deres private fotoalbum.
Hvordan begyndte det så i Kulhuse?
Kulhuse har aldrig kunnet bryste sig af at være rigtigt mondænt som Gilleleje eller Hornbæk.
Men omkring 1920-30 tiltrak Kulhuse en del kunstnere og velbemidlede borgere - såkaldte landliggere - fra
Københavnsområdet på grund af den fine strand, den friske luft, Nordskoven og mange solskinstimer.
I begyndelsen lejede landliggerne sig ind på pensionater i Jægerspris og ved Dyrnæs, eller helt ude på den gamle kro ved
Kulhuse Havn. Herfra tog de på ture i Nordskoven og badede i Isefjorden. Omkring 1910 slog Bautahøj Badepensionat
dørene op for sommergæster, og de lokale bønder og fiskere flyttede tættere sammen på lofter og i vaskehuse for at
kunne leje værelser ud til landliggerne. Det kunne endda hænde, at de lokale måtte flytte helt ud i svinestien og dele
soveplads med soen og smågrisene for at kunne tjene en ekstra skilling i sommermånederne.
Nogle landliggere ønskede et mere permanent værested i sommerlandet, og det var ganske let - og økonomisk
overkommeligt - at få drømmen opfyldt. Jorden i Kulhuse var sandet og ufrugtbar, så bønderne var mere end villige til at
sælge jord, og myndighederne var ikke ked af at indkassere ekstra ejendomsskatter.
I begyndelsen drejede det sig kun om en ganske lille enklave kapitalstærke familier fra København, der byggede huse ud
mod Isefjorden. Efter anden verdenskrig tog det for alvor fart, og langt størstedelen af sommerhusgrundene i Kulhuse blev
udstykket mellem 1950-1970.
Der findes i 2011 ca. 5.000 sommerhuse i den gamle Jægerspris Kommune, heraf 2.500 i Kulhuse. Den massive
sommerhusudstykning i Kulhuse har påvirket lokalsamfundet på godt og ondt. Først og fremmest skiftede landskabet
karakter på ganske få årtier.
I 1940 var der store åbne vidder med frit udsyn til fjorde, marker og skov så langt øjet rakte - og lærkesang. 25-30 år
senere var landskabet forvandlet til en masse små parceller med høje træer og hække, et mylder af mennesker, hunde,
biler, transistorradioer og motorplæneklippere, og lærkerne var for længst trukket bort for at finde mere velegnede
redepladser. Forandringerne har været så store, at personer, der vender tilbage til Kulhuse efter længere tids fravær, kan
have svært ved at "finde landkending."
Positiv effekt
Men landliggeres øgede interesse for Kulhuse havde også en positiv effekt, for handelslivet blomstrede op, og der blev
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etableret en masse små kiosker, købmandshandler og andre erhvervsdrivende. Også håndværkere og vognmænd havde
kronede dage og tjente gode penge på de mange sommergæster.
Og landliggerne var i den grad begejstrede for Kulhuse. Som en skribent udtrykte det i det lokale grundejerforeningsblad
Hornsved Bladet:
- Frem for alt at eje sin egen lille stump Danmark med hus og flag - en god grønsvær og blomster, langt mere end der er
vaser til. At se sit eget lille fristed i en grøn oase - ligge der og dase - og lade sig langsomt riste til neger - det er at leve!
Pris på bogen, og forhandlere af den, fremgår af Historisk Forening i Jægerspris' hjemmeside.
2011 11 27 Julekalender på SMS
Julekalendere kan fås i mange former. Som bøger, pakkekalendere, den daglige dosis tv... og nu også som SMS.
Årets julegave fra Frederikssund Bibliotekerne er en SMS-julekalender til børn og voksne.
I år kan du via SMSpress få adgang til den populære SMS-julekalender, der som noget nyt skrives i to udgaver:
Merete Pryds Helle skriver kalenderen til voksne, mens Martin Glaz Serup og Hanne Kvist sammen skriver til børnene.
Fælles for de to julekalendere er at du hver dag frem til jul modtager dit daglige kapitel i en tredelt SMS.
Rød som sne
Julekalenderen for voksne hedder Rød som sne, og er af Merete Pryds Helle:
Rød som sne, handler om Kevin der er anklaget for at have andel i sin mors død. Han bliver sat i pleje hos Gitte og Tom af
sin socialrådgiver, Dhruv, mens han har fodlænke på. Historien handler om deres indbyrdes relationer, og Dhruvs
indvirkning på deres fælles skæbne gennem 24 dage i december.
Kalder alle nisser
Julekalenderen for børn hedder Kalder alle nisser, og er af Martin Glaz Serup og Hanne Kvist.
"Kalder alle nisser. Vågn op Det er JM her." Sådan begynder årets SMS-julekalender i 24 afsnit for børn. Denne
julekalender er kun for børn! - Og det er jer der skal hjælpe JM igennem en hemmelig julemission i december måned. Er I
klar?
Julekalenderen er gratis - du skal blot tilmelde dig på SMSpress.dk.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 11 27 Juletræet på Torvet tændt
Vejrguderne var nådige da borgmester Ole Find Jensen skulle tænde årets juletræ på Torvet i Frederikssund. Den
varslede storm lod vente på sig, og regnen holdt en pause mens træet blev tændt.
Et par hundrede mennesker havde trodset vejrudsigten, og hjalp til med at tælle ned da borgmesteren med hjælp fra
Frederikssund-Halsnæs Brand- og redningsberedskab tændte juletræet.

Frederikssund Musikskole iført nissehuer spillede med festlighederne på Torvet.
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Borgmester Ole Find Jensen er klar til at blive hejst op i brandvæsenets lift, for at tænde træet.

Og op kom ham, og træet blev tændt.
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Ud over at se juletræet blive tændt, var der også masser af andre ting at kigge på i år ved det store julemarked med
hyggelige boder, der havde indtaget Torvet i Frederikssund.

Og sådan så det ud, da træet var tændt, og mørket begyndte at sænke sig over bymidten.
Foto: Preben Gøttsche.
2011 11 28 Nye køreplaner fra den 11. december 2011
Den 11. december 2011 kommer der ændringer til busnettet i Frederikssund Kommune. Det sker på baggrund af ønsker
fra brugerne af busserne, samt et ønske om at opnå den bedst mulige løsning for borgerne som helhed, inden for
budgettets rammer.
Resultatet er et busnet med direkte linjer og mange afgange på de strækninger og tidspunkter, hvor passagererne er flest.
Det betyder til gengæld, at der er færre afgange på tidspunkter og strækninger, hvor passagererne er få. Desuden har vi
lagt vægt på, at der er god forbindelse mellem buslinjerne, samt at buslinjerne skal kunne benyttes af elever fra skoler,
gymnasier og erhvervsuddannelser.
Ny R-Bus mellem Frederikssund - Slangerup - Farum
Med to afgange i timen og afgange på faste minuttal har R-nettet siden introduktionen i 2010 vist sig at være en attraktiv
løsning for mange kunder. R-nettet er tilpasset andre regionale forbindelser, buslinjer, DSB tog og DSB S-tog. Af samme
grund giver det god mening at udvide R-nettet.
Linje 230R får derfor nu følgeskab af den nye linje 310R, som kører fra Frederikssund over Slangerup til Farum. De to Rlinjer binder hele kommunen sammen og sikrer forbindelse i Slangerup videre til Hillerød og Roskilde.
Der sker ændringer på følgende linjer: 230R, 308, 309E, 311, 315, 316, 317, 318, 319 og 393.
Ta' en folder i bussen eller tjek rejseplanen.dk for at se, om ændringerne påvirker netop din rejse. Læs mere på
moviatrafik.dk
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Kommunen afholder orinteringsmøde vedrørende de nye køreplaner
Forud for køreplansskiftet inviteres til et orienterende møde om de ny køreplaner, hvor vi bl.a. vil fortælle om de
overvejelser og afvejninger, der ligger bag ændringerne.
Mødet afholdes
Mandag den 5. december 2011 kl.16.30-18.00
i kantinen i administrationscenter Slangerup, Kongensgade 18
2011 11 29 Og prisen gik til...
Tirsdag aften uddelte Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget kommunes Kulturpris for 2011 ved en festlighed i Langes
Magasin. Den gik til Jørgen Christensen, primus motor i Snake City JazzFestival, og mangeårig formand for Slangerup
Jazzklub.

Jørgen Christensen får overrakt Kulturprisen sammen med blomster og diplom af udvalgsformand Grethe Olsen.
I spidsen for Snake City Jazzfestival
Jørgen Christensen har fem år i træk stået i spidsen for Snake City Jazzfestival, han har inviteret de største navne
indenfor den traditionelle jazzscene, været med her og der og alle vegne under Festivalen, været konferencier, og har en
stor del af æren for den gode stemming der karakteriserer Festivalen.
Han fortsætter ufortrødent med at planlægge en festival for 2012 trods vejrgudernes rasen, og en spinkel økonomi til følge.
Helt i tråd med dette sagde Jørgen Christensen også i sin takketale, at han regner med at prisen, som er på 15.000,kroner, kommer til at gå til næste års Jazzfestival.

Jørgen Christensen takkede udvalget for at valget af modtager af prisen i år var faldet på ham.
En af landets største
Jørgen Christensen brænder for den traditionelle jazzmusik, han var også med til at starte Slangerup Jazzklub, og har i 20
år været dens formand.
Slangerup Jazzklub er en af landets største jazzklubber der også er kendt som et godt spillested, og derfor kan trække
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både et stort publikum men også nogle af de største navne indenfor den traditionelle jazz.
Blomster og tale
Prisuddelingen foregik i år på en lidt anderledes måde end tidligere år, da prismodtageren ikke på forhånd viste at han ville
få kulturprisen. Også Niels Elberling og Slangerup Miniby var således med i opløbet, og hvem der fik prisen blev først
afsløret på selve aftenen.
Udover Kulturprisen til Jørgen Christensen var der derfor blomster og tale til Niels Elberling for hans mangeårige virke bl.a.
som forstander for den nu nedlagte Kunsthøjskole Thorstedlund, bestyrelsesformand for Frederikssund Symfoniorkester,
Produktionsskolen PFFU, Vikingebopladsen, kapelmester og pianist i Jazzorkestret Mainstream All Stars og meget mere.

Niels Elberling var selv forhindret tirsdag aften, da han holdt foredrag i Jylland. Så i stedet var det hans kone, Birgit Dahl
Elberling, som modtog blomsterne og de rosende ord for ham.
Også gruppen bag Slangerup Miniby fik blomster og tale for projektet med at bygge en kopi i størrelsesforholdet 1:10 af
gamle huse i Slangerup. Minibyen trækker mange folk til Slangerup, og begejstringen for husene er lige stor hos børn fra
dagplejen, vuggestuer, børnehaver og skoler som hos forældre og bedsteforældre.

Formanden for Slangerup Miniby, Karsten Andreasen, modtog blomster og stor anerkendelse fra Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
Efter selve prisuddelingen trak forsamlingen uden for Langes Magasin, for at se messingpladen med Jørgen Christensens
navn blive afsløret. Den ligger nu i fortovet ved siden af bygningen sammen med de otte andre tidligere modtagere af
Kulturprisen.
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Den nye messingplade med Jørgens Christensens navn indgraveret.

Pladen blev flittigt studeret - og fotograferet.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 12 1

Aktivitets- og fritidscenter Stjerneskud indviet
Aktivitets – og fritidscenter Stjerneskud er en ny klub for borgere med en udviklingshæmning i Frederikssund. Klubben er
centralt beliggende i Frederikssund by og har åbent hver mandag og onsdag fra kl. 16.30 til 20.30, samt hver tredje fredag
fra kl. 15 til 20.
Klubben danner ramme for forskellige aktiviteter, såsom: socialt samvær og hygge, aftenskoletilbud, åben rådgivning m.m.
Aktivitets – og fritidscenter Stjerneskud er blevet til på baggrund af en proces i Dag- og døgnafdelingen, hvor to tidligere
klubber (Klub Solskin i Frederikssund og Klub Regnbuen i Slangerup) er blevet fusioneret til et fælles klubtilbud.
Det nye klubtilbud har delelokaler med Gnisten (§ 104 tilbud under Dag- og døgnafdelingen).
Medarbejdere i klubben er: Birthe Jarju, Pernille Schmidt, Malene Carentius, Anne Marie Eilsersen , Jan Smietana og
Jesper Petersen. For den åbne rådgivning står Heidi Ellitsgård fra Voksenafdelingen, og klubben løftes på ledelsesniveau
af Jørgen Carstensen.
Til indvielsen var der over 100 tilmeldte, en skøn blanding af klubbens brugere, pårørende, medarbejdere,
administrationen fra Dag- og døgnafdelingen og udvalgsformand Tina Tving Stauning.
Tina Tving Stauning holdt en flot indvielsetale, hvor hun roste alle brugere, pårørende og medarbejdere for at være
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positive og omstillingsparate. Hun uddelte desuden en præmie til bruger Carl John Andreasen, som havde vundet
navnekonkurrencen med navnet Stjerneskud.
Udover tale og præmieoverrækkelse, var der mulighed for at besigtige lokalerne, spise et let traktement og høre musikalsk
indslag.
Alt i alt et meget flot arrangement af klubbens medarbejdere – tak for det.
Klik på billederne for at se dem i stor størrelse.
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2011 12 2

Vintermarked og lysfest
Fra november måned og frem til marts hviler mørket over det danske land. Fra hedensk tid har det derfor været en
tradition at fejre, når lysets vender tilbage til landet.
Vikingerne holdt en fest for solen (lysfest), når de kunne se, at dagene begyndte at blive længere. Det vil i praksis side en
gang i starten af det vi kalder januar.
Vores lokale - og "moderne" - vikinger har ønsket at fastholde denne tradition med at fejre solens tilbagevenden, sådan
som man også gjorde det i vikingetiden. Dog foretrækker de at holde lysfesten lige op til jul. Derfor bliver det traditionelle
vintermarked og lysfest holdt på Vikingebopladsen lørdag den 17. december kl. 12.30 til 17.00.
Sidst på dagen bliver der tændt vi lys overalt i vikingebyen for at hilse solen velkommen tilbage.

Levende lys på vikingeområdet ved sidste års vintermarked og lysfest.
Dagens program
Programmet for dagen er som følger:
12.30 Markedspladsen åbner
13.30 Historiefortælling 5-9 år
14.30 Historiefortælling 10-13 år
15.30 Langhuset åbner, servering af suppe
15.45 Vølvekoret synger
16.10 Solhvervstale af Niels Elberling
16.30 Lysene tændes
17.00 Markedspladsen lukker.
Vikingepladsen og Vikingebopladsen finder du for enden af Kalvøvek i Frederikssund. Der er gratis parkering og entré.
Foto: Kenneth Jensen.
2011 12 2

Nye eksperter i selvudvikling
Socialpsykiatrien har et særligt tilbud om undervisning i selvudvikling til til unge mellem 18-25 år i Støttecenter Spiren i
Jægerspris.
De unge der er visiteret og tilknyttet støttecenteret trænes i at se deres problemer i et anderledes lys - ud fra det positive
livssyn. Det foregår i tre moduler, og forløber over halvandet år.
- Vi har rigtig mange gode resultater, siger funktionsleder Charlotte B. Marsfeldt. Og erfaring viser at mange unge kommer
videre med deres liv på en mere positiv måde, heraf mange i uddannelse og job.
De unge mennesker som har gennemført undervisning og nu afsluttes, er blevet fejret med en middag i Spiren og i den
forbindelse fået overrakt diplom og hue.

De unge på billedet er (fra venstre): Rene Rosendahl. Sabine Printzen-Kiertzner og Lizette Nielsen. Kristina Nielsen som
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også er "Ekspert" var fraværende på grund af eksamen.
2011 12 2

God dialog om kommunale udbud
Hvordan kan lokale virksomheder få større muligheder for at deltage i kommunalt udbudte opgaver?
Det var overskriften for et velbesøgt møde som Frederikssund Erhverv holdt i slutningen af november på Skjalm Hvide ved
Slangerup. Både virksomhedsledere inden for BAME-netværket og byrådsmedlemmer var talstærkt repræsenteret - ikke
kun i fremmødet, men også i debatten som viste stor vilje til at finde løsninger.
BAME-netværket er et netværk af virksomhedsledere inden for Bygge-, Anlæg-, Miljø-, og Energivirksomheder blandt
Frederikssund Erhvervs medlemmer. Herfra havde man inviteret en repræsentant fra Håndværksrådet til at fremlægge
deres bud på hvordan offentlige udbud kan gøres mere attraktive for mindre og mellemstore virksomheder. Der blev i den
sammenhæng også givet eksempler på hvordan andre kommuner har håndteret tilsvarende udfordringer.
Fra Frederikssund Kommune fortalte fagchef for Byggeri og Natur, Dorte Søndergaard, om kommende udbud som
kommunen er på vej med, og direktør for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik, Ejvind Mortensen, besvarede sammen med
de fremmødte byrådsmedlemmer de spørgsmål som erhvervsfolkene havde.
Frederikssund Erhverv vil nu invitere til et lidt snævrere dialogmøde mellem parterne, med henblik på at udmønte de
fremlagte ideer i praktisk handling. Et nyt møde i BAME-netværket, er planlagt til afholdelse i første halvdel af 2012.

2011 12 5

Årets handicappris gik til Peter Kyster
I lørdags var der feststemning i Byrådssalen - og denne gang var det ikke fordi der blev holdt bryllup. Det var derimod
Frederikssund Kommunes Handicappris for 2011 der blev uddelt af Handicaprådet, og overrakt af borgmester Ole Find
Jensen.

Borgmester Ole Find Jensen overrækker Peter Kyster årets Handicappris.
Prisen gik til den lokale tømrermester, Peter Kyster. Peter Kyster er foruden af være lokal erhvervsdrivende også formand
for Idrætsforeningen Team 2010 som er henvendt til mennesker med udviklingshandicap og deres familier. Et engagement
der blandt andet bunder i at han selv har en udviklingshæmmet søster der bor i bofællesskabet Lunden i Frederikssund.
Gør en kæmpe indsats
I sin tale til Peter Kyster sagde formanden for Handicaprådet, Bodil Egelund, blandt andet at han har gjort en kæmpe
indsats inden for handicapidræt, og at han med stor energi og kreativitet har været med til at skabe succes for aktiviteten
både i 2010 og 2011.
- I indstillingerne hedder det, at Peter Kyster er kreativ ved i sit daglige virke ikke at stille spørgsmålstegn ved, om tingene
kan lade sig gøre. Ordet ildsjæl går også igen flere gange i indstillingerne, sagde Bodil Egelund blandt andet.
Det var således også et enigt Handicapråd der valgte Peter Kyster som modtager af årets Handicappris.

Der var flot fremmøde i Byrådsssalen i Frederikssund ved prisoverrækkelsen.
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Foto: Peter Rahbek.
2011 12 5

Offentlig høring af forslag til regulativ for husholdningsaffald
Byrådet har den 30. november 2011 vedtaget et forslag til ændret regulativ for husholdningsaffald.
Ændringen muliggør at større bebyggelser i form af boligforeninger og boligselskaber kan etablere nedgravede
renovationssystemer på egen grund.
Der er tilføjet nye bestemmelser om nedgravede beholdere / affaldssystemer.
Se udkast til ændringer af regulativ for husholdningsaffald
Se det gældende regulativ for husholdningsaffald
Forslaget er fremlagt til offentlig høring frem til den 2. januar 2012.
I denne periode kan du indsende dine bemærkninger til:
Frederikssund Kommune
Affaldskontoret
Torvet 2
3600 Frederikssund
Eller til vejtrafikogaffald@frederikssund.dk

2011 12 7

Annullering af kontrakten vedrørende tøjvask til borgere i eget hjem
Frederikssund Kommune afsluttede i efteråret 2011 en annoncering efter tilbudsloven om tøjvask til borgere i eget hjem,
og indgik den 1. oktober 2011 kontrakt med Berendsen Textil Service A/S.
Opgaven var omfattet af fritvalgsordningen. Andre leverandører som levede op til kommunens kvalitetsstandard, og som
kunne udføre opgaven til de samme priser som Berendsen Textil Service A/S, har kunnet kontakte visitationen for at
anmode om at blive godkendt som leverandør. Kommunen har på denne baggrund ved kontrakt af 11. oktober 2011
godkendt TRASBO A/S som leverandør.
Kommunen er imidlertid blevet opmærksom på at det gennemførte udbud har været sammensat uhensigtsmæssigt, i det
den udbudte kontrakt kun vedrørte den vask af borgernes tøj som ikke foregik i borgernes eget hjem.
Kommunen har derfor efter aftale med ovennævnte virksomheder besluttet at annullere kontrakterne, og at genudbyde
opgaven. Såvel Berendsen Textil Service A/S som TRASBO A/S udfører tøjvask i henhold til kontrakterne indtil
genudbuddet er afsluttet.
Det nye udbud vil give alle borgere, der er visiterede til tøjvask under fritvalgsordningen i Frederikssund Kommune,
mulighed for den samme service.

2011 12 8

Musikskolens julekoncerter
Frederikssund Musikskole afholder i den kommende tid to julekoncerter. Den første finder sted lørdag den 10. december
kl. 15 på Frederikssund Gymnasium, og den anden holdes onsdag den 14. december kl. 19 i Islebjerg Kirke.
Koncert på Gymnasiet
Ved koncerten på Frederikssund Gymnasium kan du høre Musikskolens Strygerorkester2, Blæserorkesteret, de to
slagtøjsorkestre Percussion All Stars og Percussionation samt det eftertragtede bigband, FM Big Band.
Desuden vil også Musikskolens fællesorkester under ledelse af Syssen Kappel spille julemelodier.
Der er gratis adgang, og Støtteforeningen sælger julegodter.
Luciaoptog i Islebjerg Kirke
Ved den anden koncert, i Islebjerg Kirke, kan et af årets absolut smukkeste Luciaoptog opleves, når de ca. 40 piger
fra skolens to juniorkor og ungdomskoret T drops bærer levende lys gennem kirken, og synger julesalmer og søde
julekanons.
Ved kirkekoncerten kan også høres Strygerorkester 1.5, blokfløjtesammenspil og diverse instrumental- og sangsolister.
Her er også gratis adgang.

Billede: Arnason.dk
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2011 12 14 Forpagter til Frederikssund Hallernes cafeteria
Forpagtningen af Frederikssund Hallernes cafeteria er ledig pr. 1. februar
2012.
Cafeteriet servicerer primært de daglige brugere af hallerne, inkl. weekender,
men der er særdeles gode muligheder for at drive cateringvirksomhed og
servicere private selskaber, foreningsfester, koncerter m.v. efter nærmere
bestemmelser, der vil fremgå af udkast til forpagtningsaftale.
Cafeteriet som består af et forholdsvis velrenoveret køkken og
serveringslokale, er en integreret del af halkomplekset, der er en kommunal
institution, og som ledes af halinspektøren.
Af forpagtningsaftalen fremgår - udover ovennævnte attraktive
indtjeningspotentiale - kontraktligt fastlagte åbne/lukkefunktioner for
forpagteren, også i sene aftentimer og weekender.
Har du idrætten helt inde under huden, og er du vild med sund kost, og kan
lide at kræse for andre, så er du måske den nye forpagter af Frederikssund
Hallernes cafeteria.
Læs mere om forpagtningen i ugens infoannonce.
2011 12 14 Jul på Willumsens Museum
I det nye år vil J.F. Willumsens Museum være omdrejningspunktet i et afsnit af DR Ramasjangs
populære tv-serie for børn Historietimen, instrueret af Nicolaj Kopernikus, og med skuespiller
Jesper Asholt i hovedrollen. På museet fejrer de begivenheden, og tager forskud på den spændende
historie i julen hvor der er gratis entré, og børn sammen med voksne kan deltage i en konkurrence
om en Ipad 2.
Skattejagt
Konkurrencen er udformet som en slags skattejagt gennem museets snørklede gange og
udstillingssale. Børnene skal finde ti mini-gengivelser af det maleri af tv-seriens hovedfigur
Professoren, der bliver brugt i afsnittet om Willumsens Museum. Maleriet skal forestille at være malet
af Willumsen, og er stærkt inspireret af et af kunstnerens ekspressive selvportrætter fra 1932.
Konkurrencen vil lede børnene gennem museet på en legende og underholdende måde, og i deres søgen efter de små
billeder af professoren og maleriet af Willumsen, vil de komme tæt på museets kunstværker, og de historier der gemmer
sig i dem.
Vinderen bliver fundet ved lodtrækning i ugen efter juleferien.
Åbningstider
Museet er åbent med gratis entré fra tirsdag den 27. til fredag den 30. december 2011 - alle dage fra kl. 10-17.
Museet finder du på Jenriksvej 4 i Frederikssund.
2011 12 15 Kulturpuljen får nye retningslinjer
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog på mødet den 2. november et revideret sæt retningslinjer for tilskud fra
Kulturpuljen.
De nye retningslinjer er gældende fra 1. Januar 2012, og indeholder en række ændringer.
Særlige indsatsområder og nye frister
Et nyt element i reglerne er, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget efter høring i Kulturrådet kan reservere et beløb til at
fremme et særligt indsatsområde inden for det alment kulturelle område med afsæt i f.eks. Kultur-, Fritids- og
Idrætspolitikken eller Kulturaftalerne.
Udvalget har også valgt at ændre praksis for hvor tit der behandles ansøgninger. Således vil man fremover behandle
ansøgninger til kulturpuljen fire gange årligt. Der er ansøgningsfrist den 10. januar, den 10. april, den 10. august og den
10. oktober.
Ansøgerfeltet afgrænses
Den sidste ændring er en præcisering af at støtteforeninger og kommunale institutioner ikke længere kan søge om
tilskud/underskudsgaranti fra Kulturpuljen.
Se de nye retningslinjer.
2011 12 19 Lokalplan for ny Nettobutik i Slangerup
Byrådet har den 14. december 2011 vedtaget en lokalplan, der skal bane vejen for opførelse af en helt ny Nettobutik i
Slangerup.
Butikken vil komme til at ligge op mod rundkørslen ved Københavnsvej og Brobæksgade, der hvor Mercedes forhandleren
ligger i dag.
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Tegningen herover viser, hvordan den nye butik vil komme til at tage sig ud fra Københavnsvej.
Se den vedtagne lokalplan nr. 046
Se annoncen for planen
2011 12 11 Endelig vedtagelse af Plan- og Agenda 21-strategi 2011
Frederikssund Byråd har den 30. november 2011 vedtaget Plan- og Agenda 21-strategi 2011
I strategien har Byrådet formuleret hvilken udvikling der ønskes for Frederikssund Kommune. Den beskriver de
overordnede visioner, strategier og mål for kommunens fysiske udvikling. Strategien vil også danne grundlag for
udarbejdelsen af en ny kommuneplan - Kommuneplan 2013. Strategien fastlægger, at der skal foretages en hel revision af
kommuneplanen.
Plan- og Agenda 21-strategi 2011 sætter fokus på værdierne udvikling, landskab og bæredygtighed.
Visionen er at Frederikssund Kommune skal være en stærk, bæredygtig og udviklingsorienteret del af
Hovedstadsregionen. Udviklingen i kommunen skal forholde sig til landskabet, og til de levende bymiljøer der er
kommunens særlige kendemærke.
Strategien har været til offentlig debat i ti uger i perioden den 5. juli 2011 til den 13. september 2011. I denne periode har
kommunen afholdt debatmøder for den brede offentlighed og for relevante interesseorganisationer.
På baggrund af de høringssvar der er indkommet i debatperioden, er der foretaget mindre ændringer i strategien. De
overordnede målsætninger samt beslutningen om hvordan den næste kommuneplan skal revideres er ikke ændret.
Se den vedtagne Plan- og Agenda 21-strategi.
Se Hvidbogen - Resume af de indkomne høringssvar.
Se den offentlige bekendtgørelse.

2011 12 19 Lokalplanforslag skal åbne mulighed for legeland i Slangerup
Byrådet har den 14. december 2011 vedtaget et forslag til lokalplan for en erhvervsejendom på Københavnsvej i
Slangerup, så der kan indrettes et legeland i bygningerne.
Det drejer sig om Københavnsvej 19, hvor der gives mulighed for at de eksisterende bygninger kan anvendes til mere
publikumsorienteret virsomhed som for eksempel forlystelse, sport, motion.
Se det fremlagte forslag til lokalplan nr. 049.
Se det fremlagte kommuneplantillæg nr. 011.
Se bekendtgørelsen af de fremlagte planforslag.
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Et nyt lokalplanforslag åbner mulighed for,
at der på Københavnsvej 19 i Slangerup kan indrettes et legeland
2011 12 21 Nye regler for erhvervsaffald på genbrugspladserne
Fra årsskiftet gælder nye regler for erhvervsaffald, som betyder at virksomheder skal tilmelde sig og købe enten
årskort eller éngangsbillet til genbrugspladserne for at aflevere affald.
Den 1. januar træder en ny bekendtgørelse om affald i kraft. De nye regler vender op og ned på den nuværende ordning,
hvor alle virksomheder automatisk får tilsendt en opkrævning.
Fremover skal virksomheder tilmelde sig og betale særskilt for at kunne aflevere affald på en genbrugsplads.
Igennem de sidste måneder har Frederikssund Kommune sammen med Vestforbrændings øvrige kommuner arbejdet på
at implementere de nye regler til lokale forhold, så ordningen kan gå i luften den 1. januar 2012.
Den nye ordning drives af Vestforbrænding og der er ens regler på alle 24 genbrugspladser blandt Vestforbrændings
kommuner.
Når virksomheden har tilmeldt sig på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk, kan man vælge mellem at købe et årskort eller
éngangsbillet som gælder til alle 24 genbrugspladser inden for Vestforbrændings område.
Omkring årsskriftet modtager de fleste virksomheder i kommunen et brev fra Vestforbrænding med information om den
nye ordning. På Frederikssund Kommunes genbrugspladser vil der i starten af det nye år stå ’Info-guider’, der informerer
om de nye regler og hvordan man tilmelder sig.
Detaljer om betaling og priser findes på tilmeldingssiden - læs mere på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk/
2011 12 23 Budget og takster for 2012
Byrådet vedtog den 12. oktober kommunens budget for 2012., og den 30. november de endelige takster for det
kommende år.
De endeligebudgetdokumenter og takstoversigter for 2012 er nu publiceret her på hjemmesiden.
Budgetannonce
I Lokalavisen Frederikssunds kommende udgave præsenteres den traditionelle informationsannonce omkring budget
2012, indeholdende budgettets hovedtal, lagkagediagrammer for indtægter og udgifter, samt oversigt over
skatteprocenter m.v.
Du kan finde de samme, samt yderligere relevante oplysninger om budget 2012 her på hjemmesiden.
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