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Gang i Kulhuse Kulturhus
BogCaféen ved Kulhuse Kulturhus i det gamle Skoven Bibliotek har udsendt sit første
elektroniske nyhedsbrev om den kommende tids arrangementer og aktiviteter.
Siden åbningen sidst i januar har caféen de første to måneder ifølge foreningen bag
hele tiden haft et pænt besøgt. BogCaféen har åbent alle onsdag eftermiddage, og der
er nu cirka 70 betalende brugere/medlemmer af bogcaféen. Der er på det sidste kommet
ordentlig gang i computerhjørnet. Her kan man gå på internettet, sende mail, skrive
tekster, printe dem ud og så videre.
Kulturhusets kreative værksted har holdt to decoupage-dage med god deltagelse.
Faktisk var det de to dage der gav inspirationen til at oprette det kreative værksted, som
nu har åbent hver mandag kl.16-22. Man kan bare dumpe ind hvis man har lyst til at
male, lave decoupage eller andet kreativt sammen med andre.
Samtidig har BogCaféen udgivet sin første aktivitetsfolder til fremlæggelse lokalt hvor Kulhuse-borgerne færdes.
Kommende arrangementer
Computerkurser for begyndere er foreløbig planlagt med tre kursusdage den 10., 17. og 24. april kl. 16.30-18. Pris per
gang 25 kroner, alle tre dage 65 kroner (for medlemmer henholdsvis 20 og 50 kroner). Tilmelding i BogCaféen i
åbningstiden ved fremmøde eller på telefon 47 53 69 87.
Lørdag den 17. maj fra kl. 11 er der plantemarked med køb, salg eller
bytte af planter, honning og hvad du ellers laver. Stadepladserne koster
25 kr.
Mandag den 19. maj kl. 19-20.30 er der eventyr og historier for voksne
og børn fortalt af Bettina Jacobsen. Hun er professionel mundtlig
historiefortæller, historierne er hendes egne, og repertoiret er bredt.
Hør hende fortælle om livets små og store udfordringer, om kærlighed
når den lykkes, og når den ikke lykkes. Om de små mirakler i
hverdagen og om skæbnens drillerier. Begrænset deltagerantal,
tilmelding senest den 7. maj, entré 30 kroner.
Lørdag den 12. juli kl. 11 holdes der loppemarked, og BogCaféen
modtager med stor takeffekter til loppemarkedssalg. Pågrund af
mangel på opbevaringsplads kan effekterne først modtages fra uge 27.
Og så er der sommerfest lørdag den 2. august for medlemmerne.
Det er de hidtil fastlagte arrangementer. Yderligere idéer til hvad det ny
kultur- og medborgerhuset og BogCaféen kan bruges til er velkomne
onsdage kl. 15-19, eller man kan send en mail på bogcafe@hotmail.com.
Kulhuse Kultur- og Medborgerhus, Gammel Kulhusvej 149, 3630 Jægerspris, telefon 47 53 69 87.
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Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 16
Byrådet vedtog den 26. februar endeligt lokalplan nr. 16 for et område til parcelhuse ved Marbækvej i Skibby.
Lokalplanen bestemmer at området er et parcelhusområde, idet eksisterende erhverv dog fastholdes.
På baggrund af bemærkninger indkommet i høringsperioden, er der sket mindre justeringer af lokalplanen.
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Se om retlige forhold og mulighed for at klage over vedtagelsen i bekendtgørelsen i
infoannonce uge 14.
Se selve lokalplanen.
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Ansøgninger til Den fælleskommunale pulje
En række kommuner i den nordlige del af hovedstadsregionen gik i 2007 sammen om en fælleskommunal støttepulje til
frivilligt socialt arbejde på tværs af kommunegrænserne.
Ud over Frederikssund deltager kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm, og fra 1.
januar 2008 kom også Allerød og Egedal med.
Gribskov kommune varetager sagsbehandlingen for Den fælleskommunale pulje.
Ansøgning kan ske én gang årligt, med frist den 1.maj.
Læs mere om de gældende regler og se ansøgningsskema.
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Sjovt at være SUND i FrederiksSUND
Under denne overskrift afholdes en sundhedstorvedag med fokus på de mange sjove aktiviteter der kan bidrage
til den enkeltes sundhed.
I et samarbejde med FETC, byens butikker, idræts- og patientforeninger og Frederikssund Hospital afholder Frederikssund
Kommune sundhedstorvedag lørdag den 9. august 2008 i tidsrummet 10.00- 15.00.
Vi tror på det gamle ordsprog om en sund sjæl i et sundt legeme, og det vil danne grundlag for dagens fokus at anderledes
og sjove aktiviteter - udover de mere kendte - bidrager til den enkeltes sundhed.
Blandt mange aktiviteter vil der være latterøvelser på torvet, linedance, boksning, motions- og cykelløb, masser af sund
mad serveret af de unge fra klubberne samt "walk and talk" hver time med forskellige politikere. Der vil ligeledes være en
række nye alternative lege og spil.
Programmet er endnu ikke færdigt, så har du en god idé og gerne selv vil bidrage, så ret henvendelse til projektleder Nils
Vinderslev på tlf. 47 35 22 52 eller mail nvind@frederikssund.dk , eller til Sundhedschef Jette Søe på tlf. 47 35 22 62 eller
mail jsoee@frederikssund.dk
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Turisme under lup i Frederikssund
Torsdag d. 3. april 2008 afholdt FETC turismeseminar på J.F. Willumsen Museum. De indbudte var et bredt udvalg af
repræsentanter fra kommunens attraktioner, samt overnatnings- og spisesteder. Formålet med seminaret var at forstærke
satsningen på turisterhvervet og få gang i networking deltagerne i mellem.
Frederikssunds turisterhverv mødte Wonderful Copenhagen
En af de indbudte foredragsholdere var Peter Rømer Hansen, der er udviklingsdirektør i Wonderful Copnehagen. Han
skulle med sit oplæg sætte gang i at tænke branding af Frederikssund området som turistattraktion. Samtidig skulle han
fortælle om, deres indsats i vores område og hvad der kan arbejdes med i fremtiden. Han slog fast, at det altid er en god
ide at tiltrække events til en by, fordi de skaber forbrug og kendskab. Her blev for eksempel nævnt, at Frederikssunds
visefestival og Slangerups jazzfestival kunne slås sammen, og på den måde tiltrække et bredere publikum.
Frederikssund hører i dag ind under Hovedstadsregionen og dermed også under Wonderful Copenhagen, der modtager
en årlig støtte fra staten på 43 millioner. Peter Bo Hansen fra FETC, sagde at det var vigtigt at der fra Wonderful
Copenhagens side bliver tænkt udover voldene. Hertil svarede Peter Rømer Hansen, at turisme ikke kun er et
enkeltstående mål i Frederikssund, men i langt højere grad et regionsmål.
Der var enighed blandt deltagere og foredragsholdere om, at det er ekstremt vigtigt ikke at gemme egne guldkorn, men i
stedet tænke samarbejde på tværs, og for eksempel i langt højere grad henvise til hinanden. André Wilhelmsen, formand
for FETC slog fast, at det er vigtigt at turde satse og tænke stort og utraditionelt. Det er ikke kun vores smukke natur, slotte
og museer, der skal være med, det er også erhvervslivet og Frederikssund som international konference by, som kan
være interessant at arbejde videre med.
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Forslag til Lokalplan nr. 019 - udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken samt forslag til Tillæg nr. 019 til
Frederikssund Kommuneplan 1997-2009
Byrådet vedtog den 25. marts 2008 at fremlægge forslag til Lokalplan nr. 019 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 019 i
offentlig høring.
Forslag til Lokalplan nr. 019 har til formål at udvide det eksisterende erhvervsområde Pedersholmparken mod syd med et
areal på ca. 11000 m2 og dermed muliggøre, at to eksisterende virksomheder i området kan udvide ved tilkøb af areal.
Lokalplanen har desuden til formål at zonere erhvervsområdet i forhold til virksomhedernes miljøklasser med henblik påat
sikre omgivelserne mod gener fra virksomhederne. Områdets anvendelse fastholdes til traditionelt erhverv samt
bilforhandlere.
Lokalplanens bestemmelser indeholder kun mindre ændringer i forhold til Lokalplan nr. 68, som hidtil har været gældende
for erhvervsområdet. Bl.a. udvides grænserne for byggeriets rumfang og der fastlægges begrænsninger på omfanget af
administrationslokaler samt lokaler til salg af virksomhedens egne produkter. Butikker til salg af biler må ikke være større
end 15000 m2 og der åbnes mulighed for, at benzintanken i området kan skilte mod Strandvangen. Lokalplan nr. 019
erstatter lokalplan nr. 68 samt del af lokalplan 22.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 omfatter samme område som lokalplanen. Det areal, som lokalplanområdet
udvides med, har hidtil været omfattet af kommuneplanens rammeområde F4.3 - fritidsformål, men bliver med
kommuneplantillægget inddraget i rammeområde E4.7- erhvervsområdet Pedersholmparken.
Nuværende rammebestemmelser for område E4.7 fastholdes bortset fra, at maksimumsgrænsen for byggeriets rumfang
udvides til 2,5 m3 pr m2. Omkring rammeområdet fastlægges et konsekvensområde, hvor indenfor der ikke må
planlægges for miljøfølsom anvendelse. Eksisterende boldbane berøres ikke.
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Ved offentliggørelsen får lokalplanforslaget midlertidig
retsvirkning, som betyder at området, der er omfattet af
forslaget, ikke må udnyttes på en måde, der kan foregribe
indholdet af den endelige lokalplan inden dette er endeligt
vedtaget. Retsvirkningerne fremgår af planforslaget.
På baggrund af en miljøscreening har byrådet besluttet, at der
ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planforslagene.
Beslutningen kan påklages til Naturklagenævnet op til 4 uger
efter offentliggørelsen, dvs. indtil den 8. maj 2008.
Klageberettiget er Miljøministeren og enhver med retlig
interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende
foreninger og organisationer.
Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for
behandling af en klagesag. Hvis de får helt eller delvist
medhold i deres klage får de gebyret tilbage.
Planforslagene er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 10. april
2008, og har De bemærkninger til planforslaget, skal de
sendes til By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund inden
den 5. juni 2007.
Se lokalplanforslag nr. 019
Se kommuneplantillæg nr. 019
Se bekendtgørelsen
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Kommuneplantillæg nr. 08 og lokalplan nr. 018
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 08 og lokalplan nr. 018 for et nyt plejecenter ved Pedersholm,
Frederikssund
Frederikssund Byråd godkendte den 25. marts 2008 kommuneplantillæg nr. 08 og lokalplan nr. 018 for et nyt plejecenter
ved Pedersholm.
Kommuneplantillægget og lokalplanen fastlægger de nærmere
bestemmelser for anvendelsen af området til offentlige formål i form af
plejecenter med tilhørende administration.
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 20.
december 2007 til den 14. februar 2008. På baggrund af
bemærkninger og indsigelser indkommet i høringsperioden, er der
foretaget mindre justeringer af lokalplanen.
Byrådets endelige vedtagelse af planen kan, hvad angår retlige
forhold, påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K, inden 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse.
Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for behandling af en
klagesag. Ved helt eller delvist medhold i klagen, returneres gebyret.
Ønskes sagen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6
måneder fra den offentlige bekendtgørelse.
Se den vedtagne lokalplan
Se det vedtagne kommuneplantillæg
Se bekendtgørelsen
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Åbjergskolen har også fokus på mobning
Efter at der i 2007 blev vedtaget en mobbepolitik har der været øget fokus på børns mobning. Derfor er der blandt andet
på Åbjergskolen blevet tildelt timer til 5. årgang for at sætte fokus på mobning.
Lone Bøhm, der står for det forebyggende "mobbearbejde", er uddannet inden for teaterverdenen med en master i
dramatik og pædagogik, og med speciale i konfliktløsning. Det er derfor ikke tilfældigt at det forebyggende arbejde på
Åbjergskolen er blevet til et teaterprojekt.
-Vi tager fat i de klasser hvor der ikke er mobning, og giver børnene et konfliktløsningskursus. Vi arbejder dramatisk og
tager udgangspunkt i det børnene synes er konflikter. Det de fleste børn kommer frem til er at det er vigtigt at være med i
et fællesskab, og derfor arbejder vi med at sige til og fra, fortæller Lone Bøhm.
Dette års projekt udmunder i et arrangement for eleverne i 5. klasse og deres familier. Eleverne vil selv opføre "scener fra
et børneliv". Arrangementet er torsdag den 10. april kl. 17-18 i Åbjergskolens kantine. Scenerne vil også blive spillet for 4.
klasserne, der selv skal arbejde forebyggende med mobning på næste klassetrin.
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13 Sygeplejerskernes konflikt starter den 16. april (R)
Sygeplejerskerne indleder onsdag den 16. april en landsomfattende strejke over for sygehuse og kommunal sygepleje.
Ved det seneste møde i Forligsinstitutionen den 11. april måtte forligskvinde Mette Christensen konstatere at man ikke
havde kunnet finde en forhandlingsløsning inden for de 14 dage som konflikten allerede har været udsat. Den konflikt som
Sundhedskartellet og herunder Dansk Sygeplejeråd (DSR) har varslet, begynder derfor den 16. april.
I Frederikssund Kommune omfatter DSR-strejken cirka 90 sygeplejersker og sundhedsplejersker. De berørte områder er
sundhedsplejen (børn), de forebyggende besøg hos ældre, de visiterende sygeplejerskers arbejde og hjemmesygeplejen.
For hjemmesygeplejen er aftalt et nødberedskab, men konsekvensen af strejken bliver at kun de alvorligt syge kan regne
med pleje.
Der er sendt informationsbrev ud til berørte borgere. Yderligere informationer om nødberedskabet, herunder de
telefonnumre plejekrævende borgere kan benytte, vil være tilgængelige her på hjemmesiden fra konfliktens start.
Sosu-strejke tidligst fra 28. april
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En eventuel strejke blandt social- og sundhedsassistenterne (sosu) på plejehjemmene bryder tidligst ud den 28. april.
Sosu'ernes forbund FOA har varslet strejke på udvalgte områder. I Frederikssund Kommune omfatter den cirka 200
sosu'er og husassistenter og rammer de tre omsorgscentre Tolleruphøj i Frederikssund, Solgården i Slangerup og Nordhøj
i Skibby.
R - Omskrivning med præcisering af starttidspunkter for henholdsvis DSR- og FOA-strejkerne.
FjordTV-interview med ældrechef Bjarne Jensen.
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15 Idræts-, fritids- og lederpriserne 2007 uddelt
Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune overrakte den 14. april idræts-, fritids- og lederpriserne samt
kommunale anerkendelser for 2007. Det foregik ved et større aftenarrangement i Slangerup Idræts- og Kulturcenter med
deltagelse af godt 200 personer.
Idrætsprisen gik til svømmeklubben, fritidsprisen til bryderne og lederprisen til spejderleder Alice Linning.
Læs om baggrund og kriterier for priserne i tidligere nyhedsartikel.
Se FjordTV Frederikssunds 18 minutter lange
reportage fra prisoverrækkelserne.
Idrætsprisen gik til Frederikssund Svømmeklub

Idrætsprisen gik til Frederikssund Svømmeklub som var repræsenteret ved en del medlemmer som kom på scenen og
modtog prisen.
Svømmeklubben var indstillet til prisen på baggrund af en stribe fine placeringer, medaljer, rekorder m.m. som kan
studeres nærmere i dette citat fra indstillingen med navne på de omfattede svømmere.
Fritidsprisen gik til Brydeklubben Viking

Fritidsprisen fik Brydeklubben Viking som i løbet er få år har udviklet sig til Danmarks anden
største klub inden for sin sportsgren. Også her var der mange repræsentanter til at tage imod.
Brydeklubben har blandt andet udmærket sig ved i 2005 at blive certificeret som 'et godt
idrætsmiljø for børn', og både i 2004 og 2007 er klubben blevet kåret som 'årets ungdomsklub'.
Dette og meget mere kan man læse i et udpluk af citater fra flere indstillinger.
Spejderleder AliceLinning fik lederprisen
Lederprisen gik til spejderleder Alice Linning. Alice Linning blev indstillet af det lokale Samråd
for Børne- og Ungdomskorpsene efter en over 40-årig karriere inden for spejderbevægelsen
(DDS) og heraf mere end 30 år med mange lederopgaver både lokalt, regionalt og landsplan.

4

Alice Linning blev sidste år valgt til DDS's korpsledelse.
Læs indstillingen fra spejdernes lokale samråd.
Alle prismodtagere fik med priserne en erindringsgave udført af den lokale glaskunstner Heidi Bang Kønig, Skibby. Heidi
Bang Kønig har blandt andet specialdesignet et relief til modtageren af fritidsprisen, Brydeklubben Viking, med inspiration
hentet fra klubbens logo og træningslokale.
Med de tre priser fulgte desuden en buket, et diplom og en check.
Anerkendelse for idrætspræstationer 2007
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Følgende idrætsudøvere fik kommunal anerkendelse for deres præstationer sidste år:
Michelle Riisager, junior, Rulleskøjteklubben FRISK, DM for senior 2007
Katrine Madsen, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U11B i damedouble sammen med Clara Nordborg
Clara Nordborg Nielsen, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U11B i damedouble sammen med Katrine Madsen
Louise Christiansen, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U11C i damedouble med fremmed makker
Emil Skov Heede, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U11D i herredouble sammen med Jeppe Eilertsen
Jeppe Eilertsen, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U11D i herredouble sammen med Emil Skov Heede
Michala Hedlund, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U13M i DD med fremmed makker
Frederik Birk, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U13A i HD med fremmed makker
Rasmus Skov Heede, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U13B sammen med Nikolaj Vinding
Nikolaj Vinding, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U13B sammen med Rasmus Skov Heede
Kasper Rasmussen, Skibby Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U15A i HD sammen med Christoffer Bach
Christoffer Bach, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U15A i HD sammen med Kasper Rasmussen
Rasmus Petersen, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U17A i HS og i HD med fremmed makker
Rikke Noer, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U17B i DD med fremmed makker
Signe Schrøder, Skibby Badmintonklub, landsdelsmester i U19A i DD med fremmed makker
Josefine Mårtensson, 15 år, Jørlunde Skytteforening, sjællandsmester hold, 50 meter distance, DM bronze DDS-amtshold,
sølvmedalje ved sjællandsmesterskaberne og danmarksmesterskaberne 15 meter distance med salonriffel
Lasse Winther Jakobsen, 15 år, Jørlunde Skytteforening, sjællandsmester 15 meter distance og 50 meter distance både
individuelt og hold, DM bronze DDS-amtshold 50 meter distance med salonriffel
Jakob Stein Bügel, 14 år, Jørlunde Skytteforening, sjællandsmester 50 meter distance individuelt og bronze ved
sjællandsmesterskaber 15 meter distance med salonriffel
Lars Jepsen, Jørlunde Skytteforening, danmarksmester 300 meter distance, riffel, sjællandsmester, herre, 10 meter
distance, luftriffel
Marina Heller Hansen, årgang 94, Frederikssund Svømmeklub, sjællandske årgangsmesterskaber: nr. 1, 200 m fly,
sjællandske område årgangsmesterskaber: syv guldmedaljer
Christian Ritzau, årgang 90, Frederikssund Svømmeklub, Farum Cup og Lyngby Open: Guldnål og nr. 1 i 50 m fly, DM nr.
3 i 50m fly
Foto: Conni Haugbølle
15 Genbrug for millioner
Via genbrugsstationer og glas- og papirindsamlinger i Vestforbrændings opland blev der i 2007 skabt genbrugsværdier for
næsten 45 mio. kroner. I Frederikssund Kommune blev det til 2,4 mio. kroner.
– God sortering betaler sig, siger vicedirektør Birger Johansson i en pressemeddelelse fra Vestforbrænding. – Ikke bare
for miljøet, men også økonomisk.
Der er store fordele ved at sortere, fortæller Birger Johansson. – Jo bedre affaldet er sorteret, jo bedre kan resurserne
genbruges, og jo større indtægt.
Alle affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk gennem renovationsafgifter betalt af borgere og virksomheder. Og
de indtægter der er fra salg af genbrugelige materieler, indgår i regnskabet og er med til at reducere renovationsafgifterne.
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Topscoreren er jern og metal
I løbet af 2007 blev der afleveret i alt 432.000 tons affald på Vestforbrændings 25 genbrugsstationer. Heraf gik to
tredjedele til egentlig genbrug. Dertil kommer indsamlingerne af glas og papir i gadecontainerne. Det gav i alt en indtægt
på 44,7 mio. kroner.
Topscorere blandt affaldsfraktionerne på genbrugsstationerne i 2007 var jern og metal med 19,5, papir med 4,6 og pap
med 3,1 mio. kroner.
I 2007 begyndte genbrugsstationerne at sortere kabler (el-ledninger) fra for sig, og selv om denne fraktion er ikke stor, så
kan kobberet i ledningerne sælges til en god pris hvis det ikke er blandet med andet metal. I 2007 gav kobbersalget en
indtægt på 940.000 kroner.
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15 Nyuddannede social- og sundhedshjælpere
Midt i marts blev et hold på 16 social- og sundhedshjælpere (SSH) færdige med deres uddannelse. Undervejs i
uddannelsen har de alle været tilknyttet ældreplejen i
Frederikssund Kommune som elever og praktikanter.
Afslutningen blev markeret på Omsorgscenter Tolleruphøj i
Frederikssund.
Funktionsleder Jette Scheel talte til de nyudklækkede social- og
sundhedshjælpere og gjorde dem opmærksom på at de er
uddannet i en tid hvor alle råber på 'flere hænder' og ikke
mindst flere varme hænder. Men hænder gør det ikke alene,
heller ikke om de er nok så varme.
Jette Scheel refererede til kommunens egen aktuelle
undersøgelse der viser at de svage ældre kalder på omsorg og
nærvær. De undværer gerne noget rengøring eller et bad hvis
de i stedet kan få nærvær. Vel at mærke autentisk, ægte
nærvær. At hjælperen blev en stund, så man kunne sidde lige
så stille sammen.
Jette Scheel ville ikke tale om ældrepleje 'på glittet papir'. Hun
syntes ikke der var brug for at idyllisere og romantisere
tingene. Lad os bare sige at arbejdet er hårdt, sagde Jette
Scheel, men det er også så meningsfuldt at medarbejderne
brænder for det.
Og det gør de fordi de bærende værdier i arbejdet er
anerkendelse, tillid, ansvar, engagement, dygtighed, nærhed
og omsorg, sagde Jette Scheel.
De nyuddannede social- og sundhedshjælpere er Julie
Bengtson, Nesé Ciftsi, Mia Olsen, Chafieh Abou-Dib, Hanne
Grann, Sara Kongsted, Heidi Larsen, Mohammad Sediqi,
Susan Hansen, Kristina Pilgaard, Frank Rasmussen, Anja
Larsen, Anja Nielsen, Linda Geesing, Hannah Nielsen og
Anette Sørensen.
Ikke alle var ikke til stede ved afslutningen og fotograferingen.
Fotograf: Bente Groth.
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17 Fælles redningsberedskab i Halsnæs og Frederikssund
Fælles redningsberedskab på vej i Halsnæs og Frederikssund kommuner. En sammenlægning af de to kommuners
beredskaber skal give en forbedret sikkerhed for borgerne gennem stordriftsfordele. Sammenlægningen forventes at
træde i kraft ved årsskiftet.
Borgmestrene i Halsnæs og Frederikssund kommuner, Helge Friis og Ole Find Jensen, blev på et møde mandag den 14.
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april 2008 enige om at foreslå et nyt fælles redningsberedskab for de to kommuner.
Visionen for et fælles beredskab er
at forbedre servicen og sikkerheden for borgerne
at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale til redningsberedskabet
at opnå stordriftsfordele især på det administrative niveau
Et kommende fælles redningsberedskab skal samordnes i et fælles kommunalt selskab med en fælles
beredskabskommission.
Til gavn for borgerne og medarbejderne
De to kommuner har gennemført en grundig analyse på tværs af kommunerne om mulighederne og konsekvenserne ved
et fælles redningsberedskab.
– Analysen viser nogle spændende perspektiver ved et fremtidigt fælles redningsberedskab. Det er oplagt med et tæt
samarbejde hvor de fælles resurser kan koordineres og udnyttes effektivt til gavn for borgerne, lyder det i en fælles
udtalelse fra de to borgmestre.
– Med et fælles redningsberedskab ønsker vi desuden at skabe en attraktiv arbejdsplads, siger Helge Friis og Ole Find
Jensen i en pressemeddelelse. Borgmestrene mener at medarbejderne vil få glæde af sammenlægningen der vil give
større mulighed for målrettet faglighed, blandt andet ved øget specialisering.
Sammenlægningen vil ikke få betydning for antal af stationer, og der skal ikke fyres medarbejdere.
Principbeslutning inden sommerferien
Aftalen mellem de to borgmestre er at der nu sættes gang i den egentlige beslutningsproces med anbefalinger til de to
byråd om principiel beslutning om sammenlægningen. Inden beslutningen skal tages i byrådene, er det imidlertid
meningen at hente udtalelser fra medarbejderne og få forslaget behandlet i beredskabskommissionerne.
De to kommuner arbejder hen imod at principbeslutningerne i de to kommuners byråd træffes inden sommerferien. Der vil
derudover være en række forhold der skal undersøges nærmere inden en sammenlægning kan behandles endeligt af
byrådene i løbet efteråret 2008.
22 Udendørs bordtennisbord fra Tuborgfondet
På Marbækskolen i Skibby kommer der nu et udendørs bordtennisbord. Bordet indkøbes med en bevilling på 13.368
lroner fra Tuborgfondet. Bevillingen er givet til Støtteforeningen Team Marbæk som har søgt fondet om midler til et af de
elementer der indgår i foreningens planer for en Idrætslegeplads til byens børn og unge i Skibby.

De unge har længe ønsket netop et bordtennisbord, og som fotoet viser har de selv lavet et minibordtennisbord. Det er
elever fra 6. klasse der har lavet bordet i deres sløjdtimer.
Jette Christensen – som er aktiv i Marbækskolens bestyrelse og i Støtteforeningen Team Marbæk – fortæller om
støtteforeningens mål om en Idrætslegeplads på Marbækskolens område at det skal være til gavn for alle byens borgere.
– Idrætslegepladsen vil både skabe aktivitet i dagtimerne og give byens borgere et aktivt samlingssted i fritiden.
Støtteforeningen har ved forskellige aktiviteter indsamlet mere end 100.000 kroner og håber nu med støtte fra
kommunen snart at få råd til første større mål, nemlig en tarzanbane fyldt med motoriske udfordringer.
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23 Sosu'er og husassistenter strejker fra mandag den 28. april
Mandag den 28. april begynder cirka 200 social- og sundhedsassistenter (sosu'er) og husassistenter en strejke mod
Frederikssund Kommune. Det er FOA's anden runde af strejkevarsler der udløses og dermed når til Frederikssund.
Frederikssund er i forvejen ramt af 90 sygeplejerskers og sundhedsplejerskers strejke som blandt omfatter
hjemmesygeplejen.
Nordhøj, Solgården og Tolleruphøj
FOA (fagforeningen Fag Og Arbejde) har varslet konflikt mod Frederikssund Kommune, og den omfatter tre
omsorgscentre, nemlig Solgården i Slangerup, Tolleruphøj i Frederikssund og Nordhøj i Skibby.
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Hovedparten af de cirka 200 strejkende er social- og sundhedsassistenter, og deres arbejdsnedlæggelse rammer de
borgere der bor på de tre omsorgscentre. De vil fra mandag få personlig hjælp efter et aftalt nødberedskab. De fleste må
blandt andet undvære rengøring og tøjvask.
Nødberedskabet løser livsnødvendige opgaver og opgaver der er nødvendige for at undgå varige følger for helbred og
førlighed. Der foretages i forbindelse med nødberedskabet en konkret visitation af hjælpen til hver enkelt beboer.
Visitationen kan løbende ændres efter behov.
Køkkenet på Nordhøj
Husassistenterne er en lille del af de strejkende. De arbejder på køkkenet på Nordhøj i Skibby, og deres
arbejdsnedlæggelse betyder en halvering af antallet af medarbejdere i køkkenet. Derfor bliver det nødvendigt at ændre
menuplanerne, og menuerne vil i højere grad bestå af præfabrikerede produkter.
Ændringerne omfatter både borgere der bor på centret, og borgere der bor uden for centret og har madudbringning derfra.
Der er sendt information ud til alle borgere der berøres af arbejdsnedlæggelserne på de tre omsorgscentre. Yderligere
informationer kan fås ved henvendelse til omsorgscentrene.
Nødberedskabet
Fra Kommunernes Landsforening (KL) er der forud for de aktuelle konflikter udsendt en vejledning om lovlige
arbejdskonflikter blandt personale på ældre- og sundhedsområdet. Under disse lovlige konflikter etableres der et
nødberedskab efter aftale mellem KL og kommunerne på den ene side og de faglige organisationer på den anden side.
Lokalt omfatter FOA-strejken også den socialpsykiatriske institution Klintegården og Psykiatrisk Hospitals afdeling ved
Frederikssund Hospital. Disse to institutioner er dog ikke i kommunalt regi, men tilhører Region Hovedstaden.
24 Sød og plysset robotsæl har besøgt ældreplejen
Frederikssund Kommunes ældreservice har haft fint og meget blødt besøg. Det er robotsælen Paro, og den har sammen
med sin midlertidige 'mor', funktionsleder Hanne Larsen, været rundt på besøg på nogle af omsorgscentrene og
plejeboligerne dér.
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Hanne Larsen fortæller at formålet med besøget har været at finde ud af hvordan sådan en robot virker – ikke mindst i
forhold til den særlige målgruppe som robotten er tiltænkt, og som primært er mennesker ramt af demenssygdom.
Paro-sælen er en japansk udviklet model af en babysæl. Den er designet så den både ligner, reagerer og bevæger sig
som en rigtig sælunge. Paro-sælen er en robot med indbyggede computere der får den til at tilpasse sig det menneske
den er i hænderne på. – Grundlæggende er den programmeret til at være glad og følelsesfuld, siger Hanne Larsen.
Paro har sensorer rundt på kroppen som den bruger til at 'se, høre og føle' med og dermed registrere og reagere på de
påvirkninger den får, og det miljø den er i. For eksempel:
Paro registrerer lys og lukker øjnene ved skarpt lys eller blitz
Paro kan høre og skelne ord, og efter en tid genkender den brugerens stemme og reagerer på det navn man har givet den
Paro kan registrere om den bliver rystet, rusket, aet eller vendt på hovedet, eller om den bliver holdt tæt ind til kroppen af
en person – og reagerer i forhold hertil
– Paro har gjort stort indtryk på alle i ældreservice, fortæller Hanne Larsen, den er sød, kær, troværdig og appellerer
meget til omsorg. Flere af beboerne har været meget glade for at få lov at 'låne' Paro.
Paro-sælen har været udlånt til Frederikssund Kommune fra Demenscentret Pilehuset i København. Det er ikke besluttet
om Frederikssund Kommune skal investere i en lignende robot. Paro-sælen koster op mod 50.000 kroner.
25 Klar til barn kursus for kommende forældre (R)
KURSET ER DESVÆRRE AFLYST NYE HOLD STARTER EFTER SOMMERFERIEN
Skal du/I snart have barn, afholder kommunen et kursus for kommende forældre. Underviserne er sundhedsplejersker fra
Sundheds- og forebyggelsesafdelingen og familiekonsulenter fra Familieafdelingen . Kurset styrker dine/jeres
kompetencer som forældre og forbereder jer til et liv med en lille ny. Første hold starter d. 3. juni 2008 og det anbefales at
både mor og far deltager - kurset er ikke fødselsforberedelse. Moren skal være ca. 20 uger henne i graviditeten ved første
kursusgang. Kurserne afholdes i Langes Magasin i Frederikssund by.
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Hvad går det ud på:
Det at få et barn er en stor ændring i dit liv. Det vil give dig mange glæder - og nye udfordringer. Derfor er det vigtigt at
lære noget om det lille barn, og om hvordan man kan være far/mor.
Er du usikker over at skulle være far/mor?
Vil du vide mere om spædbarnets forunderlige verden, og alt det et nyfødt barn formår?
Vil du lære noget om, hvordan man kan være sammen med barnet på en god måde?
Vil du lære, hvordan du tackler situationer, hvor det hele er ved at tage magten fra dig?
Hvis du nikker, en eller flere gange:
- så er Klar til barn et tilbud, du ikke skal snyde dig selv for!
På kurset er det fagfolk, der underviser i spædbørns udvikling og giver tips og ideer til, hvad et spædbarn har brug for.
Kurset giver også mulighed for at snakke med andre forældre om de gode forventninger, men også om hvordan man
tackler de svære situationer. Samtidig giver kurset mulighed for, at der er nogle at henvende sig til, hvis der er situationer,
der er svære at tackle.
Hvordan og hvornår?
Det er bedst at begynde i cirka 20. uge. dvs. når der er cirka 4½ måned til fødslen.
Kurset er både for den kommende far og den kommende mor. Der er også mulighed for at tage en veninde med, hvis ikke
I kommer begge to.
Kurset er tre gange under graviditeten og en gang efter fødslen. Første kursusgang starter den 3. juni 2008, anden gang
er 17. juni, tredje gang er 24 juni og sidste gang er 30. oktober, når barnet er ca 2 1/2 måned.
Hvert kursus varer 2½ time og foregår på Langes Magasin i Frederíkssund
Der bliver vist filmklip om det nyfødte barn og du får skriftligt materiale lige til at bruge
Der er 8 - 10 kommende fædre og mødre på et kursus
Deltagelse i kurset er gratis
Du skal tilmelde dig hos sundhedsplejen på tlf. 47 35 10 43
Hent folder her
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28 Særlige telefonnumre under strejken på omsorgscentrene
Under strejken på de tre omsorgscnetre Nordhøj i Skibby, Solbakken i Slangerup og Tolleruphøj i Frederikssund er der
etableret nogle særlige telefonnumre som kan benyttes af borgere og pårørende.
Spørgsmål om køkken og rengøring kan rettes til telefon 47 35 22 48 eller 30 61 45 96.
Spørgsmål om personlig og praktisk hjælp kan rettes til telefon 47 35 22 47 eller 29 43 25 73.
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29 Beskæftigelsesprojekter samles under nye navne
Tre beskæftigelsesprojekter i Frederikssund Kommune – Spiren i Jægerspris, Service- og Genbrugsgården i
Frederikssund og Jobstationen i Slangerup – fusioneres den 1. maj under navnene JobForm Frederikssund og
Frederikssund Genbrugssalg.
De ny samlede beskæftigelses- og genbrugsprojekter flytter også sammen og får indtil videre adresse på Stationsvej 9 i
Slangerup (hvor hidtil Jobstationen har ligget).
JobForm Frederikssund og Frederikssund Genbrugssalg skal drive nogle af de kommunale afklarings- og
beskæftigelsestilbud for ledige og sygdomsramte borgere. Projekterne hører under Jobcenter Frederikssund, og deres
daglige leder er Michael Vilebæk.
– Vi er i øjeblikket gang i en mindre ombygning på adressen i Slangerup som vi venter at være færdige med til sommer,
siger Michael Vilebæk.
JobForm Frederikssund
Gennem det ny JobForm skal der skabes nogle mere tidssvarende tilbud til de ledige og sygdomsramte borgere. Forud er
der foretaget en analyse af området gennem et forandringsprojekt med lean-metoder og under medvirken fra medlemmer
af poltiske udvalg og beskæftigelsesråd, ledelse og medarbejdere fra Jobcentret samt forskellige brugergrupper.
– Gennem JobForm Frederikssund skal vi drive en effektiv kursusvirksomhed og jobtræning, og det skal være med den
enkelte kursist i centrum, siger projektleder Michael Vilebæk. – JobForm skal bidrage til en afklaring af jobmulighederne og
eventuelle barrierer og problemer. Vores mål er en sammenhængende indsats over for hver enkelt kursist, og her arbejder
vi tæt sammen med jobkonsulenterne i Jobcentret, kommunale sagsbehandlere og eventuelt andre instanser, siger
Michael Vilebæk.
Kursusvirksomheden
JobForm tilbyder et otte ugers afklarings- og jobtræningskursus der veksler mellem praktisk jobtræning og forskellig
undervisning, herunder også emner som arbejdsmarkedsforhold og ret og pligt og kost og motion. Der er mulighed for itindervisning og for at tage et pc-kørekort.
Der er løbende tilgang af nye kursister, der er muligheder for åbne tilbud, og der kan med dags varsel laves såkaldt
'straks-aktivering'. Alle kursister får tilknyttet en personlig vejleder der står til rådighed med råd og vejledning – blandt
andet i forbindelse med jobsøgning.
– Motivation, ansvar og social træning er nøgleelementerne i vores tilbud, fortæller Michael Vilebæk, og vores mål er at
hver kursist får nogle grundlæggende kompetencer som han eller hun kan bruge i et kommende job eller videre i livet.
Jobtræningen
Den mere konkrete jobtræning foregår primært fra beskæftigelsesprojektets egne værksteder. Her er der er mulighed for
at arbejde med istandsættelse af ting til genbrug og få praktisk erfaring med arbejde med træ, metal, maling, håndarbejde
m.m.
Derudover er der muligheder for jobtræning inden for områderne transport, intern service, affaldshåndtering
(genanvendelse og miljø), grønt område, renholdelse, bygningsvedligeholdelse, rengøring, køkken, kantine samt café- og
butiksdrift.
FrederikssundGenbrugssalg
Genbrugssalget er i sig selv en slags værksted hvor kursisterne har mulighed for at få nogle arbejdskompetencer inden for
vareopfyldning, prissætning, ekspedition og kundeservice.
Frederikssund Genbrugssalg åbner fra uge 19 på Stationsvej 9 i Slangerup. Der er åbent mandag til torsdag klokken 12.30
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til 14.30. Uden for butikkens åbningstid er det muligt at aflevere genbrugseffekter efter aftale på telefon 47 31 69 94.
Slagtilbud i maj
Sammenlægningen af genbrugsvirksomhederne i Frederikssund Genbrugssalg markeres med en række af gode
genbrugstilbud i maj – med priser fra fem kroner og nedefter.
2008 4

29 Kunst og musik fra de varme lande på Skibby Bibliotek
Skolebørn i Skibby har gennem nogen tid arbejdet med emnet "Kunst og musik fra de varme lande". De har blandt
andet tegnet afrikanske masker, malet afrikanske dyr og lavet deres helt egen kokos-kunst.
I sløjd har eleverne bygget musikinstrumenter, fx tostrengede 'cigarkasseguitarer' og diverse shakers (rasleinstrumenter). I musikundervisningen har børnene arbejdet med slagtøjsinstrumenter og lært et udvalg af afrorytmer og
negro spirituals.
Børnebibliotekar Eva Laustsen har været med til at lave en udstilling med elevernes arbejder på Skibby Bibliotek, og hun
inviterer alle til at komme og se de flotte ting i bibliotekets åbningstid. Udstillingen løber fra den 5. til den 24. maj.
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30 Opvækst- og Uddannelsesudvalget på institutionsbesøg
Medlemmerne af Opvækst og Uddannelsesudvalget var den 29. april på rundtur til udvalgte institutioner i Frederikssundog Slangerup-områderne. Udvalget har tidligere på året været rundt i Skibby-området, og det er intentionen i løbet af de
kommende måneder at få besøgt alle institutioner inden for udvalgets område.
Rundturen i Frederikssund og Slangerup omfattede hele 14 institutioner, så det var noget af et tempofyldt program
udvalgspolitikerne måtte igennem – i øvrigt inden de samme dag sluttede med et fire timer langt byrådsmøde.
– Som politikere har vi brug for at komme ud og se vores institutioner, siger udvalgsformand Anne-Mette Worch, og vi
sætter stor pris på at kunne møde vores dygtige ledere og personale på hjemmebane i deres eget miljø.
Rundturen gik blandt andet til de to specialinstitutioner Regnbuen og Åbjergvejens Specialbørnehave. Sidstnævnte
institution hører under Region Hovedstaden, men overtages fra årsskiftet af Frederikssund Kommune.
Rundturen omfattede desuden alle skoler og sfo'er i Frederikssund.
– Vi valgte i denne omgang at besøge netop disse institutioner og skoler, fortæller Anne-Mette Worch, fordi vi står over for
store beslutninger om strukturen for specialbørnehaverne og for skolerne i Frederikssund-området.

Her har Cassandra tegnet giraffer.

En af de besøgte skoler var Skolen ved Kæret som er en specialskole drevet af Frederikssund Kommune, men med elever

10

også fra andre nordsjællandske kommuner som køber plads dér til børn der har brug for en skole som Skolen ved Kæret.
På fotoet ses fra venstre udvalgsmedlem Jesper Henriksen, skolechef Anders Ramsing, udvalgsmedlemmerne Mads
Bondo Dydensborg og Guri Bjerregaard, udvalgsformand Anne-Mette Worch og direktør for opvækst og uddannelse Ole
Jacobsen. Med ryggen til er det skoleinspektør Susanne Nielsen.
Foto: Viceskoleinspektør Ole Kjærsgaard Hansen.
2008 5

5

Hovedvandledning til Græse Bakkeby omlægges
Arbejdet med ombygningen og udvidelsen af rundkørslen J.F. Willumsens Vej og Frederikssundvej er nu kommet så langt
at det er nødvendigt at lukke og omlægge den hovedvandledning der går gennem rundkørslen.
Hovedvandledningen leverer vand til Græse Bakkeby og forbinder højdebeholderen på Danshøj lige syd for Græse med
Marbæk Vandværk syd for Frederikssund.
Ved omlægningen er hovedvandledningen ude af drift i 10 til 12 arbejdsdage. Omlægningen foregår ad
andre vandledninger og kan medføre gullig misfarvning af vandet, men misfarvningen er ikke sundhedsskadelig.
Eventuelle forespørgsler kan rettes til Vandforsyningen på telefon 47 35 10 00.
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Købstadsprotest mod landsplandirektiv om butiksstørrelser
Frederikssund protesterer på linje med Helsingør, Hillerød og Køge mod forslag til landsplandirektiv om maksimale
størrelser på udvalgsvarebutikker.
Ifølge Planlovens bestemmelser om detailhandel skal miljøministeren fastlægge et landsplandirektiv for placering af større
butikker i Hovedstadsområdets forskellige bymidter og bydelscentre. Ministeriet har netop haft et forslag til
landsplandirektiv herom til høring med svarfrist sidst i april.
Landsplandirektivet fastlægger bymidter i det indre og det ydre storbyområde, det vil sige den såkaldte Fingerplans
'håndflade' og 'fingre'. Direktivet udpeger to bymidter i Frederikssund Kommune – en i Frederikssund by og en i den
kommende by ved Store Rørbæk.
Uden for de indre og ydre storbyområder fastlægger kommunerne selv mindre bymidter efter planlovens regler. I
Frederikssund Kommune forventes der som en del af Kommuneplan 2009 udlagt sådanne bymidter i Skibby, Slangerup
og Jægerspris.
Store udvalgsvarebutikker
Landsplandirektivet bestemmer i hvilke bymidter der kan udlægges nye store udvalgsvarebutikker på over 2000
kvadratmeter. Direktivet giver mulighed for store butikker i Roskilde, men ikke i de andre købstæder rundt om København,
altså Køge, Frederikssund, Hillerød og Helsingør.
Frederikssund Kommune gjorde allerede i august sidste år sammen med Helsingør, Hillerød og Køge miljøministeren
opmærksom på ønsket om at få mulighed for at planlægge for større udvalgsvarebutikker i bymidterne. Det ønske er ikke
imødekommet i det fremlagte forslag.
Regionplanen for Hovedstadsområdet har hidtil tilladt større butikker i hele købstadsringen omkring København.
Regionplanerne afløses nu efterhånden af landsplandirektiver, og med det fremlagte direktivforslag har miljøministeren
altså gjort op med den politik Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, har stået for.
Frederikssund Kommune har nu efter enstemmig godkendelse i Byrådet svaret Miljøministeriet at kommunen stadig
ønsker mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker større end 2000 kvadratmeter i bymidten i Frederikssund.
De andre tre købstæder har svaret på høringen om landsplandirektivet på tilsvarende måde.
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På vej mod en kultur-, fritids-, og idrætspolitik
Kultur- og Fritidsudvalget arbejder med at få etableret en politik for den kommunale indsats på
områderne kultur, fritid og idræt. Som led heri er der i slutningen af april afholdt en
kulturkonference med deltagelse fra alle hjørner af kulturen, fritiden og idrætten.
Her åbner udvalgsformand Grethe Olsen kulturkonferencen med et oplæg om kulturpolitiske
sigtelinjer.
Se reportage fra FjordTV.
Kulturpolitik skaber fællesskab
Som en del af visionen for kulturpolitikken ønsker Kultur- og Fritidsudvalget at der
udvikler sig et fællesskab om alt hvad der sker inden for kommunegrænsen i form
af fælles historie, kultur og fritidsliv.
"Vores fælles historie ligger i kulturen, og kulturen er en væsentlig faktor for de værdier
Frederikssund Kommune skal bygge på," hedder det i oplægget til projektet. Og disse værdier skal
så afspejles i en politik der kan samle og være med til at gøre Frederikssund attraktiv både for
dens borgere og den øvrige omverden.

Et af forarbejderne til den samlede kulturpolitik er den idrætsanalyse kommunen fik lavet sidste år. I år skal der tilsvarende
laves en analyse af biblioteksstrukturen. Resultaterne fra disse analyser skal indgå i arbejdet med en kultur-, fritids- og
idrætspolitik.
Kulturkonferencen
På det overordnede plan er der så netop afholdt en bred kulturkonference
med deltagelse af cirka 90 repræsentanter for de mange kultur-, fritids- og
idrætsliv der findes rundt om i kommunen. De kom fra
paraplyorganisationerne inden for idræt, kultur og folkeoplysning m.m. og fra
hen ved 30 foreninger.
Blandt deltagerne var også
repræsentanter for de kommunale
institutioner som fx museer, kulturhuse,
musikskole m.fl. Og dertil kom
repræsentanter fra Byrådet, Kultur- og
Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget
og forskellige dele af den kommunale administration.
På konferencen fik man først lidt inspiration fra folk udefra. Det var fremtidsforsker
Anne-Marie Dahl som karakteriserede fremtidens fritids- og kulturforbruger. Og det var
udviklingskonsulent og byplanlægger Peter Schultz-Jørgensen fra Roskilde Kommune
som talte om byplanlægning og kulturpolitik.
Resten af dagen blev deltagerne sat i blandede grupper og ført igennem forskellige,
tværgående temaer som spændte fra spørgsmål om biblioteker, idræt, turisme og
kulturpriser over spørgsmål om børn og
unge til spørgsmål om kulturarv og natur.
Og det hele blev skrevet ned – og derefter
skrevet på plancher – og til sidst skrevet af,
så alle forslag, idéer og tanker kan indgå i
det videre arbejde.
Fotos: Conni Haugbølle,
Kultur- og Fritidssekretariatet
Nyheder om Kultur og Fritid
23. februar 2016
Hjælp til tablets og sociale medier
Bibliotekernes IT-caféer byder på hjælp når teknikken volder udfordringer.
17. februar 2016
Billetter til Idræts- og lederprisfest
Det er ved at være sidste frist, hvis man skal sikre sig billetter til årets Idræts- og
lederprisfest
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Morten Skovgaard formand for handicapråd
Frederikssund Kommunes handicapråd har fået det konservative byrådsmedlem Morten Skovgaard som ny formand.
Udpegningen af den ny formand foregik på et ekstraordinært møde i rådet den 30. april.
Morten Skovgaard afløser sin socialdemokratiske kollega Allan Madsen som fratræder som formand på grund af
arbejdspres og manglende tid.
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FOA-strejken suspenderet
FOA, Forbundet Fag Og Arbejde, som repræsenterer blandt andre Social- og sundhedsassistenterne og -hjælperne (sosu-

12

området), indgik mandag den 5. maj forlig med Kommunernes Landsforening, KL.
Efter godkendelse af forliget i FOA's hovedbestyrelse er strejken suspenderet fra natten til onsdag den 7. maj og i hvert
fald maj måned ud – medens der foregår en urafstemning blandt FOA-medlemmerne.
Dermed ophører strejken i plejen til beboerne på tre af Frederikssund Kommunes omsorgscentre som var taget ud til
konflikt, og husassistenterne i køkkenet på Nordhøj i Skibby vender også tilbage, så madfremstillingen kan normaliseres.
2008 5
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2008 er udråbt til Sangens År på initiativ af komponist og dirigent Michael Bojesen og i samarbejde med
Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og DR. Projektet skal udvikle, formidle og markedsføre sanginitiativer i 2008.
I Sangens År 2008 har man tre fokuspunkter:
Børn og unge: Vi skal hjælpe børn og unge med at få øjne og ører op for at sang er den bedste måde at opleve
sig selv på og være sammen om. Fællessangen skal tilbage i skolerne, men med ny frisk energi.
Hele Danmark: Sang skal igen blive en del af hverdagen, og ønsket er at hele Danmark igen skal mærke
glæden ved sang. Vi opfordrer kommunerne til at lave sang på byens torve, virksomheder til at lave morgensang for de
ansatte og korlivet til at gå ud og synge noget mere. På den måde vil sangglæden brede sig til hele landet.
Integration: Vi vil sætte fokus på at sangen kan være et samlingspunkt på tværs af kulturer i Danmark. Sangen
kan være en nøgle til bedre forståelse mellem kulturer og måske lette vejen til en bedre integration.
Alsang på Frederikssund Torv den 14. maj er et led i Sangens År 2008.
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Alsang onsdag den 14. maj kl. 16.30 på Frederikssund Torv
Alle er inviteret til at synge med i fri luft på Frederikssund Torv onsdag den 14. maj kl 16.30.
175 lokale korsangere og heraf cirka 30 fra Frederikssund Musikskole synger for, og det næsten 30 'mand' store
blæserensemble fra Musikskolen spiller op.
Programmet ventes at vare 45 minutter og består af disse sange:
Det er i dag et vejr
Jeg ved en lærkerede
With a little help from my friends
Danmark, nu blunder den lyse nat
Kys hinanden (korsang)
Papirklip
Frederikssund Sang
Svantes lykkelige dag
I skovens dybe, stille ro
Find teksterne her
Tre af sangteksterne kan findes i denne annoncering af Alsang-programmet
fra Frederikssund Avis, og de andre seks sangtekster findes her på et par sider for sig.
Arrangementerne til blæserne er skrevet af ensembleleder Ian Price, men på dagen bliver ensemblet dirigeret af
saxofonlærer Jacob Sørensen. Koret ledes af Bo Davidsen. Borgmester Ole Find Jensen er konferencier.
Alsang på Frederikssund Torv arrangeres i et samarbejde mellem foreningen Musik over Broen, Frederikssund Musikskole
og Kultur- og Fritidssekretariatet. Arbejdsgruppen består af Bo Davidsen og Karen Nielsen fra Musik over Broen, Gitte
Grarup fra Musikskolen og Elsebeth Kristensen og Allan Jarmer fra Kultur- og Fritidssekretariatet.
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Terapeuter har fået uniformer
Fysio- og ergoterapeuterne i kommunens træningsenhed har fået uniformer som gør dem mere synlige og genkendelige.
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Uniformerne er blå og består af bukser og kort- og langærmede T-shirts. På ryggen står der Træningsenheden og
henholdsvis Fysioterapeut eller Ergoterapeut.
Træningsenheden arbejder primært rundt på kommunens fem omsorgscentre og på Lundebjerggård og færdes derfor
blandt andre faggrupper. Med uniformerne er terapeuterne blevet mere synlige og genkendelige der hvor de færdes. De
blå uniformer og rygteksterne gør det lettere for borgerne at finde ud af hvem de har med at gøre.
– Vi får mange positive tilbagemeldinger fra borgerne, fortæller ledende terapeut Connie Bendt, og som terapeuter er vi
glade for uniformerne som vi synes signalerer træning og bevægelse.
Her ses næsten alle de 24 terapeuter i Træningsenheden. Ledende terapeut Connie Bendt står som nummer fem fra
venstre.
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Nyt værested får udsatte unge ud af kriminalitet
Få måneder efter Frederikssund Klubberne åbnede et nyt klubtilbud, Zonen, for socialt udsatte børn og unge fra Græse
Bakkeby, kan Frederikssund Politi nu fortælle om et markant fald i antallet af døgnrapporter fra området. Især sager om
hærværk er reduceret væsentligt.
"Det er minimalt hvad vi har af sager og henvendelser derudefra i
øjeblikket. Der er ingen tvivl om at Zonen har en stor del af æren for at
der er blevet mere ro," siger politiassistent Karin Kastling fra
Frederikssund Politis forebyggelsesafdeling i en pressemeddelelse
udsendt af Frederikssund Klubberne.
Helt præcis er antallet af sager om hærværk i Græse Bakkeby faldet fra
14 sager i de første fire måneder af 2007 til fire sager i perioden fra
årsskiftet og frem til 6. maj i år. Det viser en optælling af sager i
døgnrapporterne.
Zonen har klublokaler på Heimdalsvej
Siden det nye projekt Zonen åbnede i januar, har mellem 10 og 15 unge
fra Græse Bakkeby mødtes på hverdagsaftener i deres nye klublokaler
på Heimdalsvej i Frederikssund.
Tidligere hang de ud på gaden. Nogle af dem lavede drengestreger.
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Enkelte stod for mere alvorlig kriminalitet som indbrud, hærværk og ildspåsættelser blandt andet på områdets skole. Det
var denne ballade der var baggrunden for at Frederikssund
Klubberne fra nytår etablerede det ny klubtilbud, kaldet Zonen.
"Hvis Zonen lukker ned, og de unge bliver smidt på gaden igen, vil
jeg ikke udelukke at flere af dem risikerer at ende i kriminalregistret,"
siger politiassistent Karin Kastling fra Frederikssund Politi videre i
pressemeddelelsen.
"Zonen er gået ind og har fået den daglige kontakt med de unge og
er blevet en del af de unges hverdag, så de ikke længere hænger ud
på gaden."
Fremtiden
Foreløbig er det Frederikssund Klubberne der finansierer den
socialpædagogiske indsats i Klub Zonen. Det koster cirka 1,2 mio.
kroner på årsbasis. Til juni skal kommunens Opvækst- og
Uddannelsesudvalg tage stilling til den fremtidige finansiering af det
særlige klubtilbud.
Frederikssund Klubberne samarbejder i øvrigt med en erfaren
journalist inden for det sociale område om en bog om klubbernes
arbejde med børn og unge, herunder også Zonens socialpædagogiske indsats over for udsatte børn og unge. Bogen
ventes at udkomme til efteråret.
Stor deltagertilfredshed med patientskole
Der har været stor tilfredshed blandt deltagerne med forløbet og udbyttet af den særlige patientskole som Frederikssund
Kommune for første gang har afviklet her i begyndelsen af året.
Patientskolen var det første forløb med 'uddannelse' af borgere med kroniske lidelser på tværs af diagnoser. 14 personer
med meget forskellige kroniske lidelser deltog i forløbet som består af seks moduler afviklet over seks uger.
Deltagerne har i evalueringen givet udtryk for at 'skolen' har gjort dem bedre til at håndtere en dagligdag præget af
symptomer fra en kronisk lidelse.
Patientskolen Lær at leve med kronisk sygdom er foregået efter den såkaldte Stanford-model som bygger på at det er
patienter der hjælper andre patienter, og at det handler om at fokusere på andet end sygdommen.
Modsat andre forløb med undervisning af kroniske patienter har denne patientskole været for alle uanset diagnose. Fokus
for kurset er derfor ikke at man skal blivde 'specialist' i sin egen diagnose, men derimod at man lærer generelle teknikker til
at håndtere sine symptomer og opnå en bedre livskvalitet.
Ifølge deltagernes evalueringer har patientskolen været en stor succes. "Det har været gode dage" og "Det er godt at
møde andre som sidder i samme situation, og få en slags netværk hvor vi kan hjælpe hinanden" – det var nogle af ordene
i de evalueringer deltagerne gav.
Kurset har været ledet af frivillig Karin Aastrup og forebyggelseskonsulent Nils Vinderslev fra Sundhedsafdelingen.
Der planlægges afholdt et nyt forløb af patientskolen efter sommerferien. Information herom fås ved henvendelse til Nils
Vinderslev på telefon 47 35 22 52 eller mail nvind@frederikssund.dk.
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13 Ole Munch formand for hovedstadsregionens fritidssamråd
Konsulent Ole Munch fra Frederikssund Kommunes Kultur- og Fritidssekretariat er blevet valgt som formand for
Fritidssamrådet i Region Hovedstaden ved samrådets generalforsamling fredag den 9. maj.
Ole Munch er 52 år og specialkonsulent for idræt og fritid. Han har det seneste år siddet som
næstformand for Fritidssamrådet i Region Hovedstaden, men overtager nu formandshvervet efter
fritidskonsulent i Herlev Kommune, Ole Kristensen.
Fritidssamrådet for Region Hovedstaden er et formaliseret fagligt forum for kommunale ledere og
medarbejdere på fritidsområdet. Samrådet arrangerer konferencer og faglige møder og er
sparringspartner og netværk for medlemmerne.
Bestyrelsen for Fritidssamrådet består foruden af Ole Munch af fritidschef i Københavns Kommune,
Mads Kamp Hansen, kultur- og fritidschef i Gladsaxe Kommune, Ingelise Damm, fritidskonsulent i
Allerød Kommune, Kai Raun, og fuldmægtig i Lyngby-Taarbæk Kommune, Tine Sørensen.
Ole Munch ser frem til samarbejdet med kommunerne i Region Hovedstaden. Han håber at kunne videreføre det høje
faglige niveau som han mener hidtil har kendetegnet det regionale fritidssamråd.
– Men derudover betyder formandskabet naturligvis også at Frederikssund bliver placeret lidt tydeligere på det regionale
fritidssektor-landkort, siger Ole Munch.
Foto: Ole Munch stiller gerne op – også når det gælder kommunens deltagelse i den årlige DHL-stafet. Her er han 'klippet'
ud af et billede af den lokale arrangørgruppe fra sidste år.
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14 Tilfredshed med åbningstiderne i dagpasningen
Der er stor tilfredshed med åbningstiderne for dagtilbuddene i Frederikssund Kommune. Det viser et delresultat af en
større tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i daginstitutioner og dagpleje.
87 procent af forældrene svarer at de er tilfredse med deres daginstitutions åbningstider. Der er således kun 13 procent
(eller 86 forældre) der ikke mener at åbningstiden i deres barns institution er tilfredsstillende. Blandt de der er utilfredse
med åbningstiden, er 80 procent utilfredse med lukketidspunktet, 16 procent er utilfredse med morgenåbningstiden,
og resten er utilfredse med både åbne- og lukketiden.
På spørgsmålet om forældrene er villige til at betale mere for øget åbningstid, svarer 75 procent nej, mens 25 procent
svarer ja.
På spørgsmålet om hvornår institutionen skal åbne for at opfylde forældrenes ønske, svarer alle forældrene at institutionen
skal åbne kl. 6 eller 6.30. Ønsket til lukketidspunktet mandag til torsdag er for mere end tre fjerdedel af forældrene kl. 17
eller 17.30. Den resterende fjerdedel ønsker lukning mellem kl. 18 og 19. Fredag ønsker cirka to tredjedele af forældrene
lukning kl. 17, og resten ønsker lukning mellem 17.30 og 19.
Læs mere om tilfredshedsmålingerne på dagtilbudsområdet.
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14 Hvordan har du det i børnehaven?
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Over 1000 børn har givet deres mening til kende om hvordan de synes det er at gå i børnehave. Børnemiljøvurderingen er
foregået ved at hvert barn har fået et samtaleark med hjem til udfyldelse sammen med forældrene.
Ifølge undersøgelsen, der er foregået tidligere på året, er trivslen blandt de tre til seks årige børnehavebørn helt i top. 64
procent af børnehavebørnene indgår i børnemiljøvurderingen.
Hovedresultaterne er at børnene giver udtryk for at

94 procent er glade for at gå i børnehave enten hele tiden eller nogle gange

89 procent synes at deres stue er rar at være på enten hele tiden eller nogle gange

85 procent er glade og tilfredse enten altid eller nogen gange

87 procent synes at legepladsen er god

97 procent fortæller at der er nogen der driller (og 15 procent angiver at de selv driller)
En rapport om hver institutions børnemiljøvurdering har været brugt i en udviklingssamtale
mellem dagtilbudschefen og daginstitutionens leder. De gennemgående temaer i samtalerne
har været forhold som:
Legepladser
Toiletforhold
Børnenes oplevelse af de voksne
Skæld ud
Drilleri/mobning
Desuden har institutionerne mulighed for at bruge det udfyldte samtaleark fra hvert barn som
grundlag for en forældresamtale.
Læs mere om børnemiljøvurderingen under kvalitetsmålinger på daginstitutionsområdet.
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14 Generel høj tilfredshed med dagtilbud til børn
91 procent af dagplejeforældrene og 73 procent af daginstitutionsforældrene har svaret 'meget tilfreds' eller 'tilfreds' på
spørgsmålet: Hvordan er din tilfredshed alt i alt med dit barns daginstitution eller dagpleje? Spørgsmålet blev stillet som
led i en større tilfredshedsmåling som foregik her først på året.
Det er første gang Frederikssund Kommune har lavet disse tilfredshedsmålinger for dagtilbudsområdet. 912 forældre har
bidraget, og det betrager vi som en flot deltagelse, siger konsulent Line Buchholt fra afdelingen for Kvalitet og Særopgaver
på Opvækst- og Uddannelsesområdet. Det er herfra tilfredsundersøgelserne udgår.
Der er kommet flere interessante og gode resultater frem i undersøgelserne. Blandt andet er der meget høj tilfredshed
med dagplejens og daginstitutionernes kerneydelser som fx børnenes trivsel og udvikling. Inden for dagplejen er 98
procent af forældrene meget enige eller enig i udsagn herom, og på daginstitutionsområdet gælder det for 90 procent af
forældrene.
Åbningstider og madordninger
Der er kun et mindre behov for ændrede åbningstider. Der er 80 procent af forældrene der er tilfredse med dagplejens
åbningstider, og tilsvarende 87 procent der er tilfredse med daginstitutionernes åbningstider.
To tredjedele af forældresvarene viste interesse for en forældrefinansieret madordning for børnehavebørn. Af disse er der
så to tredjedele der maksimalt vil betale 500 kroner per måned.
Læs mere om tilfredshedsmålingerne på dagtilbudsområdet.

2005 5

14 Hjertesti i Sillebro Ådal og Grønlien Skov
Hjerteforeningens Lokalkomité i Frederikssund, Frederikssund Kommune og Skov- og Naturstyrelsen står bag en ny,
skiltet stirute – en hjertesti – på cirka fem kilometer.
Ruten ligger i Frederikssund og går gennem ådalen hvor Sillebro Å løber, gennem den gamle grusgrav ved Bonderup,
over Ågade, gennem den ny Grønlien Skov, sydpå igen ad den regionale sti til Sillebro Å og tilbage til udgangspunktet
som er P-pladsen over for Bakkegades udmunding i Ågade.
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Turen går altså igennem den nyligt åbnede attraktion for især borgerne i det centrale Frederikssund, Skov- og
Naturstyrelsens cirka ti år gamle Grønlien Skov som spænder mellem Ågade i syd og J.F.Willumsens Vej i nord. Se
tidligere artikel om den ny skov.
Indvielsen af den ny hjertesti foregår søndag den 18. maj kl. 11 ved P-pladsen ved Ågade. Historiker og forhenværende
borgmester Knud Christoffersen klipper den røde snor over og fortæller om området stien går igennem.
Kortet ovenfor er Hjerteforeningens hjemmelavede kort.
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15 Godt regnskab for 2007
Det endelige regnskab for 2007 viser et godt resultat for den ny storkommune. Der er et stort overskud på den
skattefinansierede driftsvirksomhed på 88 mio. kroner. Til sammenligning havde de fire gamle kommuner året før et samlet
underskud på 19 mio. kr.
Ses på kommunens samlede skattefinansierede aktivitet, som også indeholder anlægsudgifter, er billedet ligeledes
positivt. Når udgifterne til både drift og anlæg var gjort op i 2005 og 2006, var der et underskud på henholdsvis 53 og 22
millioner kroner. Det blev i 2007 vendt til et overskud på 72 millioner kr.
2005

2006

2007

Driftsoverskud

5

- 19

88

Anlægsudgift

58

3

16

- 22

72

Samlet overskud (drift og anlæg) - 53

Overskuddet har bidraget til at Frederikssund Kommune igennem 2007 har haft en høj kassebeholdning væsentligt over
minimumskravene. I gennemsnit har kassebeholdningen været på over 200 mio. kroner.
Hvad med budget 2008?
Økonomiudvalget følger tæt om budgettet for indeværende år holdes. Det er vigtigt med en stram styring blandt andet på
grund af de meget stramme rammer som regeringen har pålagt kommunerne efter finanslovsforliget.
I løbet af juni vil der foreligge en gennemgang af budgetsituationen og en vurdering af om der er behov for initiativer.
Budgetprocessen for 2009 er i gang
Med hensyn til budgettet for 2009 bliver der behov for en fortsat god styring hvis den positive udvikling skal fastholdes.
Først efter sommeren biver det muligt at give et overblik over opgaven med at lægge budgettet for 2009. Til den tid vil der
være mere præcis viden om næste års indtægter og udgifter.
For at give Byrådet handlemuligheder og mulighed for at omprioritere er administrationen og fagudvalgene blevet bedt om
at udarbejde to forslag til besparelser og rationaliseringer på tilsammen henholdsvis 25 og 50 mio. kroner. Der er tale om
et idékatalog på samme måde som processen sidste år ved udarbejdelsen af dette års budget.
Materialet skal foreligge til et budgetseminar som Byrådet holder til august.
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15 Dagplejens Dag
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Onsdag den 14. maj var det den årligt tilbagevendende og landsdækkende Dagplejens Dag. Dagplejere og børn samledes
til fælles arrangementer i hvert af kommunens fire distrikter i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup.

I distrikt Frederikssund, hvorfra disse billeder stammer, samledes man på torvet, og herfra gik turen i samlet trop og bag et
førende banner ud i det grønne.
Nærmere bestemt til Kalvøen hvor man slog sig ned i græsset foran Valhal. Her var der forskellig underholning, og den
flotteste barnevogn blev kåret. Vognene var udsmykket efter udvalgte pædagogiske temaer.
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Og kulminationen var selvfølgelig en velfortjent frokost.
Fotografierne fra Dagplejens Dag i Frederikssund er af Dan Kromann Larsen. Han deltog i dagen sammen med sin kone,
dagplejer Birthe Højslet Larsen.
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16 Medarbejderne skodder smøgerne
Kommunen har afholdt frivillige rygestop kurser for de ansatte. 107 har deltaget i kurserne og over 60 af dem er røgfrie i
dag. Et rigtigt flot resultat. Derfor er der allerede blevet oprettet fem kurser mere til næste år.
- Det er ikke et mål fra kommunens side, at medarbejderne skal være røgfri, men til gengæld et tilbud om hjælp til dem,
der ønsker at holde op, fortæller sikkerhedsleder Tonny Hulvej Jensen.
Tonny Hulvej Jensen og ordførende direktør Karsten Ole Knudsen deler præmier ud til deltagerne.
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19 Lockout vil lukke institutioner
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation, BUPL, har fra mandag den 19. maj indledt strejke i et udvalgt antal
kommuner landet over. Det skete efter at et flertal af medlemmer i BUPL ved en urafstemning forkastede et
mæglingsforslag. Frederikssund Kommune er ikke med i konflikten.
Som modtræk har Kommunernes Landsforening, KL, fredag den 16. maj varslet lockout mod alle medlemmer af BUPL, og
den kommer til at omfatte pædagogerne i de 83 kommuner hvor BUPL ikke allerede har indledt sin strejke.
Lockouten vil få virkning fra tirsdag den 17. juni. I Frederikssund Kommune vil det i givet fald betyde at alle daginstitutioner
vil være lukkede fra denne dag. Hvis altså ikke situationen er ændret forinden på grund af en ny aftale mellem BUPL og
KL, eller hvis Folketinget ophøjer det nedstemte mæglingsforslag til lov.
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19 Trafikpolitik for Frederikssund bymidte
En trafikpolitik for Frederikssund by skal lægge retningslinjer for de kommende års arbejde med kommune- og
lokalplanlægning. Målet er at sikre en fremkommelig bymidte, men også at aflaste de centrale dele af byen for
gennemkørende trafik.
Politikken har været behandlet i fagudvalgene for Plan og Udvikling og for Teknik og Miljø, og planen går nu videre til
behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
Læs den 30 sider lange trafikpolitiske redegørelse fra konsulentfirmaet COWI A/S.
Se FjordTV's syv minutters interview med formand for Plan- og Udviklingsudvalget Knud B. Christoffersen
om de trafikpolitiske spørgsmål i Frederikssund bymidte.
Trafikplanlægningen
I dag er der begyndende problemer med afviklingen af trafikken i Frederikssund bymidte, og den
generelle trafikvækst ville formentlig give flere problemer på sigt. Dertil kommer kendte og ventede projekter – som fx
butikscentret ved stationen – som vil skabe endnu mere trafik.

Nuværende forhold
I efteråret 2007 tog kommunen derfor fat på en overordnet trafikplanlægning. Det er nu som det første formuleret en
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trafikpolitik for Frederikssund by, og senere kan der udarbejdes lignende politikker for andre dele af kommunen eller én
samlet politik for hele Frederikssund Kommune. Trafikpolitikken beskriver målene og skitserer forslag til løsninger.
Med det foreliggende udkast til en trafikpolitik for Frederikssund bymidte forsøges skabt en robust struktur for især
afviklingen af den bilbaserede person- og varetrafik til og fra bymidten. Det er selvfølgelig vigtigt at trafikløsningerne også
kommer til at fungere for den bløde trafik – de gående og cyklisterne – med udkaster behandler ikke indgående forholdene
for de bløde trafikanter.
Der er heller ikke tager stilling til den kollektive trafiks vilkår eller for den sags skyld de helt overordnede trafikstrukturer
som en motorvejsforbindelse eller en ny fjordforbindelse.









Trafikpolitiske forslag
Trafikpolitikkens syv forslag
I trafikpolitikken er der opstillet syv forslag der skal sikre at trafikken i bymidten kan afvikles på et acceptabelt niveau.
Forlægning af Jernbanegade med tilslutning til Ågade og Bakkegade i et fire-benet signalreguleret kryds
Forlængelse af Kalvøvej med tilslutmimng til A.C. Hansens Vej
Trafiksanering af Bruhnsvej og Nygade
Omdannelse af Østergade og Havnegade til gågade
Nye parkeringsmuligheder i en ring omkring bymidten
Forlængelse af Holmensvej med tilslutningen til 'Sygehusvej'
Nedlæggelse af rundkørslen mellem J.F. Willumsens Vej og Frederiksværksvej
Som det ses, er nogle af forslagene rettet direkte mod bymidten, mens andre er rettet mod J.F. Willumsens Vej.
Forbedringer på J.F. Willumsens Vej betyder at en del af trafikken i bymidten kan flyttes hertil.
De syv forslag kan udføres uafhængigt af hinanden, men kan også kombineres afhængig af det aktuelle trafikbillede.
Nogle af forslagene anbefales på kortere sigt, andre skal afvente udviklingen.
Bymidte-projekterne
Forlægningen af Jernbanegade til udmunding over for Bakkegade samler to tætliggende T-kryds til ét kryds og skal
forhindre de trafikale sammenbrud i spidstimerne.
Nye P-pladser i udkanten af bymidten vil få en del trafikanter til at parkere deres bil dér og fortsætte til fods rundt i byen.
Hvor de ny pladser skal ligge, hvor mange der skal være, og om de skal ligge i terræn eller i P-huse, er uafklaret.
Trafiksaneringen af Bruhnsvej og Nygade kan ikke alene reducere antallet af biler i bymidten tilstrækkeligt. Det skyldes
manglen på et attraktivt alternativ til at køre gennem bymidten.
Forlængelsen af Kalvøvej til A.C. Hansens Vej vil nok forbedre adgangen til aktiviterne på Kalvøen, men den har
begrænset effekt på trafikafviklingen i bymidten. Dette projekt anbefales derfor ikke for nuværende.
Omdannelsen af Østergade og Havnegade til gågade anbefales ikke umiddelbart, men må afvente at forløbet Bruhnsvej,
Nygade og Ågade bliver tilstrækkelig aflastet for gennemkørende trafik.
Den samlede konsekvens af de anbefalede tiltag forventes at være en forbedret afvikling af trafikken. Trafikken vil måske
til tider være langsom, men den vil ikke bryde sammen.
Projekter omkring J.F. Willumsens Vej
Forlængelsen af Holmensvej til vejen ved sygehuset reducerer trafikken i krydset ved Askelundsvej og Ådalsvej. Denne
aflastning af J.F. Willumsens Vej vil dog kun give beskedne forbedringer af trafikafviklingen fordi der på grund af
rundkørslen ved Frederiksværksvej fortsat vil være lange køer og trafikalt sammenbrud i spidstimerne.
Det har været overvejet at lave et niveaufrit kryds med J.F. Willumsens Vej og Frederiksværksvej. Det ville betyde bedre
fremkommelighed på J.F. Willumsens Vej, men det vil være svært at etablere svingbaner/ramper, og uden dem flytter al
trafikken til og fra bymidten til nabokrydsene.
I stedet anbefales det at ændre rundkørslen til et signalreguleret kryds. Et signalkryds her vil give mulighed for at
samordne signalerne i alle krydsene på J.F. Willumsens Vej, og gøre det muligt at få afviklet trafikken i krydsene ved
Askelundsvej, Frederiksværksvej og Odinsvej uden trafikalt sammenbrud.
Trafikken på J. F. Willumsens Vej er i øvrigt ikke vurderet i denne sammenhæng, men det anføres som et mål at køretiden
i morgenmyldretiden fra Kronprins Frederiks Bro til Strandvangen ad J.F.Willumsens Vej og Frederikssundsvej maksimalt
må være syv minutter. I dag tager turen i gennemsnit ni minutter.
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21 En bølge af lean-projekter
Frederikssund Kommune gennemstrømmes det næste halve år billedligt talt af en bølge af projekter der skal optimere
driften af afdelinger og institutioner.
De 150 projekters bølge kaldes det. Lige så mange ledere af de kommunale institutioner og afdelinger har på en
temadag for nylig været med til at sætte processen i gang.
Inden for det næste halve år skal der være gennemført 150 optimeringsprojekter som skal sikre at der er styr på både
opgaven selv og udførelsen af den. Overordnet set skal man søge at udnytte de muligheder som
kommunesammenlægningen har givet.
Samtidigt opruster kommunen med ansættelse af ekspertise til at skabe bedre styring og procestilrettelæggelse. Det er
medarbejdere der nærmest ansættes til at tjene deres egen løn hjem.
Hver leder får sit eget projekt
Der skal ikke nødvendigvis laves de store projekter, men alle ledere skal lave deres eget projekt. Gennem projekterne skal
man lære at analysere sine arbejdsgange efter lean-metoden og derigennem finde ud af hvordan man koncentrerer sig om
det værdiskabende og skærer det væk der ikke skaber værdi.
I første omgang skal de cirka 150 institutions- og afdelingsledere hver for sig have beskrevet deres projekt. Hvad er det for
en opgave, aktivitet, proces eller sagsgang man vil gøre noget ved, og hvad kunne man tænke sig at gøre ved den?
Som i alle lean-projekter skal det beskrives hvem der er involveret, og ikke mindst hvem 'kunderne' er, og det skal
beskrives hvad projektet kan komme til at betyde for de involverede, for 'kunderne' og for organisationen.
På ledernes temadag blev der allerede sat navn på en del projekforslag. Blandt idéerne var:

Frederikssund bedst og hurtigst på 'lokalplanknappen'

At mit personale føler at de får mere ud af personalemøderne

Hvad har børnene lært i dag?
Inden den 20. juni skal alle være klar med en projektbeskrivelse, og alle projekterne skal være afsluttet inden december.
Fra fjordbred til fjordbred
Institutions- og afdelingslederne er blevet introduceret til lean som metode og til dens redskaber til at analysere og
forbedre arbejdsgange.
Derudover kan de søge hjælp ved kommunens særlige projektstøtteafdeling – Procesressourser – som rummer en
håndfuld medarbejdere der har været på 'skolebænken' for at lære at arbejde med lean.
I afdelingen er også ansat ny medarbejdere som skal sikre at kommunen har den bedste ekspertise til opgaveudviklingen
og gennemførelsen af optimeringsprojekter med lean-metoden.
Chef for Politisk Sekretariat Britta Schultz Beeck, der også er leder af afdelingen Procesressourcer, har allerede
konstateret stor interesse for de 150 projekters bølge.
– Vi er faktisk overvældet over den store vifte de mange initiativer danner, siger Britta Schultz Beeck. – Der er ingen tvivl
om at der nærmest skyller en forbedringsbølge gennem kommunen, fra fjordbred til fjordbred, om jeg så må sige.
– Vi fornemmer klart at det er spændende for lederne at være en del af et stort, samlet initiativ som på samme tid giver
dem både uddannelse og resultater, siger Britta Schultz Beeck.
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22 Steder for ophaling af både
Ophalerstedet for mindre både i Frederikssund Havns sydhavn blev sløjfet sidste år i forbindelse med færdiggørelsen af
havnekanalen.
Planen er at indrette et ny ophalersted i den ny strandpark syd for Frederikssund (Marbæk Strand), men det kan tage
nogle år før det bliver gennemført.
De der har brugt ophalerstedet i sydhavnen, har muligvis allerede fundet alternativer, men ellers er her nogle muligheder.

Kignæs Havn
Telefon til havnemester 47 53 24 69, åbningstid kl. 9-10 og 17-18
Rampe til både på trailer, benyttelse koster cirka 70 kroner per gang, sæsonkort 600 kroner

Kulhuse Havn
Telefon til havnemester 47 53 05 40
Lille opslæbersted til robåde og små speedbåde, benyttelse koster 30 kroner per gang som lægges i postkasse

Marbæk Lystbådehavn
Telefon til havnemester 47 31 20 66
Optagning af både med kran efter aftale i god tid med havnefogeden
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23 Lukkede fortove og stier omkring byggepladsen
ved det ny stationscenter i Frederikssund
I forbindelse med byggeriet af det ny butikscenter ved Frederikssund Station bliver der ændret på de trafikale forhold på de
omliggende veje, fortove og stier.
Opførelsen af det ny butikscenter er nu for alvor gået i gang. Byggepladsen er afgrænset af Baneledet mod syd, A.C.
Hansens Vej mod vest og rundkørslen og Nygade i nord, et lille stykke Jernbanegade mod øst og af stien langs Sillebro Å
ind mod S-togsstationen.
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En del af butikscentret skal bygges ud til skel, og derfor er det nødvendigt at inddrage noget af vejarealet i byggepladsen.
Stien på dæmningen langs Sillebro Å fra Jernbanegade til Baneledet er afspærret
Fortovene langs A. C. Hansens Vej og Nygade ind mod byggepladsen er afspærrede, og fodgængere henvises til
modsatte fortov
For cyklister på A. C. Hansens Vej og Nygade er der opstribet en midlertidig cykelsti langs byggepladsen
Venstresvingsbanen på Nygade ind til Servicegaden er lukket, og venstresving er forbudt
I øvrigt bliver krydset mellem Baneledet og A. C. Hansens Vej reguleret med signaler, og denne signalregulering
bliver permanent.
Tung kørsel med byggematerialer til byggepladsen skal primært foregå fra Frederikssundsvej hvor der skiltes ved
Strandvangen og videre ad Marbækvej. Indkørslen til byggepladsen bliver fra Baneledet.
Når butikscentret står færdigt, vil tilkørslen til centrets P-hus også foregå fra Baneledet.
23 Bycirklen arrangerer erhvervsrejse til Wuxi i Kina
Onsdag den 11. juni holdes et informationsmøde om en matchmaking-rejse for virksomheder i Bycirkel-kommunerne til
Wuxi i Kina.
Rejsen skal foregå over syv dage i begyndelsen af november, og den er en opfølgning på en erhvervsaftenen om Kina
som Bycirklen holdt i november sidste år. Her var der flere virksomheder der var interesseret i en fællesrejse til Bycirklens
kinesiske samarbejdskommune Wuxi.
Klik på illustrationen og se annoncen om informationsmødet i stort format.
Sestort prospektfor Kina-rejsen
med rejseprogram m.v.
Hovedformålet med rejsen skal være matchmaking.
Rejsen skal består af virksomhedsbesøg med fokus på samhandel og samarbejde, altså
matchmaking. Myndighederne i Wuxi hjælper med kontakt til relevante kinesiske
samarbejdspartnere, hvad enten det gælder produktion, eksport/import eller
vidensudveksling.
Desuden vil de deltagende virksomheder får et grundigt indblik i de generelle
erhvervsmuligheder i Wuxi og i Kina. For dette står Det Danske Generalkonsulat og et
innovationscenter i Shanghai som Bycirkel-kommunerne Ballerup, Egedal og
Frederikssund samarbejder med.
Wuxi er centralt beliggende i den hastigt udviklende Yangtze-region 100 km nordvest for
Shanghai. Byen har omkring 5,5 mio. indbyggere og er en af de hurtigst voksende
økonomier i Kina.
Wuxi har de seneste år satset hårdt på erhvervsudvikling og tiltrækning af udenlandske
virksomheder, såvel store globale som små og mellemstore virksomheder. Wuxi har
særligt fokus på it-industri, medicinalindustri og højteknologi.
– Bycirklen har en samarbejdsaftale og dermed en god myndighedskontakt til Wuxi, fortæller udviklingskonsulent Uffe
Rasmussen fra Frederikssund Kommune. – Det er en kontakt der kan åbne døre for de lokale virksomheder i Bycirkelkommunerne. En god myndighedskontakt er ofte vigtig for virksomheders forretningsmuligheder i Kina.
– Vores kontakt med Wuxi har allerede haft succes på uddannelses-, kultur- og sundhedsområdet, og nu vil vi også hjælpe
vores lokale virksomheder frem mod internationalisering og udvikling, siger Uffe Rasmussen. – Vi mærker stor velvilje og
iver fra kinesernes side til at få skabt kontakter og samarbejde med danske virksomheder.
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27 Det Blå Flag hejses ved Kulhuse Strand

22

Lørdag den 7. juni kl. 10 hejses det Blå Flag ved den offentlige Kulhuse
Strand.
Det Blå Flag tildeles de strande i Danmark hvor der er gjort en ekstra
indsats for bade- og strandmiljøet.
For at få det Blå Flag skal der først og fremmest opfyldes krav til miljø og
vandkvalitet. Men også krav til driften af stedet og den service, de
faciliteter og den sikkerhed publikum får.
Flaghejsningen er arrangeret af FETC, Frederikssund Erhvervs- og
TuristCenter. Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Morten Skovgaard,
holder tale.
Vester Mose Fritidsklub, som står for den årlige rensning af stranden, vil
traditionen tro møde op i Blå Flag T-shirts. Ved arrangementet er der
opstillet en bod hvor man kan køb en øl eller en sodavand og et stykke
kage – som man så kan nyde mens flaget går til tops.
Kulhuse Strand ligger på vestsiden af Hornsherred i den nordlige ende –
for enden af Kulhusvej, lige før Kulhuse Havn og lige over for Kulhuse Kro.
Blå Flag-arrangementer
Kommunen står i løbet af sommeren for nogle Blå Flag-arrangementer med miljøinformation m.v. Arrangementerne er en
forpligelse der følger med tildelingen af det Blå Flag.
Der kommer et arrangement om livet på det lave vand, en tur til strandengene ved Roskilde Fjord (Natura 2000-område),
en mulighed for at prøve en havkajak og måske en akvareldag. Arrangementer annonceres senere.
Marbæk Lysbådehavn
Også et andet sted i Frederikssund har man fået det Blå Flag. Det er den private Marbæk Lystbådehavn lige syd for
Kalvøen i Frederikssund.
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27 Jægerspris Bibliotek åbnet igen
Den 22. maj slog biblioteksfilialen på Møllevej i Jægerspris dørene op til et næsten nyt bibliotek.
Det skete efter tre ugers lukning. Først blev biblioteket tømt for bøger og materialer, og til sidst blev det alt sammen båret
ind igen. Og mens det hele befandt sig i flyttekasser, arbejdede malere, snedkere og elektrikere hårdt på at skabe om ikke
et nyt bibliotek, så et nymalet og nyindrettet bibliotek.
Der er flyttet rundt på bøger og andre materialer, så bibliotekets medarbejdere får mulighed for at præsentere udbuddet på
en bedre måde.
Som noget nyt har man fået Det Blå Rum, et PlayStation rum fyldt med søde, sjove og uhyggelige vægmalerier udført af
Lisbet Pinnerup Møller fra Landerslev.
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27 Sagsbehandlingstider
Et enigt Frederikssund Byråd har på sit møde den 27. maj fastlagt en række frister for den kommunale sagsbehandling på
social- og beskæftigelsesområdet.
Fristerne bestemmer hvor lang tid forvaltningen maksimalt må bruge til at træffe en afgørelse efter at en borger har
fremsendt en ansøgning på det sociale område og på beskæftigelsesområdet.
Det er et meget bredt område som omfatter mange forskellige love. Der er fastsat maksimale sagbehandlingstider på flere
end 50 områder, og fristerne varierer fra en uge til otte måneder.
Der gælder for eksempel en kort frist for afgørelser i forbindelse med akut behov for hjælpemidler, og et eksempel på en
lang behandlingsfrist er bevilling af støtte til køb af bil.
Der kan være forhold der gør at fristen ikke kan overholdes, men en forsigtig vurdering er at fristerne kan holdes i 80-90

Her et enkelt kig ind i det 'ny' Jægerspris Bibliotek på åbningsdagen.
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procent af sagerne. Og er der udsigt til at fristen bliver overskredet, skal borgeren have skriftlig besked herom.
Der er lavet en sammenligning mellem de netop fastsatte sagsbehandlingsfrister, og de frister andre, sammenlignelige
kommuner har, og i de fleste tilfælde er Frederikssund Kommunes sagsbehandlingstid den samme eller kortere.
Se oversigten over sagstyper og frister.
Principper for sagsbehandlingsfrister
Byrådet har fastsat sagsbehandlingsfristerne i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Her bestemmes det at kommunen skal
behandle spørgsmål om hjælp hurtigst muligt
fastsætte en generel frist for hvornår der skal være truffet en afgørelse
give borgeren besked hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes
oplyse om hvilke frister der gælder i kommunen
En sagsbehandlingsfrist tæller fra den dag hvor kommunen vidste (eller burde vide) at en borger enten mundtligt eller
skriftligt har bedt om at få hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse.
Sagsbehandlingsfristen tæller som hovedregel frem til den dag hvor kommunen træffer sin afgørelse om ret til den hjælp
der er ansøgt om.
For at kommunen kan overholde sagsbehandlingsfristerne, er det nødvendigt at alle relevante oplysninger foreligger, og at
borgeren aktivt medvirker til at belyse sagens forhold.
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28 Byrådene i Halsnæs og Frederikssund - har principgodkendt det fælles beredskab
Byrådet i Halsnæs Kommune gjorde det den 20. maj, og nu har Frederikssund Kommunes byråd på sit møde den 27. maj
også gjort det – nemlig i enstemmighed truffet principbeslutning om at lægge redningsberedskaberne i de to kommuner
sammen.
Det er planen at det ny fælles redningsberedskab skal etableres fra den 1. januar 2009.
– Vi er meget tilfredse med den store opbakning dette projekt har fået i de to byråd, siger borgmester Ole Find Jensen. –
Det viser med tydelighed den sunde fornuft i et tæt samarbejde med naboerne. Det er simpelthen det bedst mulige afsæt
for det videre arbejde, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.
De ledende instanser i de to kommuner skal nu fastlægge en køreplan for sammenlægningen i en proces som også sikrer
inddragelse af medarbejderne.
Før to byråd i løbet af efteråret kan træffe den endelige beslutning om det fælles beredskab, skal der gennemføres en lang
række aktiviteter:

Afklaring omkring ledelsen og strukturering af det nye redningsberedskab

Etablering af organisationen, herunder et nyt fælles MED-udvalg

Afklaring af budget og principper for den økonomiske fordeling mellem de to kommuner

Etablering og bemanding af en ny fælles Beredskabskommission og bestyrelse

Formel godkendelse af det ny selskab, blandt andet hos Statsforvaltningen
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29 Godt badevand i fjordene 2008
Langs Frederikssund Kommunes 50 kilometer strand ved Roskilde Fjord og Isefjord er vandet egnet til badning stort set
alle steder.
Flere sandstrande langs Isefjorden er meget lavvandede – og dermed meget børnevenlige. Der er andre steder hvor
stranden ikke indbyder til badning, enten fordi der er sten, eller fordi bunden er så blød at det er ubehageligt at vade ud.
Blå Flag
Stranden ved Kulhuse har haft Blå Flag i en årrække og har fået det igen i år. Som badestrand er det den absolut bedste i
kommunen med dejlig sandstrand og god dybde. Læs om hejsningen af det Blå Flag.
Badebroer
Badebroer betyder ekstra komfort på strande hvor det kan være vanskeligt eller ubehageligt at vade ud. Der er opstillet
kommunale badebroer ved Marbæk Strand, Skuldelev Strand, Vester Strand og Hammer Bakke.
Desuden er der et såkaldt strandfortov til kørestole ved Kulhuse Strand, og der er reserveret P-plads til handikapbiler tæt
ved adgangen til stranden.
Toiletter
Kommunen opsætter toiletter ved enkelte strande. Her står de under publikums beskyttelse, men man kan ikke altid
forvente at toiletterne er på plads og i orden.
Badevandsanalyser
Der bliver taget prøver af badevandet 14 steder (se kort ovenfor). Alle disse steder har normalt god badevandskvalitet.
Desværre var der to undtagelser i 2007 hvor Klinten og Tørslev Hage havde et par dårlige prøver. Derfor har de to steder i
år måttet nøjes med karakteren "tvivlsom badevandskvalitet".
Kommunen ønsker at bevare begge steder som badesteder, og man er i gang med at finde årsagen til de dårlige analyser.
Sandsynligvis er det stærke regnskyl som trak noget husspildevand med ud.
Der er tre steder hvor kommunen normalt ikke kan anbefale badning. De ligger alle tre tæt ved udløb fra renseanlæg:

Nørre Dråby Renseanlæg ved Jægerspris By

Hyllingeriis Renseanlæg i Skibby Øst

Rendebæk Feriehjem i Skibby Vest
Der tages også her prøver af vandkvaliteten, og som regel er vandet egnet til badning. Men der kan være undtagelser,
især efter kraftig regn der får spildevandet i rensningsanlægget til at løbe for hurtigt igennem.
Også i nærheden af udløb af større vandløb kan der være risiko for en vis spildevandsindblanding efter regn, fx ved
Græse Å og Sillebro Å.
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29 Frederikssund Ungdomsråd holder Åbent Hus den 4. juni
Onsdag den 4. juni kl. 15-17.30 åbner FUR (Frederikssund Ungdomsråd) dørene til deres netop afsluttede projekt:
Kælderen på Falkenborgskolen i Frederikssund.
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Projektet som blev sat i gang, men ikke helt færdiggjort af et tidligere ungdomsråd, er nu i en mere ambitiøs udgave gjort
endeligt færdig af medlemmer af det nuværende FUR.
Øvelokale og møderum
I kælderen under Falkenborgsskolen er der nu etableret et øvelokale for lokale bands.
Men lokalerne inspirerede derudover FUR til at se nye og kreative muligheder, og derfor danner kælderen under
Falkenborgskolens hus C nu også de fysiske rammer for selve ungdområdet.
For at fejre det afsluttede projekt inviterer FUR alle interesserede og ikke mindst unge til Åbent Hus.
Det vil også være en oplagt mulighed for at møde FUR og høre om hvad rådet laver og stå for.
FUR's formand Rebecca Hoffmann håber i en pressemeddelelse at mange vil fatte interesse for arrangementet, og lover
at der i kælderen i dagens anledning bliver budt på ekstra små forfriskende forfriskninger.
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29 26 primitive teltpladser ved Roskilde Fjord og Isefjord
Gennem det grønne, langs det blå
– eller omvendt.
Tag cykel eller kajak og oplev landskaberne ved Roskilde Fjord og Isefjord. Rundt
langs kysterne er der 26 muligheder for overnatning på primitive teltpladser.
Der fås nu et nyt kort med praktiske oplysninger for de der cykler langs kysterne, og
de der sejler på fjordene, især kajakroerne. Og med oplysninger for dem der vil bruge
de mange primitive teltpladser.
Hvad enten man er til kajak eller cykel og gerne vil kombinere en tur med overnatning
i det fri, så er de relevante oplysninger nu samlet på ét kort.
Kortet er udgivet af kommunerne rundt om fjordene og kan downloades her eller
hentes gratis på turistkontorerne i fjordkommunerne. Kommunerne rundt om de to
fjorde er Halsnæs, Frederikssund, Roskilde, Lejre, Holbæk og Odsherred.
Hent kort og teltpladsbeskrivelser (bagside). Kortet er i format A3, men hentes det her,
kan det printes ud i et stadig læsbart format A4.
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De primitive teltpladser
Der er adgang til de 26 primitive teltpladser rundt om
fjordene fra såvel vandsiden som landsiden. De er alle
beskrevet på kortet. Pladserne ejes både af private og
offentlige grundejere.
Der er tolv kommunale pladser, ni der ejes af staten
(skovdistrikter m.v.) og en håndfuld fonds- og
privatejede pladser. Fire af pladserne ligger I
Frederikssund Kommune.
På pladserne er der mulighed for at slå et telt op eller
at overnatte i de sheltere der er stillet op på nogle af
pladserne. Man kan tænde et lille bål, få vand og lave
mad på primitiv vis over bål, spritkøkken eller
lignende. Man må overnatte op til to nætter på en
plads, og der kan ikke bestilles plads.
Overnatningen er gratis på de offentligt ejede pladser,
mens man på de private skal betale 20 kroner per
person. Alle praktiske oplysninger, herunder adresser,
GPS-koordinater
og telefonnumre
fremgår af kortet.
Kajak
Er man til
kajakroning, kan
man vælge at
udøve denne
sport gennem
Frederikssund
Roklub. Den klub
der netop i dag
den 29. maj fylder 100 år.
Desværre meddeler klubben på sin hjemmeside at der
er et års venteliste for optagelse af ny medlemmer der
vil sejle kajak.
Er man af sted i kajak, kan man i øvrigt sætte den i
vandet og tage den op alle de steder hvor der ad
offentlig vej og sti er adgang til kysten.
Cykel
Vil man hellere cykle, kan man vælge at følge Fjordstien. Den i alt 275 kilometer lange cykelrute er tegnet ind på kortet og
kommer forbi alle 26 teltpladser. Enkelte strækninger mangler endnu at blive realiseret (skiltning og forbindelsstier).

Indtil videre er der udgivet foldere for seks delstrækninger af fjordstien med detailkort og små fortællinger om
seværdigheder undervejs. Folderne fås på turistkontorerne.
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Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg
for Rosenvænget
Frederikssund Byråd vedtog den 29. april at fremlægge kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag nr. 23 i offentlig
høring. Planerne handler om udbygning af det
eksisterende etageboligbyggeri Rosenvænget i
Frederikssund.
Området Rosenvænget er omkranset af en rød
streg.
Den store vej lige nord for er J.F.Willumsens Vej
(med den hvide stibro over).
Bygningskomplekset lige vest for er samme
Willumsens museum.
Der er tilkørsel til boligområdet sydfra fra
Færgevej.

Kommuneplantillæg og lokalplan fastlægger
mulighederne for en udbygning af det
eksisterende etageboligbyggeri i Rosenvænget.
Bebyggelsen, som er en cirka 50 år gammel
blokhusbebyggelse, kan udvides fra de
nuværende 133 boliger til 153 boliger, inkl.
nyopførte ældreegnede boliger i et plan.
Projektet indeholder også ombygninger af
eksisterende lejligheder, inddragelse af loftsrum til
boliger og en ekstra etage oven på en enkelt af de
eksisterende blokke.
Bebyggelsesprocenten er nu 40, men den kan
hæves til 55 procent. Hermed følges de ny
retningslinjer om byfortætning i det
landsplandirektiv for hovedstadsområdet
(Fingerplanen) som miljøministeren udsendte
sidste år.
Høringen
Planforslagene er offentlig fremlagt i otte uger i perioden den 4. juni til den 30. juli og kan ses her på hjemmesiden og på
bibliotekerne. Læs mere om høringen m.v. i bekendtgørelsen i denne infoannonce.
Se forslag til lokalplan nr. 23
Se forslag til kommuneplantillæg nr. 13
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Optimal centralisering
Frederikssund Kommune gør sig løbende overvejelser om hvordan man bedst og mest effektivt udvikler den kommunale
ledelse og administration. Og i dette tilfælde også giver rum for udvikling af de kommunale kerneopgaver.
Direktør Ole Jacobsen, Opvækst og Uddannelse, har i dag på nyhedstjenesten dknyt en kronik om hvordan
Frederikssund Kommune går imod fremherskende kommunalpolitiske tendenser og erklærer sig for centralisering af
perifere administrative opgaver.
Dknyt.dk er en netbaseret nyhedstjeneste der beskæftiger sig med det offentlige Danmark og i særdeles den kommunale
verden.
Vi bringer her Ole Jacobsens kronik i sin fulde udstrækning:
Kronik: Optimal centralisering
I Frederikssund Kommune går vi nu imod strømmen og dermed mod den fremherskende kommunalpolitiske tendens, som
dikterer, at opgaver af enhver art skal løses decentralt og så tæt på kerneopgaven som muligt.
Vi arbejder derimod med noget, vi kalder optimal centralisering, og som skal sikre, at ansatte beskæftiger sig med det, de
har mest forstand på. Det sker i forlængelse af, at vi for nylig har indført værdiskabende ledelse som ledelsesfagligt
begreb.
Værdiskabende ledelse er kort fortalt at sætte fokus på:
Hvad er af værdi (opgaven)
Hvordan tilfører vi værdi (styring)
Hvordan undgår vi at spilde værdi (styring)
Hvordan fremmer vi værdiskabende processer (ledelse)
Den centrale opgave i denne sammenhæng er derfor at få isoleret og defineret kerneopgaverne i de forskellige ydelser,
kommunen leverer.
En anden vej
Regeringen har med kvalitetsreformen sat fokus på de decentrale institutioner, og det er sådan set et fokus, der altid har
stået stærkt i den kommunale bevidsthed. Det er jo også her, langt de fleste borgere er i kontakt med kommunen.
I tillæg hertil har hovedtendensen de seneste år været at skabe selvstyrende decentrale institutioner med så stort et
volumen, at de nærmest som små virksomheder kan løse alle opgaver selv.
I Frederikssund Kommune vælger vi nu at gå en anden vej og skabe det, vi anser for de bedste rammer for de decentrale
institutioner.
Vi arbejder altså ikke med virksomhedsdannelse, udlægning af opgaver til de decentrale enheder eller slankning af den
centrale administration med overførsel af administrative resurser til de decentrale led.
Optimal centralisering
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I stedet arbejder vi i Frederikssund Kommune med en styringstænkning, som vi har givet 'arbejdstitlen' Den Optimale
Centralisering, og som bygger på tanker om arbejdsdeling, professionalisering og specialisering.
Frederikssund Kommune ønsker simpelthen, at man ude i den enkelte institution skal kunne koncentrere sig om arbejdet
med sin kerneydelse. Og overlade det til andre at løse de mere perifere, administrative opgaver. Det vil formodentlig være
både bedre og mere effektivt.
Når ledere og ansatte i institutionerne således kan samle deres opmærksomhed om kerneydelserne, skabes der et større
rum ude i institutionerne til arbejdet med kvalitetsudvikling, personaleledelse og faglig udvikling i det hele taget.
Dagtilbud går i spidsen
I første omgang har vi valgt dagtilbudsområdet som det område, hvor vi vil prøve den nye styringsmodel af.
At vi tager udgangspunkt i daginstituttionerne, skyldes, at lederne dér de seneste år har været udsat for et stærkt stigende
pres. Lad mig bare nævne krav om dokumentation, kvalitets- og tilfredshedsundersøgelser og krav om lederudvikling og
uddannelse.
Det allerførste, der skal ske, er at få identificeret de opgaver, der i dag varetages ude i daginstitutionerne, men som med
fordel kunne løses centralt på forvaltningsniveau.
På dagtilbudsområdet er nogle af de opgaver, der kan komme på tale:
Rekrutteringsopgaver (stilingsopslag, annoncering)
Regnskab, webbetaling og fakturering m.v.
Ansættelsesjura (forhandling, indstillinger, ansættelsesbreve)
Vedligehold af udearealer og bygninger samt tilsyn med sikkerhed på legepladser
Drift af rengørings- og køkkenfunktioner
Vi bruger således daginstitutionerne som pionérer, og i takt med, at vi høster erfaringerne derfra, er det så tanken, at vi vil
udbrede styringsmodellen til andre dele af den kommunale institutionsverden.
Af Ole Jacobsen, direktør for Opvækst og Uddannelse, Frederikssund Kommune
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Stor og festlig finalekoncert med Musik Over Broen
Så er det snart tid for den store musikalske finale i foreningen Musik over Broen. Som samtidig er foreningens tiende
koncert.
Musik over Broen blev stiftet i forbindelse med kommunesammenlægningen, og initiativet har haft til formål at give det
musikalske liv i den nye store Frederikssund Kommune et skub fremad i kvalitet og styrke den musikalske mangfoldighed.
Der har været ni opvarmningskoncerter forskellige steder i kommunen, og
de har alle været af den høje kvalitet som foreningen har stræbt efter.
Det skriver Musik over Broen i en netop udsendt pressemeddelelse her
forud for foreningens endelige mål: Den store dobbelte finalekoncert.
Vejen har ifølge formand for Musik over Broen, Kenneth Jensen, ikke
været brolagt med guld, men det er alligevel lykkedes at samle de
fornødne penge til at lave en rigtig flot finale.
– Vi glæder os til at byde publikum velkommen til de største og flotteste
koncerter vi endnu har præsteret, ja, måske de største klassiske koncerter
nogensinde i kommunen, siger Kenneth Jensen.
Midsommerkoncerter
Lørdag den 21. (årets længste dag) og søndag den 22. juni inviteres til
festlig koncert i Sogneskolens hal i Jægerspris. Stedet er ifølge Kenneth
Jensen valgt på grund af den gode akustik – som de der var med ved
forårskoncerten sidste år, vil kunne genkende. Den tidligere plan om at
bruge den store lade på Hovedgården under Jægersprislejren er opgivet.
Begge dage har samme program. Musik Over Broens kor og orkester med
over 150 amatører fra hele kommunen går sammen med professionelle
solister og musikere og kommer rundt i populære operaers mange hjørner
med festlige og iørefaldende melodier. Og undervejs der flere musikalske
overraskelser, lover foreningen.
Koncerterne begynder begge dage kl. 14, og billetter a 100 kroner kan
købes hos Frederikssund Avis, Nordea i Frederikssund, Aagaards
Blomster i Slangerup, Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris og Bog & Idé i Skibby. Billetsalget begynder onsdag den 11.
juni. Se annonce/plakat.

Den professionelle besætning
Den ene af finalekoncerternes tre solister bliver stjernetenoren fra den Kgl. Opera, Niels Jørgen Riis, som sang Schuberts
Ave Maria ved Prins Joachim og Marie Cavalliers bryllup her i maj måned.
Desuden bliver der mulighed for et genhør med Winnie Merete Barrett som fortryllede tilhørerne til Musik over Broens
seneste arrangement i gymnasiets festsal i marts måned ved en koncert sammen med sin mand, Sigurd Barrett.
Endelig medvirker Musik over Broens egen solist Stig Möglich Rasmussen, bas.
Udover de tre solister, det store kor og orkestret medvirker dansere fra Dance Studio M, Frederikssund, slagtøjsgruppen
fra Frederikssund Musikskole, Jægersprisgarden og acteurs fra den frederikssundske vikingescene.
Repertoiret
Formand Kenneth Jensen lover en musikalsk og kunstnerisk oplevelse ud over det sædvanlige. I repertoiret indgår blandt
andet Pucinnis Nessun Dorma, ikke med Pavarotti eller Paul Pot, men med Niels Jørgen Riis.
På programmet er også O Fortuna fra Carl Orffs Carmina Burana der var X-factors kendingsmelodi, Jerome Kerns Old
Man River med bassanger Stig Möglich Rasmussen og kendingssangen fra Johan Straus' operette Wienerblut ved
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sopranen Winnie Merete Barrett samt uddrag af Bizets Carmen, Carl Nielsens Maskarade, Verdis La Traviata og Aida,
Griegs Landkjenning, Lehars Den Glade Enke og Mozarts Tryllefløjten.
Det hele bindes musikalsk sammen af de to dirigenter Syssen Kappel og Bo Davidsen. Kenneth Jensen og Niels H.
Elberling fra foreningen Musik over Broen guider publikum gennem koncerten.
Koncerterne er blevet til takket være sponsorater og tilskud fra Frederikssund Avis, Frederikssund Kommune, Nordea,
Mathiesen Fonden, Bjarne og Karen Nielsens Fond, Frederikssund Rotary Klub, Lions Club i Skibby, Falkenborg Rotary
Club, Frøken Blomst i Skibby og Acacia Blomster i Frederikssund.
2008 6

11 Lockout af pædagoger lukker børneinstitutioner (R)
Konflikten på pædagogområdet udvides i uge 25 til hele landet. Kommunernes Landsforening (KL) har svaret igen på
pædagogernes (BUPL) strejke over for udvalgte kommunerne ved at varsle lockout og boykot af pædagogerne i alle
landets kommuner fra tirsdag den 17. juni ved arbejdsdagens begyndelse.
I Frederikssund Kommune påvirker lockouten alle daginstitutioner, daginstitutioner med specialafdelinger,
skolefritidsordninger (sfo), klubber, indskolingen på nogle af skolerne og pasningstilbuddene ved specialinstitutionerne
Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolen.
Efter KL's lockoutvarsel har BUPL udvidet konflikten med et strejkevarsel for overenskomstansatte ledere af
institutionerne. Denne strejke træder i givet fald i kraft fra fredag den 20. juni.
Med lockoutede pædagoger fra den 17. og strejkende ledere allerede fra den 20. juni er det umuligt at organisere et tilbud
om pasning som vil være trygt og forsvarligt for børn og forældre.
Det betyder at der ikke vil være et pasningstilbud i daginstitutioner, sfo'er og klubber fra den 17. juni.
Rettelse:
Tidligere formulering om et begrænset pasningstilbud på de to specialinstitutioner var ikke korrekt. Skoledriften på Skolen
ved Kæret og Gyldenstenskolen fortsætter, men pasningstilbuddene de to steder lukker under lockouten.
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11 Byomdannelse i Slangerup – indkaldelse af idéer
Der indkaldes nu idéer og forslag som led i en såkaldt for-offentlighed om fremtidig anvendelse af et eksisterende
erhvervsområde i Slangerup by.
Byrådet ønsker at udarbejde et tillæg til kommuneplan 2005-2017 for Slangerup Kommune for en del af et eksisterende
erhvervsområde (ramme S.E.1).
Bestemmelserne for området ønskes ændret så det fremtidigt kan bebygges som centerområde, det vil sige et blandet
byområde med bymæssig boligbebyggelse, men også med mulighed for detailhandel og liberalt erhverv i samspil med den
eksisterende bymidte i Slangerup.

Området er beliggende på Stationsvej 9-13 og er på kortet afgrænset med en sort ramme.
Området rummer blandet erhverv som kun delvis er det samme som bygningerne oprindelig blev opført til. Ejerne arbejder
med projekter for en anden anvendelse af området og har forespurgt kommunen om mulighederne herfor.
Planloven opererer med for-offfentligthed som en særlig, tidlig høring, og meningen med den er så tidligt som muligt at
involvere byens borgere i overvejelserne og beslutningerne.
Bemærkninger i forbindelse med for-offentligheden og idéer og forslag til planlægningen for området sendes til:
Frederikssund Kommune, By og Land, Torvet 2, 3600 Frederikssund
eller på email til epost@frederikssund.dk, att. By og Land.
Høringsperioden er på otte uger, og svar skal være kommunen i hænde senest den 5. august.
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Turistinformation i Jægerspris i sommermånederne
Højsæsonen for turister er kommet i gang, og turistinformationen i Jægerspris er klar til at
tage imod sommergæsterne.
Sommerens turistinformation i Jægerspris foregår i Kulturhuset Rejsestalden, og her er
hylderne fyldt med brochurer om lokale seværdigheder og muligheder. Der er
også diverse materialer for de der vil ud og se andre egne.
Der kan købes forskellige foldere om Jægerspris Slot og skovene omkring. Der sælges
postkort og bøger udgivet af Lokalhistorisk Forening.
Og når man nu er i Rejsestalden, bør man absolut benytte lejligheden til at se
kulturhusets udstillinger.
Kulturhuset Rejsestalden ligger på Hovedgaden i Jægerspris, og her møder man igen i år
turistmedarbejder Josefine Jacobsen som er udlånt af Turistbureauet i Frederikssund.
Rejsestaldens åbningstider er alle hverdage kl. 10-15, onsdag dog kl. 12-18.
Fra den 14. juni og frem til den 31. august holdes der weekendåbent begge dage kl. 1016.
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12 Græse Å skal slange sig gennem Mølleengen i Slangerup
– og kommunen inviterer til Åben Å
Renoveringen af kloakker i Slangerup bymidte betyder etablering af bassiner til forsinkelse af regnvand og omlægning af
Græse Å i Hauge Mølle Engen.
Kommunen inviterer til Åben Å onsdag den 18. juni kl. 19-21.

Fotomanipulation af Mølleengen set fra syd
Regnvandsbassiner og restaurering af åen
Kommunen er i gang med at renovere kloakkerne i den gamle del af Slangerup, og i den forbindelse gennemføres der en
adskillelse (separation) af husspildevand og overfladevand i form af regnvand fra tage, pladser og veje.
Det medfører at regnvandet der før blev ledt til renseanlægget sammen med husspildevandet, nu skal føres til Græse Å.
For at hindre at større regnskyl giver oversvømmelser på arealerne langs Græse Å, skal der laves forsinkelsesbassiner,
og åen skal lægges om på strækningen gennem Hauge Mølle Engen.
Omlægningen vil også betyde en restaurering af åen, idet den lægges om fra de nuværende render til et mere naturligt
forløb med snoninger der følger terrænets fald.
Hauge Mølle Engen benyttes flittigt af de omkringboende, og det er kommunens hensigt at projektet skal give et rekreativt
løft med flere oplevelser til dem der færdes i området.
Med projektet fås et vandløb med en større oplevelsesrigdom fordi det ligger højere og synligt i terrænet og slynger sig
rislende ned over engen. Og tilmed et vandløb med et større indhold af natur i form af blandt andet fisk og smådyr.
Omlægningen af åen og etableringen af regnvandsbassiner ændrer ikke forholdene for lodsejere langs åen hverken
opstrøms eller nedstrøms i forhold til engen.
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Nuværende forhold på Mølleengen
Græse Å løber i render syd om midtbyen og på tværs af engen.
Regnvandstilførsel sydfra.
Regnvandsbassinerne
I den nordvestlige del af engen skal der anlægges en lavning som skal modtage regnvand fra den centrale del af byen. Fra
dette bassin filtreres vandet ned gennem jorden til nogle dræn der fører det til Græse Å. Bassinet får en størrelse så det
kan opfange en tiårs-regnhændelse, men der laves dog et naturligt udseende overløb (nødoverløb) mellem bassinet og
åen.
Bassinet bliver på godt 10.000 kvadratmeter med en maksimal dybde på 0,3 meter, og det får derfor en kapacitet på op
mod 3.000 kubikmeter.
Regnvand fra den nyere bebyggelse syd for engen føres allerede nu til Græse Å. Også her bliver der bygget en
forsinkelse af regnvandet ind i engen i form to mindre bassiner.

Kommende forhold på Mølleengen
Græse Å i nyt, snoet forløb, forsinkelsesbassiner
til regnvand, dræn og tilløb til åen.
Åens gensnoning
Græse Å omlægges så den i vid udstrækning følger topografien, det vil sige de naturlige fald i terrænet. Det er valgt at
placere vandløbet så højt i terræn som muligt for at gøre det mere synligt.
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Vandløbet designes så det følger terrænet med et fald på minimum 1,5 promille. Der bliver dog to strækninger med et fald
på 1,1-1,2 promille. Derudover bliver der to strækninger med større fald.
Øverst i engen anlægges et cirka 60 meter langt stryg med en hældning på op til ni promille. Og omtrendt midtvejs på
engen etableres en lignende strækning med stærkere strøm på cirka 30 meter med et fald på fem promille.
Vandløbet udgraves med lodrette vægge med en bundbredde på 1,2 meter, på de to stryg dog 0,7 meter, og i hele
længden herudover en tolv meter bred lavning på 0,2-0,4 meter. Hermed dannes et dobbeltprofil som sikrer kapacitet ved
ekstreme regnhændelser og forhindrer opstuvning.
Der arbejdes med en slyngning af åen, en såkaldt meanderbue, der svarer til 10-14 gange vandløbets bredde. Dog ikke i
strygene. På strækningerne med 1,5 promilles fald udlægges flere lavninger (høller), og i de to stryg udlægges
gydebanker af grus og skjulesten. Det skal alt sammen skabe en naturlig variation i de fysiske forhold til gavn for planteog dyrelivet.
Det vurderes at åen med det nye forløb får et fald der betyder at den gnaver i (eroderer) de lodrette brinker på
slyngningernes ydersider, således at der forholdsvis hurtigt dannes et vandløb med et harmonisk udseende.

Græse Å snoet
Åens ny forløb med stryg m.m.
Åben Å-arrangement
Kommunen vil gerne præsentere projektet og indbyder derfor til en aftenvandring onsdag den 18. juni kl. 19-21.
Mødestedet er for enden af Mølleengen.
Her vil skovfoged Troels Karlog fra Frederikssund Kommune og konsulent Henrik Bay fra rådgivningsfirmaet Niras tage de
interesserede med på en tur ud på engen og forklare om projektet. Der vil også blive mulighed for et kig langs det
nuværende åløb og for at få en vandløbssnak.
Medbring gerne spørgsmål og gode idéer. Mød op og få en god oplevelse på en forhåbentlig smuk sommeraften.
Se hele projektforslaget fra firmaet Niras.
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12 Farvel til løn- og Forhandlingschef Steen Jensen
Løn- og forhandlingschef Steen Jensen, Frederikssund Kommune, har efter lang og tro
offentlig ansættelse valgt at gå på pension med udgangen af juni 2008.
Steen Jensen begyndte sin karriere i det offentlige i 1961 som elev i det der dengang hed
amtstueetaten. I 1967 kom Steen Jensen til daværende Frederikssund Kommune som
kontorassistent på kassererkontoret.
I 1970 overgik Steen Jensen til kommunens skatteforvaltning. Her avancerede han og blev i
1982 blev udnævnt til souschef og senere igen skatteinspektør. Fra 1995 var Steen Jensen
tillige Frederikssund Kommunes personalechef.
Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev Steen Jensen udpeget til stillingen som lønog forhandlingschef i den ny Frederikssund Kommune, og det er så herfra han nu afslutter
sin erhvervskarriere.
Steen Jensen har løbende i sit arbejdsliv dygtiggjort sig fagligt og ledelsesmæssigt gennem
uddannelser og på anden måde.
Derudover har Steen Jensen tidligere stået i spidsen for et skattesamarbejde mellem
nabokommuner, og han har via sine arbejdsområder og de mange års ansættelse det
offentlige opbygget et stort netværk med mange kontaktflader.
Steen Jensens arbejdsmæssige farvel til det offentlige markeres med en reception i
kantinen på Frederikssund Rådhus onsdag den 25. juni kl. 13-15 for familie, venner, nuværende og tidligere
arbejdskolleger og samarbejdspartnere.
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13 Valdemarsdag med ny flagstang og nye kartofler
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Den 15. juni er det valdemarsdag (indført 1912), nationaldag, flagdag og
genforeningsdag. Det var ifølge myten på denne dag i 1219 at Dannebrog faldt ned
fra himmelen i Estland medens den danske konge Valdemar Sejr kæmpede med
venderne og mod esterne.
Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget ved Lyndanis 15. juni 1219
– maleri af Christian August Lorentzen (1809).
Indvielse af ny flagstang på Frederikssund havn
Med tidligere sparekassedirektør Frede Pedersen som idémand – og med
donationer og bevillinger fra de gamle handelstands- og erhvervsforeninger i
Frederikssund samt Frederikssund Kommune – indvies søndag den 15. juni kl.
12 et nyt vartegn for Frederikssund havn i form af en flagstang placeret på
Sydkajen ude ved Tippen.
Omkring flagstangen har produktionsskolen Over
Broen konstrueret en stor og solid bænk som indvies ved samme lejlighed.
Indvielsen ledsages af taler og sang, herunder også fællessang, og arrangøren – FETC –
håber at mange vil møde op og deltage i begivenheden.
Program:

Velkomst ved Frede Pedersen

Flaget hejses af borgmester Ole Finn Jensen

Frederikssund Sangkor og de fremmødte synger "Der er ingenting der maner som
et flag der går til top"

Operasanger Stig Möglich synger "Isis und Osiris"

Ole Finn Jensen taler om flaget
Stig Möflich synger "Go down Moses"
Frederikssund Sangkor og de fremmødte synger "I Danmark er jeg født"
Der vil blive udleveret sangtekster til fællessangene.
Valdemarsdag og nye kartofler
Der er nye danske kartofler med en snaps til på menuen valdemarsdag søndag
den 15. juni på omsorgscentrene i Frederikssund Kommune.
Det er et snart landsdækkende fænomen som Danmarks Kartoffelråd står bag, og
som går ud på at få plejehjem til at servere nye danske kartofler for beboerne på
valdemarsdag. For at markere at det nu er sæson for nye danske kartofler.
Det er en opfordring som køkkenerne på omsorgscentrene i Frederikssund
Kommune igen i år tager op.
I år serveres der blandt andet et stykke smørrebrød med kartoffel til aftensmaden.
Kartoflerne er nye kartofler leveret fra lokale kartoffelavlere. Og til en kartoffelmad
hør naturligvis også en snaps.
De ledende økonomaer på somsorgscentrene kan fortælle at beboerne allerede er
begyndt at få nye danske kartofler til deres middagsmad. Og i øvrigt at halvdelen af
den snaps der serveres, er sponseret af V & S Destillers A/S.
De ledende økonomaer er Birgit Koed, Solgården i Slangerup, Lone Elgaard, De
Tre Ege i Jægerspris, Pia Winther, Nordhøj i Skibby, Yrsa Thomsen, Tolleruphøj
i Frederikssund, og Anne Thøgersen, Østergården i Frederikssund.

13 Kinesisk delegation på besøg
En delegartion af politikere og embedsfolk fra Shanghai-området i Kina har været på besøg i Københavnsområdet og har
herunder også besøgt Frederikssund Kommune og FETC, Frederikssund Turist- og ErhvervsCenter.
Tema for besøget var erhverv og udvikling af erhvervsområder, som fx i forbindelse med planerne om den ny by ved Store
Rørbæk. Her er det tanken at satse på klynger af såkaldte clean-tech-virksomheder (rene teknologier inden for miljø og
energi m.v.) hvoraf Frederikssund jo allerede har nogle stykker, fx Haldor Topsøe, Sundolitt og Topsil.
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Den kinesisske delegation traf under besøget i Frederikssund blandt andre borgmester Ole Finn Jensen og direktør for
teknik og erhverv Ejvind Mortensen, henholdsvis nummer tre og fire fra venstre, samt FETC-direktør Peter Bo Andersen
(silhuetten der spejler sig i glasset). Foto fra byrådssalen.
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13 Sejlads med Skarven er indstillet indtil videre
Skoleskibet Skarven på Museet Færgegården har siden 1991 været meget flittigt brugt af skolerne i Frederikssund, Skibby
og Jægerspris. Båden blev i sin tid givet som en gave til Færgegårdens skoletjeneste og gjort til et projekt for skoleelever
og deres lærere. Godkendelsen heraf skete dengang i henhold til de regler der gælder for fritidssejlads.
Skarvens sejlads på Roskilde Fjord har været udnyttet i undervisningen til at arbejde med natur og miljø og med lokal
geografi, kultur og historie. Ude på vandet og set fra søsiden har eleverne lært om og selv kunnet opleve fjordens
betydning for lokalområdets udvikling nu og tidligere.
Fra båden har skoleeleverne kunnet iagttage den nære natur i det område hvor de bor. Se på fugle, fange fisk og tage
vandprøver. Turene med Skarven har været højt værdsat af både elever og lærere.

Max tolv elever per tur
Den 6. juni kom Søfartsstyrelsen på tilsyn på båden, og styrelsen konstaterede at den måde skibet bruges på, betyder at
det skal godkendes som et erhvervsfartøj.
Der er derfor en række forskrifter skibet ikke opfylder. Det drejer sig dels om sikkerhedsudstyr og om skipperkompetencen
hos de der fører båden.
Den mest radikale ændring er dog at skibet fremover kun må bruges af tolv skoleelever ad gangen. Hidtil har en hel klasse
kunnet være om bord sammen med deres lærer.
Skoleafdelingen, Museet Færgegården og skipperne på Skarven arbejder derfor nu på en plan for hvordan skolerne
fremover kan bruge skibet. Hvad kræver det af investeringer, hvad er de nye krav til skipperne, og hvordan tilrettelægger
skolerne fremover deres brug af Skarven som undervisningsskib?
Her er Skarven fotograferet på en solrig efterårsdag i 2002 på besøg i Kignæs Havn. Foto: Ole Andersen, lærer og
skipper.
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13 Pædagogkonflikten er slut
KL og BUPL er fredag eftermiddag blevet enige. Pædagogerne lockoutes ikke.
Kommunernes Landsforening og BUPL er fredag den 13. juni blevet enige om en aftale om ny overenskomst for
pædagoger for de næste tre år.
Pædagogernes strejke i en række kommuner suspenderes fra på tirsdag, og KL's varslede lockout træder ikke i kraft,
mens BUPL's medlemmer stemmer om forliget.
Resultatet af afstemningen foreligger den 25. juni.
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13 Sygeplejerskekonflikten er slut
Sundhedskartellet har fredag den 13. juni indgået forlig med både Danske Regioner (sygehusene) og Kommunernes
Landsforening (hjemmesygeplejen og sundhedsplejen).
De strejkende sygeplejersker og sundhedsplejersker går i arbejde fra og med søndag den 15. juni.
Forliget mellem Sundhedskartellet og arbejdsgiverne i regionerne og kommunerne skal til urafstemning blandt
sygeplejerskerne og øvrige medlemmerne af kartellet. Resultatet vil foreligge den 25.juni. Bliver det et 'nej', går konflikten i
gang igen.
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16 De er jo normalt begavede
Gyldenstenskolens afdeling Kølholm er specialskole for elever med svær
ADHD. Skolens opgave er ikke blot at give eleverne en skolehverdag
der fungerer, men nu også at forberede dem til folkeskolens afgangsprøve
og videre uddannelse.
Danmarks Lærerforenings fagblad Folkeskolen bragte i sit nummer fra den
6. juni i år to artikler med reportager fra skoleafdelingen Kølholm.
Temaet var hvordan skolen tacklede den ny ordning der bestemmer at alle
folkeskolens elever skal gennemføre afgangsprøven. Og selv om der hidtil
har været stærk fokus på at sikre at eleverne lærte det almindelige i de
centrale fag, så giver afgangsprøven selvfølgelig en ekstra udfordring.
Læs Folkeskolens artikel om hvordan man på Kølholm arbejder med
læringsstile, bruger it i undervisningen, tilrettelægger eksamen og pensum
til den enkelte elev og forbereder dem på en ungdomsuddannelse.
Og læs fagbladets artikel om hvordan Patrick som Kølholm-skolens eneste
elev i 9. klasse går til afgangsprøve og klarer det, og om hvordan skolen og familien samarbejder om elev og barn.
Om ADHD se fx
ADHD-foreningen eller Wikipedia eller sundhedsguiden.dk eller netdoktor.dk.
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16 Kulturpas – første årgang
Politikere, kulturkonsulenter og repræsentanter fra de deltagende kulturinstitutioner gjorde fredag den 13. juni status for
Kulturpassets første år på en konference på Café Danner i Jægerspris.
Kulturpasset er en ordning for alle 4.klasse-elever som får udleveret et 'pas' som giver dem og deres familie adgang til en
række kulturinstitutioner og museer. Også andre seværdigheder – såsom de gamle ege i Nordskoven – er med i passet.
Stempler på stederne til brug for stempling af passet, registrering på hjemmesiden og en tilhørende konkurrence animerer
de unge til at komme rundt og få set de lokale kult- og kultursteder. Projektet har løbet dette skoleår og fortsætter indtil
videre i næste skoleår.
Reportage fra konferencen (interview med Gerthe Olsen) på FjordTV.

Konferencen
Alle arrangørerne af Kulturpasset mødtes på konferencen for at gøre foreløbig status, og den gennemgående konstatering
var at mange børnefamilier havde haft rigtigt megen glæde af kulturpasset. Museerne og andre institutioner havde haft
hundredvis af kulturpas-besøgende i løbet af skoleåret, og samtidig kunne man fortælle at Kulturpasset havde haft
sidegevinster i form af mange søskendes og kammeraters interesse for kulturstederne.
De lokale kulturpas-udstedere fik hjælp til overvejelserne om projektets fremtid af Rikke Lund Heinsen fra det statslige
Børnekulturens Netværk og Marie Damsgård Andersen fra Skoletjenesten i København med oplæg om baggrunden for at
gøre Frederikssund og 13 andre kommuner til modelkommuner for børnekultur og om muligheder for at gøre næste års
kulturpas endnu bedre .
Kulturkonsulent Allan Jarmer fra Kultur og Fritidsforvaltningen er projektleder for Kulturpasset. Hans korte konklusion på
konferencen er at der skal strammes op på noget af det projektet består af, for at gøre passet endnu mere levedygtigt –
også ud over den toårige periode hvor kommunen får statsstøtte til projektet.
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Præmieoverrækkelse
For tre kulturpassere og deres familier var fredagen en særlig dag. I sammenhæng med konferencen var de inviteret til at
modtage præmierne i årets konkurrence for kulturpas-indehavere. Præmierne var gavekort til Frederikssund Handel
sponseret af FETC og overrakt af formand for Kultur- og Fritidsudvalget Grethe Olsen:

præmie – et gavekort på 1000 kroner
til Lasse M. Broksø, Falkenborgskolen 4.a (til venstre på fotos)

præmie – et gavekort på 500 kroner
til Caroline Svarrer, Oppe Sundby Skole 4.b

præmie – et gavekort på 250 kroner
til Jesper M. Simonsen, Lindegårdskolen 4.a
Vinderne er fundet efter lodtrækning blandt de mest aktive på kulturpassets hjemmeside.
Fotos viser øverst de vindende børn og deres familie samlet med konferencens deltagere i slotsgården
Dernæst er det formand for Kultur- og Fritidsudvalget Grethe Olsen der taler til vinderne med projektgruppen og den
statslige repræsentant stående i bagved
– fra venstreskolebibliotekskonsulent Kent Poulsen, børnebibliotekar (og byrådsmedlem) Tina Tving Stauning, Rikke Lund
Heinsen fra Børnekulturens Netværk og projektleder, kulturkonsulent Allan Jarmer.
Foto: Conni Haugbølle, Kultur- og Fritidssekretariatet

Hovedstadskonference
Det er efter kommunalreformen kommunerne selv der har ansvaret for at børnekulturen kommer på den kommunale
dagsorden. Derfor har kommunerne i Hovedstadsregionen dannet et børnekulturnetværk som sidst i maj afholdt en
tredages konference med internationalt islæt – Imagine Children Imagine – for at udfordre og tilføre den kommunale
børnekulturpolitik nye visioner og strategier
Foruden oplæg og debat om danske og udenlandske fænomener og erfaringer indeholdt konferencen workshops i ti af
regionens kommuner med præsentation af lokale projekter om børn og kultur spændende fra børneteater over børnekultur
på nettet og børn og integration til børns kulturelle og kunstneriske rettigheder jf FN's Børnekonvention.
Kulturpasset i Frederikssund Kommune var emnet for den ene af disse workshops med en rundtur til Slangerup Kirke,
J.F.Willumsen Museum, Museet Færgegården og Herregårdsmuseet Selsø Slot så deltagerne kunne sætte sig i
kulturpassernes sted.
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17 Første 2008-støtterunde for tilskud til frivilligt socialt arbejde
Kommunen har nu været igennem den første runde af ansøgninger om og bevillinger til frivilligt socialt arbejde fra de
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såkaldte § 18-midler som Social- og Ældreudvalget administrerer.
Udvalget har i 2008-budgettet 681.000 kroner at tage af til støtten til organisationer, patientforeninger og andre grupper
med frivillige projekter og aktiviteter på det sociale område. Der er mange der gør en stor indsats i det frivillige sociale
arbejde til gavn for rigtig mange borgere, og derfor er der også mange der søger om støtte.
I årets første ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1.april har der været 33 ansøgninger om beløb på i alt 450.000
kroner.
Social- og Ældreudvalget har i maj besluttet helt eller delvis at imødekomme 28 af ansøgningerne med en støtte på i alt
301.000 kroner. Til den fælleskommunale pulje i nordsjællandske kommuner er der bevilget 45.000 kroner.
Se listen over foreninger der er tildelt støtte ved denne første halvårlige støtterunde.
Social- og Ældreudvalget vil igen i år invitere til dialogmøde om det frivillige sociale arbejde i kommunen. Mødet vil blive
annonceret senere, men forventes afholdt den 3. september.
Ansøgningsfrist til den anden runde støtte for 2008 er den 1. oktober. Se nærmere om den kommunale ordning for støtte
til frivilligt socialt arbejde.
Fra 2009 kun én årlig støtterunde
Social- og Ældreudvalget har i øvrigt besluttet at der med virkning fra 2009 kun skal være én årlig ansøgningsrunde, og at
der skal søges om tilskud fra § 18-puljen allerede senest den 1. november til projekter og aktiviteter det følgende år.
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17 Slut med sorte sække til genbrug og storskrald
I Frederikssund Kommune som så mange andre steder må man kun bruge klare plastsække til storskrald og affald i
sække på genbrugspladserne i Skibby, Jægerspris og Frederikssund.
De sorte sækkes tid er forbi, og sådan har det faktisk været i snart halvandet år. Bestemmelsen om at borgere og
virksomheder kun må bruge klare sække til genbrug og storskrald er indført for at sikre en bedre sortering. Altså at der
kommer det rigtige i de forskellige containere.
Bedre sortering giver et bedre miljø
Erfaringerne viser at klare sække giver bedre sortering. Og det giver både bedre miljø, sikkerhed og besparelser.
– Klare plastsække gør det nemt for os at vejlede brugerne af genbrugspladserne i rigtig sortering, forklarer Palle Just,
formand for genbrugspladserne i kommunen.
– Vi kan fx lige nå at opdage en transistorradio eller et bundt aviser i en sæk før det ender i containeren til småt
brændbart, eller se om der er flamingoplast i en sæk
med haveaffald.
De klare sække giver bedre sikkerhed for
medarbejderne på pladserne. Det kan måske bedst
forklares med et eksempel:
En pladsmand greb en sort sæk stillet ved en
container. Først da afslørede sækken sit indhold som
glas i spidse stykker der skar sig ind i mandens arm.
Han slap uden varige mén – denne gang.
Klare sække hjælper også med at holde en god
hygiejne. Hvis pladsfolkene kommer om morgenen og
ser der er måger i containerne, så ved de at nogen
har smidt husholdningsaffald i dem. Det må ikke
afleveres dagrenovation på genbrugspladserne, det
er uhygiejnisk, og der kommer til at lugte skidt på
pladsen.
Økonomien
Sorteringen betyder også noget for økonomien. Rigtig
sortering er penge tjent. Aviser og papir og pap til
genbrug giver en indtægt på cirka 30 øre per kilo.
Smides aviser og pap i småt brændbart, koster det
omkring 70 øre per kilo i statsafgift at få det brændt. Det er en krones forskel, så det er penge ud af vinduet at smide pap,
aviser og papir i brændbart.
På behandlingsstederne for genbrugsaffaldet er man meget opmærksom på om der er smidt noget forkert i de containere
der kommer fra genbrugspladserne. Der er kun afsætning for de gode genbrugsmaterialer hvis de er rene og ikke blandet
med andet affald.
Hvis man fx smider en sæk med blandet affald i containeren til pap, eller hvis der er flamingo og anden plastemballage
tilbage i en papkasse, koster det kommunen cirka 2500 kroner i strafgebyr for fejlsortering.
Alle skal lære at bruge klare sække
Der er mange der ved at der skal bruges klare sække på genbrugspladserne og i storskraldsordningen, men I den seneste
tid har der været flere end normalt der er kommet på pladserne med affald i sorte sække. Af den grund har der været
nogle dyre fejlsorteringer, så derfor bliver der nu holdt ekstra øje med de sorte sække.
– Heldigvis er det de fleste der kommer med deres affald i klare sække, sorterer rigtigt og i øvrigt spørger os hvis de er i
tvivl om hvor affaldet skal hen, siger Palle Just. – Derfor er det ekstra ærgerligt og heller ikke retfærdigt at nogle få skal
ødelægge det for de mange der gør det rigtigt.
– Faktisk sender vi folk hjem igen hvis de kommer med affald i sorte sække, fortæller Palle Just.
Erik Ries Jensen fra kommunens Anlægs- og Forsyningsafdeling forklarer at kommunen har informeret borgerne om
kravet om klare sække både sidste år og i år i den Affaldsguide der udsendes til alle husstande. – Men vi vil gerne have de
sidste med på at bruge klare sække, så derfor har vi sat skilte op på genbrugspladserne, og der bliver udleveret
informationsmateriale på flere sprog.
Køb af klare sække
De klare sække kan købes i de fleste supermarkeder, købmænd og byggemarkeder. Frederikssund Kommune er ved at
sende oplysning ud til butikkerne med opfordring til dem om at sælge klare plastsække (hvis de ikke allerede gør det) og
gøre det mere synligt hvor man finder de klare sække.
Billedet viser leder af Skibby containerplads Bjarne Aaskov. Han er glad. Glad for sit arbejde, glad for det gode vejr og
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glad fordi affaldet er i en klar sæk.
Foto: Erik Ries Jensen
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19 Blomster til terapeut
Frederikssund Kommunes Træningsenhed står blandt andet for genoptræning
af patienter der udskrives fra sygehus og får en genoptræningsplan med hjem
til kommunen. Det kan fx handle om genoptræning efter et knoglebrud eller
efter at man har fået opereret et nyt knæ eller en ny hofte ind.
En af vinterens få dage med glat føre væltede en frederikssundborger på sin
cykel og var så uheldig at brække albuen. Og da gipsen så blev fjernet, fik hun
tilbudt genoptræning i Træningsenheden.
Hun har været så tilfreds med forløbet at hun her ved afslutningen af
genoptræningen har givet fysioterapeut Randy Mortensen en buket blomster.
Tilmed har den glade, men også anonyme borger sørget for at
Træningsenheden fik et foto fra begivenheden.
Så her ser vi en ligeledes glad Randy Mortensen med buketten.
– Det er da dejligt at vores indsats bliver påskønnet, det betyder meget for os i
vores arbejde, siger Randy Mortensen.
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Ny flagstang på Frederikssund havn
Valdemarsdag søndag den 15. juni var halvandet hundrede
borgere mødt frem for at deltage i indvielsen af et nyt vartegn for
havnen, byen og kommunen i form af en 18 meter høj flagstang
på Sydkajen i Frederikssund havn. Et vartegn der kan ses vidt
omkring.
Se reportage fra indvielsen på FjordTV.
Flagstangen er købt og rejst efter donationer fra
de gamle handels- og erhvervsforeninger i
Frederikssund samt Frederikssund Kommune.
Flaget er skænket af
Danmarks-Samfundet.
Bag initiativet står en gruppe med blandt andre idémanden,
tidligere sparekassedirektør Frede Pedersen. Indvielsen var
arrangeret af FETC, Frederikssund Erhvervs- og TuristCenter.
Omkring flagstangen har produktionsskolen Over Broen
konstrueret en stor og solid bænk som blev indviet ved samme
lejlighed.
Ved indvielsen havde først Frede Pedersen ordet, så blev flaget
hejst for første gang af borgermester Ole Find Jensen og Johan
Hansen og en mere fra flaglauget, og dernæst talte
borgmesteren om flaget.
Indimellem blev der sunget – af Frederikssund Sangforening,
operasanger Stig Möglich og de fremmødte.
Bænken
Det er produktionsskolen Over Broen i Skibby der har fremstillet
den otte-kantede bænk der omkranser den ny flagstang på
Frederikssund havn. Syv af skolens unge elever og lærer Torkel
Milling har været et par måneder om projektet. Der er tale om en
avanceret konstruktion og et svært arbejde i den meget hårde
træsort azobé.
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Til gengæld har man fået et kvalitetsprodukt som kan holde i mange år. De unge drenge som har savet, slebet, skruet og
malet, vil ad åre kunne tage deres børnebørn med ned på havnen og vise dem det de lavede for mange år siden.
Efter færdiggørelsen på værkstedet i Skibby blev bænken delt op i sektioner og fragtet til Frederikssund hvor den i de
sidste hektiske dage inden indvielsen blev samlet igen. Den samlede bænk vejer 1,2 ton, så den er ikke lige til at flytte
rundt med.
Flaglauget
Da alle godkendelser og tilsagn m.v. til rejsningen af en flagstang på havnen var på plads, var der kun én ting tilbage:
Hvem ville påtage sig flaghejsningen og nedhalingen igen på flagdage på en måde så alt gik behørigt til?
Frede Pedersen henvendte sig til Frederikssund FritidsFiskerForening, og her har formand Johan Hansen organiseret et
flaglaug som har påtaget sig opgaven. Flaglauget består af hele otte hold a to mand. Fritidsfiskernes skurby ligger på
Frederikssund havn ude ved Tippen og få skridt fra flagstangen.
På ikke-flagdage vajer der en vimpel fra flagstangen. I tilfælde af stormvejr rådes der over et mindre stormflag.
Foto: Allan Thomsen, forstander for produktionsskolen Over Broen
På nederste foto ses midt i billedet, siddende på bænken Frede Pedersen der har en stor del af æren for at Frederikssund
nu har fået et nyt vartegn.
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23 Miniudgave af Jægerspris Mølle
Kulturhuset Rejsestalden udstiller de næste par måneder en miniatureudgave af Jægerspris Mølle udført af Per Jessen.

Modellen er udstillet i perioden 28. juni til 3. september. Udstillingen åbnes søndag den 29. juni kl. 14-16.
Det er formand for Jægerspris Turistforening Asger Mansted der afslører værket.
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24 Region Hovedstaden holder styr på forurenet jord
Region Hovedstaden indberetter hvert år til det statslige Depotrådet hvad regionen har haft af aktiviteter med hensyn til
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jordforurening, og en oversigt over den planlagte indsats for de kommende år.
I 2008 er der afsat 38,3 mio. kroner til kortlægning af forureninger m.v. og 17,4 mio. kr. til
afgrænsende forureningsundersøgelser. Områder der undersøges, prioriteres ud fra deres
nærhed til vandværker og placering i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Der er afsat 37,6 mio. kroner til foranstaltninger der kan afværge grundvandsforurening, og
23,2 mio. kroner til drift af afværgeforanstaltninger.
Kommentarer inden 5. juli
Indberetningen med bilag kan læses på www.regionh.dk under "Regional udvikling",
"Jordforurening" og "Indberetning til Depotrådet".
Afsnit 6 i indberetningen beskriver regionens forventede indsats i 2008 og de nærmeste år.
Borgere, organisationer og myndigheder med kommentarer til regionens udkast til
indberetningen opfordres til indsende dem inden den 5. juli til Region Hovedstaden, Koncern
Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød eller på miljoe@regionh.dk.
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24 Musik over Broens finalekoncerter

Årets længste og årets anden næstlængste dag, lørdag den 21. og søndag den 22. juni holdt foreningen Musik over Broen
sine to finalekoncerter.
Det var hermed tre års aktiviteter med adskillige optaktskoncerter og meget
øvearbejde for kor og orkester der kulminerede. Alt sammen med det erklærede
mål at binde den ny store kommune sammen med musikalske strenge.
Det foregik på højtidelig og festlig vis i Sogneskolens hal i Jægerspris – hallen med
den gode akustik.
Begge dage med
samme program.
Musik Over Broens
kor og orkester med
flere end 150 lokale
amatører optrådte
med professionelle
musikere (cirka en
tredjedel af orkestret) og de tre solister Winnie Merete
Barrett (foto), Stig Möglich Rasmussen (foto) og Niels
Jørgen Riis.
Kor og orkester blev dirigeret af Bo Davidsen og Syssen
Kappel.
Konferencier var Niels H. Elberling.
Desuden var der forskellig anden medvirken:
Jægersprisgarden lagde ud med en indmarch og gav til slut
et fyrigt medspil ved afsyngelsen af Frederikssund-sangen
(tekst af Henrik Monved og musik af Bo Davidsen).
Tre dansepar fra Dance Studio M, Frederikssund, indtog
salen med fejende wienervals.
Undervejs var der også fire slagsbrødre fra Vikingespillet
der blandede sig.
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Læs artikel med foromtale af finalekoncerterne.
Foto: Lisbeth Heinesen fra Musik og Broens bestyrelse.
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27 Forældretilfredshed i Frederikssund Klubberne
Forældrenes generelle tilfredshed med deres børns fritidsklubber er på 84 procent. Det er den andel der i en
spørgeskemaundersøgelse har svaret at de er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med den klub deres barn går i.
Fem procent svarer 'utilfredse' eller 'meget utilfredse', mens 11 procent er hverken utilfreds eller tilfreds.
Tilfredsheden med klubbens kerneydelser, det vil sige dens bidrag til en god ungdomskultur og trivsel, ligger på 80 procent
'enige' eller 'meget enige'. Andre forhold som tilfredshed med indendørs og udendørs fysiske rammer ligger lavere.
61 procent af forældrene er 'enige' eller 'meget enige' i at der er god kontakt mellem klub og hjem, og 65 procent er 'enige'
eller 'meget enige' i at de som forældre har god dialog med klubbens medarbejdere.
Der er 29 procent af forældrene der aktivt bruger klubbens hjemmeside.
Læs rapporten om forældretilfredsheden med fritidsklubberne.
Arbejdet med tilfredshedsundersøgelsen
I klubbernes efterfølgende behandling af undersøgelsen i deres lederteam er der sat særligt fokus på emner som:

Styrkelse af forældresamarbejdet

Inddragelse af børnene i fremtidige tilfredshedsundersøgelser
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27 Ungdomsskolen arbejder med forældretilfredshed
Frederikssund Ungdomsskole har hørt forældrene om deres tilfredshed med det tilbud skolen har til deres børn. Den
generelle tilfredshed med Frederikssund Ungdomsskole er på 62 procent. Så mange forældre svarer at de er 'meget
tilfredse' eller 'tilfredse' med den ungdomsskole-afdeling deres barn går i.
Syv procent svarer 'utilfreds' eller 'meget utilfreds', mens 18 procent er hverken utilfreds eller tilfreds. Dertil er der så 13
procent der ikke har grundlag for at svare.
Tilfredsheden med Ungdomsskolens kerneydelser, det vil sige de unges trivsel og udvikling, ligger generelt højere end
andre forhold som fx faciliteterne indendørs og udendørs.
Tilfredsheden med kontakten mellem Ungdomsskolen og hjemmet er på 52 procent, idet forældrene er enten 'enige' eller
'meget enige' i dette udsagn.
Der er 17 procent af forældrene der er 'enige' eller 'meget enige' i udsagnet 'jeg er aktiv bruger af ungdomsskolens
hjemmeside'.
Læs rapporten om forældretilfredsheden med Ungdomsskolen.
Arbejdet med tilfredshedsundersøgelsen
Tilfredsundersøgelsen har været behandlet i såvel Medarbejderudvalget som i Ungdomsskolens lederforum. Her er der
blevet sat særligt fokus på:

Hvordan der etableres en tættere kontakt og dialog med forældre til Ungdomsskolens elever

Ønsker om flere informationer til forældre

Udbygning af hjemmesiden - både elevdelen og forældredelen

Nogle forældres og elevers utryghed når de unge begynder i Ungdomsskolens klubaktiviteter - hvordan får eleverne
en bedre start i Ungdomsskolen

Enkelte forældre er usikre på Ungdomsskolens non-alkohol politik

Større fokus på hvorfor nogle unge vælger Ungdomsskolen fra
Undersøgelsen skal ligeledes drøftes på et fælles personalemøde, og til sidst bliver der lavet handleplan for de forskellige
områder
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29 Sortering af affald er grøn fornuft
Vestforbrændingskommunerne i det nordvestlige Nordsjælland – Frederikssund, Egedal, Halsnæs og Gribskov – har
besluttet at alle helårshusstande fremover skal sortere deres husholdningsaffald (dagrenovation) i bioaffald og restaffald.
Der sorteres allerede nu på den måde i store dele af kommunerne. Beslutningen indebærer at der senest i 2010 er indført
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sortering i de to fraktioner alle steder.
I Frederikssund Kommune sorteres dagrenovationen allerede i bioaffald og restaffald i områderne Slangerup, Jægerspris
og Frederikssund, og biosorteringen indføres i Skibby-området i løbet af 2009. Hvornår og hvordan vil der blive informeret
om senere.
Grøn fornuft
I de områder af kommunerne der i dag sorterer bioaffald fra, blev der i 2006 indsamlet 8103 tons bioaffald. Det udgør rundt
regnet 40 procent af den samlede mængde husholdningsaffald, og det svarer til cirka 83 kg bioaffald per indbygger.
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Bioaffald efter forgasning – foto: Solum Gruppen
der driver forgasnings- og komposteringsanlægget i Holbæk.
Den nyeste vurdering af miljøkonsekvensen af biosortering frem for forbrænding af alt affald viser at CO2-udledningen
reduceres med ti procent. Bioaffaldet indeholder cirka 70 procent vand. Ved afbrænding skal der først bruges energi på at
fordampe vandet, og først derefter kan der hives en smule energi ud af bioaffaldet. Derfor er der ikke fornuft i at brænde
de våde madrester.
Ved bioforgasning derimod kan man udnytte energien i det våde køkkenaffald. Og restproduktet efter bioforgasning kan
komposteres og omdannes til næringsrig muld.
Affaldet blandes ikke
Det er en sejlivet myte at affaldsfraktionerne blandes sammen efter afhentning hos borgerne.
Bioaffaldet og restaffaldet blandes ikke sammen. Renovationsvognene har adskilte kamre til affaldet, og det køres efter
omlastning til to forskellige behandlingsanlæg.
Bioaffaldet køres til et forgasnings-og komposteringsanlæg ved Holbæk. Her forgasses det først og komposteres bagefter.
Energien bruges til produktion af elektricitet og varme, og mulden fra den efterfølgende kompostering køres ud på marker
hvor det erstatter kunstgødning og forbedrer jordstrukturen.
Restaffaldet køres til forbrænding hos Vestforbrænding i Glostrup. Her udnyttes varmen til fjernvarme og elektricitet.
Dårlig sortering koster
Det er vigtigt at alle sorterer affalet rigtigt. Forkert sortering betyder ikke bare en forringet energiudnyttelse af bioaffaldet,
den betyder også at kommunen skal betale strafgebyr for dårligt sorteret affald. Det er borgerne der i sidste ende betaler
for den dårlige sortering. Affaldsområdet er jo finansieret via forbrugsafgifter.
Der er to tommelfingerregler for hvad der er bioaffald:
det der er tilbage af den mad du har spist
det orme kan lave om til jord
Frederikssund Kommune udgiver hvert år en Affaldsguide med en oversigt over hvad der er bioaffald og restaffald.
30 810 kilometer var der til Prag
...da Ungdomsskolen lørdag den 28. juni sendte et hold cykelryttere af sted på en to ugers tur til Tjekkiets hovedstad.
Der er 12 unge og seks voksne med på turen – to af de voksne kører ledsagebilen med bagage, mad osv.
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Skibby bymidte lørdag ved ti-tiden
Man samles til afgang og de sidste aftaler og instrukser. Afgangen er arrangeret som en 'enkeltstart' fra rampe hvor hver
deltager bliver præsenteret for fremmødte familier, venner og andre nysgerrige. Feltet samledes dog senere og kører som
hovedregel samlet.

Første beretning fra turen
Mandag den 30. juni kl. 20.30 dukkede den første beretning op på rejsedagbogen på den særlige Tour de Praghjemmeside:
Alt er vel på turen. Ømme numser og højt humør. Da vi desværre ikke er i nærheden af en computer og internet, er der
ingen daglige opdateringer af rejsedagbogen, men straks vi kommer til computer og internet, så skal vi nok skrive en
masse.
Skriv gerne en hilsen i vores gæstebog. Det giver masser af kræfter og gå på mod med jeres støtte. Venlig hilsen, alle de
unge og gamle Tour de Prag-ryttere.
Foto: Erling Kjær og Jette Tock (forældre)
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30 Frederikssund Tennisklub 100 år
Lørdag den 28. juni fejrede Frederikssund Tennisklub hundrede års jubilæum. Klubben blev stiftet den 13. maj 1908 og
har alle årene holdt til på Kalvøen.
Ved jubilæumsreceptionen overrakte borgmester Ole Find Jensen
klubben kommunens gave på 5000 kroner og fremhævede
Tennisklubben som en af de frivillige foreninger der betyder noget for
en aktiv by.
Se Frederikssund Tennisklubs hjemmeside.
Tennisklubbens stiftelse
Fra det seneste klubblad har vi hentet denne beskrivelse af klubbens
etablering for 100 år siden:
Onsdag den 13. maj 1908 afholdtes et møde hos hotelejer
A.G.Pedersen for at forhandle om oprettelse af en tennisklub. Der var
forinden mødet af 13 garanter tegnet en garantisum på 850 kroner, og
på mødet blev det besluttet at oprette Frederikssund Tennisklub.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at anlægge to baner på Kalvøen, og på et bestyrelsesmøde dagen efter blev det besluttet
at opføre et hus ved banerne.
Regnskabet for 1908 viser at anlæg af de to baner og bygning af klubhus kostede cirka 1.100 kroner, hvilket var en
væsentlig overskridelse af budgettet. Det blev derfor besluttet at optage et lån på 200 kroner til dækning af underbalancen.
Der var 33 aktive medlemmer, og kontingentindtægten var 382 kroner. Bolde gav også dengang anledning til problemer.
Klubben betalte bolde, og man havde indkøbt hele fire dusin, men de forsvandt efterhånden, hvorfor man opfordrede
medlemmerne til at indsamle alle bolde efter spillet, en opfordring der stadig er aktuel.

Foto: Conni Haugbølle
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30 Sydbyen vokser frem
Der var rejsegilde i Sydbyen mandag den 30. juni på 24 lejligheder i såkaldt Bo
Klok-byggeri som Skanska og IKEA opfører.
Boligenhederne er præfabrikerede, og husene opstilles på deres fundament i løbet af få dage. Det er det tredje byggeri af
sin art i Danmark.
Bo Klok-udtrykket er svensk og udtales sådan. Det betyder 'bo klogt'. Bygherrerne mener det er kloge boliger fordi de er
billige, godt disponeret og bygget til godt naboskab.
Borgmester Ole Find Jensen i samtale med Bo Klok-projektudvikler Peter Rehhoff.
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Eksteriør
Halvdelen af en Bo Klok-bebyggelse med to huse med hver seks boliger.
Som man måske kan ane, vil de to vinklede boligblokke og de små
bygninger med cykel- og
redskabsrum sammen
danne en intern
gårdsplads.
Interiør
Her et kig i den kombinerede køkken og stue (alrum) i den store fire-rums
bolig på 90 kvadratmeter.
På foto herunder ses de to byggerier fra Marbækvej mod vest ind over
Gyldensten Vænge. Bo Klok-byggerierne er sorte og i to etager, den
nærmeste ses ved kranen og med rejsegildekransene, den fjerneste to
veje væk anes til venstre i billedet.

Luftfotoet herunder er fra den 16.
byggefelter (på første og tredje vej).
midt i juni, og her ved månedens
indflytning i det tidlige efterår. Cirka




maj, og da kan man kun lige ane de to
Opførelsen af de to komplekser begyndte
slutning er der så rejsegilde. Der regnes med
tre af fire boliger er solgt.

Der er i øjeblikket to firmaer der bygger og sælger boliger i Sydbyen:
Skanska med to projekter på Gyldenstens Vænge og Gyldenstens Have i Sydbyens etape 2
AREEA med et projekt på Marbæk Vænge (oversigt og konkret) i Sydbyens etape 3
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I øvrigt kan man henvende sig til kommunen. Parceller til individuelt byggeri i Sydbyens etape 3 udbydes til efteråret.
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Planerne for Sydbyen
Helhedsplanen for Sydbyen i Frederikssund i
en 2006-udgave.
Nordligst mellem Marbækvej og jernbanen
'arboretet' og butikscentret. Syd herfor etaperne
1 og 2. Vest for Marbækvej etaperne 3 og 4 og
strandparken mod fjorden.
Der findes følgende lokalplaner for Sydbyen:
Lokalplan 100 (gamle Frederikssund
Kommune) for etape 1
Lokalplan 101 (gamle Frederikssund
Kommune) for etape 2
Lokalplan 001 (ny Frederikssund
Kommune) for etape 3 og 4
Lokalplan 005 (ny Frederikssund
Kommune) for lokalcenter i Sydbyen
Foto: Dragør Luftfotoog Morten Ledet
30 Jægerprisfesten var godt besøgt
Og det var Ungdomsskolens stand på festpladsen også. Mange unge såvel som voksne (forældre m.fl.) kom forbi.
De første kom for at snakke og hygge, møde vennerne og måske slappe lidt af fra festløjerne. De sidste kom for at høre
om Ungdomsskolen og tale om de unges behov og muligheder. Det fortæller afdelingsleder Ulrich Mehr.
Og festen forløb i øvrigt godt og uden de store problemer. Lyder det fra såvel Ungdomsskolens SSP-medarbejdere som
festarrangørerne selv og politiet.
Se webtv-interview med afdelingsleder Ulrich Mehr fra Frederikssund FjordTV.
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Foto: Ungdomsskolen
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