Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 1. kvartal 2015.
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Frederikssund har mulighederne
Frederikssund har alle muligheder for at være en god kommune at bo, leve, opleve og arbejde i. Vores centrale placering
i hovedstadsregionen, vores helt fantastiske natur, vores stærke erhvervs- og handelsliv, vores aktive borgere og
foreningsliv og vores dygtige og engagerede ansatte er et fremragende udgangspunkt for udviklingen af kommunen. Og
vi har forstået at udnytte mulighederne i de senere år.
En ny fjordforbindelse er besluttet, og finansieringen er på plads. Det vil give et markant løft til hele kommunen, men ikke
mindst Hornsherred, hvor det nu bliver langt mere attraktivt at bo for folk, der arbejder tættere på København. I det
kommende år vil vi arbejde benhårdt for, at finansieringen af sidste etape af Frederikssund-motorvejen også falder på
plads. Det er helt afgørende for, at kommunens store udviklingspotentiale på begge sider af Roskilde Fjord kan indfries.
I mit første år som borgmester har jeg besøgt rigtig mange virksomheder, foreninger og institutioner. I alle de institutioner,
jeg har besøgt, har jeg været imponeret over engagementet og viljen til at levere en god ydelse til borgerne. Og i
virksomhederne har jeg været imponeret over deres nytænkning og evne til at konkurrere på verdensmarkederne.
Eksempler som Haldor Topsøe, der flytter arbejdspladser hjem til Danmark og Frederikssund, og som i 2014 åbnede en
ny fabrik i Frederikssund, og Mountain Top som fik Dansk Industris initiativpris i 2014, giver masser af tro på at vi i
Frederikssund kan være med helt fremme. Ikke bare blandt de bedste i landet, men blandt de bedste i verden.
Vi skal fastholde mulighederne for at skabe vækst, liv og arbejdspladser i Frederikssund, og derfor har vi bl.a. indført en
ny erhvervsservice med kun én indgang til kommunen kaldet ErhvervPlus, og besluttet at halvere skatten på
erhvervsejendomme i 2015.
Det er helt afgørende for mig at kommunen har levende by- og handelsmiljøer. I de senere år har vi, i modsætning til
resten af landet, oplevet en fremgang i detailhandlen. Men det kommer ikke af sig selv. Derfor vil vi i de kommende år
arbejde for at skabe bedre vilkår og rammer for by- og handelslivet i hele kommunen. Ikke kun i form af mindre afgifter,
bedre infrastruktur og bedre erhvervsservice, men også ved arrangementer og begivenheder, der styrker bylivet.
I 2015 er Frederikssund f.eks. vært for verdens største børneteaterfestival, Aprilfestivalen. Gaderne vil være fyldt med
danske og internationale skuespillere, gæster, børn, forældre og bedsteforældre. Det vil helt sikkert kunne ses og
mærkes. Ikke kun i bybilledet, men også på bundlinjen.
Endelig bliver 2015 også året, hvor vi for alvor tager fat på vores nye by, Vinge. S-tog-stationen er besluttet og
finansieret, en række investorer har meldt sig på banen, og i begyndelsen af 2015 bliver det afgjort, hvem der skal udvikle
byens centrum. Og så sætter vi spaden i jorden i verdens mest bæredygtige, grønne og moderne by.
Frederikssund har alle muligheder. Lad os sammen gribe dem i 2015.
Godt nytår!
John Schmidt Andersen
borgmester
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Rejsestalden jazz'er i uge 4
Kulturhuset Rejsestalden inviterer til tre forrygende jazzkoncerter. fra den 21. til 23. januar kl. 20.00 – ca. 22.30.
Onsdag den 21. januar spiller Carl Winther & The Grand Beat forrygende moderne jazzfusion.
Trioen består bl.a. af børn og børnebørn af Danmarks helt store jazzikoner, og nyder både national og international
anerkendelse. De spiller udelukkende originale kompositioner.
Torsdag den 22. januar spiller Kjeld Lauritsen Trio featuring Miriam Mandipira.
Koncerten bliver en lækkerbisken for elskere af både jazz og blues, med alt fra swingende jazz over smukke ballader til
svedig blues og funkmusik. Alt udført på et højt professionelt niveau og med stor spilleglæde.
Politiken skriver bl.a. ifm. pladeudgivelse: “Lauritsen har den fede tegnedreng fremme for at betale af på gælden til
orgeljazztraditionen og dens rødder i blues, gospel og soul. Det gøres med fynd og klem i et af årets flotteste og mest
effektive pladeåbninger” (…) “et spontant instrumentalt overskud på højt niveau”.
Fredag den 23. januar spiller OverJive og så er det tid til at kridte danseskoene.
OverJive har nemlig blot et eneste mål: At skabe fest, dans og glæde hvor end de spiller. Med en perlerække af
dansevenlige jivehits på repertoiret er det umuligt for både ung som gammel at stå stille når bandet går på scenen.
Publikums kendskab til genren er underordnet. Bandet leverer et underholdende helhedsshow, hvor spilleglæden vælter
ud over scenekanten og vækker minder fra forgangne tider. Dermed er scenen sat for et jive-fyrværkeri uden lige.
Billetter
Koncerterne holdes i Kulturhuset Rejsestalden, Hovedgaden 29 A i Jægerspris. Billetter købes via husets hjemmeside.
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Miljøautomaten bliver fodret godt
Slangerupborgerne har taget godt imod miljøautomaten der er opstillet i den lokale SuperBrugs. Automaten er blevet
flittigt fodret med småt elektronik, elpærer og batterier. Lidt færre har opdaget at der også kan afleveres lystofrør i en luge
i højre siden af automaten.
Indtil videre overstiger mængderne langt det forventede, så Slangerupborgerne har grund til at være stolte af sig selv.
Hjælper miljøet
Når man afleverer småt elektronik, lyskilder og batterier i miljøautomaten eller på genbrugspladsen er man med til at sikre
at værdifulde resurser bliver genanvendt. Man hjælper også med at holde styr på de farlige stoffer der er i nogle
produkter.
- Når man har elsparepærer, der er gået itu, er det vigtigt at man opbevarer og afleverer dem i en tætlukket pose - på den
måde undgår man at sprede det farlige stof kviksølv som findes i alle gængse elsparepærer, fortæller Tom Johansen fra
kommunens affaldskontor.
Hele pærer og andre ting der afleveres i automaten skal dog ikke i en pose. De kan blot lægges i automaten som de er.
Miljøautomaten har appetit på mere
Miljøautomaten blev opstillet i Slangerup i slutningen af september for at afprøve en ny og lettere måde at aflevere småt
elektronik, lyskilder og batterier på. Det er meningen at forsøget skal fortsætte endnu tre måneder. Hvis forsøget er en
succes, skal det undersøges om ordningen kan udbredes til andre supermarkeder i Frederikssund kommune.
Selvom miljøautomaten har en stor appetit er der en grænse for hvor store stykker elektronik den kan spise. Forsøget har
vist at strygejern og hårtørrere har det med at sætte sig fast i åbningen - de skal derfor gemmes til turen går til
genbrugspladsen.
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Varsel om storm og forhøjet vandstand
DMI har varslet storm i weekenden, som kan medføre forhøjet vandstand i både Roskilde Fjord og Isefjorden.
For Roskilde Fjord varsles der en stigning på op til 1,4 m. natten mellem lørdag og søndag:
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For Isefjorden varsles der en stigning på op til 1,1 m. lørdag aften:

Begge prognoser er for ”bunden” af fjordene, dvs. helt nede ved hhv. Roskilde og Holbæk, hvor stigningerne forventes at
være størst. Til sammenligning var der, i forbindelse med stormfloden efter Bodil, en stigning i Roskilde på 2,06 m.
Frederikssund Kommune følger situationen, og har indkaldt kommunens krisestab til møde i dag, torsdag den 8. januar
kl. 14.00. Efter dette møde vil der blive informeret yderligere.
Evt. henvendelser vedr. varslet kan rettes til sekretariats- og udviklingschef i Frederikssund Kommune, Morten Egeskov,
på tlf. 30 31 61 78.
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Hovedbudskaberne i rapport holder
I en rapport som er udarbejdet af COWI for seks nordsjællandske borgmestre, fremgår en anbefaling om at staten bør
beslutte en opgradering af hastigheden på Kystbanen. Imidlertid indgår initiativet allerede i aftalen om udmøntning af
togfonden fra 2014, og er således allerede prioriteret.
COWI har desværre ikke været opmærksom på dette forhold, og har i pressen beklaget denne fejl. Det ændrer dog ikke
ved hovedbudskabet i rapporten, nemlig at der skal ske betydelige forbedringer af driften af Kystbanen, og her udgør en
forbedring af hastigheden kun et af flere forslag.
Talsmand for de seks borgmestre og borgmester i Halsnæs Kommune Steen Hasselriis udtaler:
- Det er på den ene side glædeligt at man fra statens side allerede har besluttet den opgradering af Kystbanen som vi
foreslår. På den anden side er det en ærgerlig fejl som vi gerne havde været foruden. Vi har derfor bedt COWI om at
gennemgå rapporten med en tættekam. Vi har dog ingen grund til at tro at rapportens øvrige anbefalinger skulle være
behæftet med fejl.
- Fejlen giver heller ikke anledning til at ændre de politiske konklusioner vi som borgmestre drager af rapporten, nemlig
at der er et stort behov for at forbedre infrastrukturen i Nordsjælland herunder Kystbanen, Hillerødmotorvejen og
Frederikssundmotorvejen.
Direktør Søren Vikkelsø fra COWI beklager at virksomheden ikke har været opmærksom på at de fremsatte forslag
allerede var vedtaget og finansieret:
- Det er naturligvis alvorligt at vi i COWI har overset dette, og dermed bidraget til at give de seks kommuner et fejlagtigt
indtryk af de faktiske forhold på Kystbanen. Det bliver naturligvis rettet omgående, lige som vi vil gennemgå det øvrige
materiale en ekstra gang.
Steen Hasselriis understreger, at det nu er tid til at se fremad:
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- Vi skal selvfølgelig tage ved lære af denne fejl. Det gælder både COWI og kommunerne selv. Men vi vil også se fremad
for at holde fokus på opgaven, som handler om at de tre forslag skal blive til virkelighed. Det er nødvendigt for at få gang i
væksten i Nordsjælland og ”Greater Copenhagen”, og vi vil derfor lægge os i selen for at få lagt det fornødne politiske
pres for at få prioriteret den nordsjællandske infrastruktur.
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Frederikssund forbereder sig på storm og forhøjet vandstand
DMI har varslet storm i den kommende weekend med stigninger i Roskilde Fjord og Isefjorden. Se tidligere omtale.
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en ny Bodil. Dels er de forventede stigninger langt mindre, og dels er
vindretningen anderledes, hvilket betyder at eventuelle oversvømmelser ikke nødvendigvis rammer de samme områder
som ved Bodil.
Situationen er dog stadig så alvorlig at kommunen og Frederikssund Forsyning allerede har taget konkrete
forholdsregler.
Frederikssund Forsyning har sikret sine tekniske anlæg. Hjemmeplejen er opmærksom på udsatte borgere i de områder
der kan blive berørt af stormen, og kommunens tekniske mandskab gør klar til at sikre Frederikssund midtby og Bløden
ved at lukke Sillebro Å og udlægge sandsække på Frederikssund Havn.
Kommunens afdeling for Plan, Vej og Miljø vil frem til fredag morgen vurdere risikoen for oversvømmelser i andre
områder som f.eks. Kulhuse, Skyllebakke Havn, Klintevej nord for Kronprins Frederiks Bro, Hyllingeriis og Tørslev Hage.
Desuden vurderes risikoen for om Kronprins Frederiks Bro lukkes, og der er kontakt til DONG for at vurdere risikoen for
strømsvigt. Ved risiko for strømsvigt og lukning af broen vil kommunen sikre at det fornødne materiel og mandskab er til
rådighed på begge sider af broen.
Kommunens krisestab mødes igen fredag kl. 10.00 og gennemgår vurderingerne, hvorefter der tages stilling til evt.
yderligere sikring. Yderligere information vil blive udsendt umiddelbart efter dette møde.
Krisestaben kan kontaktes i døgndrift ved henvendelse til sekretariats- og udviklingschef Morten Egeskov på 30 31 61 78
eller epost@frederikssund.dk.
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Nye øjne på affaldet
Affaldskontoret i Frederikssund Kommune har sammen med Halsnæs Forsyning og Gribskov Kommune fået bevilget en
halv million kr. til projektet "Optisk Sortering Nordsjælland (OPNord)". Midlerne kommer fra Miljøstyrelsens "Pulje til
implementering af regeringens ressourcestrategi".
Projektet skal undersøge hvordan man ved at benytte 'optisk posesortering' kan bidrage til at nå det nationale mål om 50
% genanvendelse af husholdningsaffald inden 2022.
Seks slags affald i samme spand
Optisk posesortering fungerer på den måde at sensorer genkender farven på forskellige posetyper når de er indleveret på
et centralt sorteringsanlæg og bruger denne oplysning til at sortere affaldet fra hinanden. På den måde kan borgere nøjes
med at have én affaldsspand.
Projektet skal afdække de tekniske, økonomiske og adfærdsmæssige betingelser for et system hvor borgere skal sortere
i op til seks forskellige affaldstyper i husstanden.
Særligt fokus på sommerhusområder
Undersøgelsen tager udgangspunkt i de forhold der gør sig gældende i de nordsjællandske sommerhusområder hvor der
endnu ikke er sortering ved husstanden. Borgerne tænkes at skulle frasortere eksempelvis bioaffald, træ, glas, metal,
papir, pap og plast til genanvendelse. Udbredelse af sortering til sommerhusområderne er en aktuel udfordring der deles
af de tre involverede kommuner.
Optisk posesortering fungerer mange steder i Skandinavien men benyttes endnu ikke i Danmark. Du kan se hvordan
optisk posesortering fungerer i Oslo.
Pressemeddelelsen om uddeling af puljemidler kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

2015 1

9

Borgermøder om trafikplan
Frederikssund Kommune afholder to borgermøder om en ny trafikplan.
Det sker henholdsvis
mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 til 21.00
i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund, og
tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 til 21.00
i Sognegården, Selsøvej 4 i Skibby.
Første møde vedrører den østlige del af kommunen (Frederikssund og Slangerup), og det andet møde vedrører den
vestlige del af kommunen (Jægerspris og Skibby).
Program for borgermøderne
Kl. 19.00 til 19.15:
Velkomst – Indledning og vision v/ formand for Teknisk udvalg, Tina Tving Stauning
Kl. 19.15 til 19.30:
Introduktion til workshop
Kl. 19.30 til 20.30:
Workshop
Kl. 20.30 til 21.00:
Opsamling i plenum
Kl. ca. 21.00:
Afslutning v/ Tina Tving Stauning.
Tilmelding
Tilmelding skal ske til vejingeniør Wael El-Mahmoud på wmelm@frederikssund.dk. Husk at oplyse navn, adresse og
telefonnr., samt hvilket borgermøde du ønsker at deltage i (Frederikssund eller Skibby), og en første og andenprioritering
af hvilke af nedenstående temaer du ønsker at bidrage til.
Tilmeldingsfristen er torsdag den 15. januar 2015 for Frederikssund-mødet, og torsdag den 22. januar 2015 for Skibbymødet.
Temaerne til de to borgermøder
Frederikssund-mødet:
Trafikløsninger i Frederikssund by.




1.

4

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
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Trafikløsninger i Slangerup.
Trafikløsninger i landområder (øst for Roskilde Fjord).
Vejklassificeringer (principper for hastighedsdæmpning, bump m.m.).
Skibby-mødet:
Trafikløsninger i Jægerspris.
Trafikløsninger i Skibby.
Trafikløsninger i landområder (vest for Roskilde Fjord).
Vejklassificeringer (principper for hastighedsdæmpning, bump m.m.).
Temanavnene er blevet ændret, eftersom det ikke kun er ”principper”, der vil blive drøftet til møderne, men også konkrete
løsningsforslag.
Storm og oversvømmelser: Fuldt beredskab og massiv indsats
DMI har varslet storm og forhøjet vandstand i Isefjorden og Roskilde Fjord i den kommende weekend. Frederikssund
Kommune er i fuldt beredskab, og kommunens krisestab har fredag middag besluttet en række initiativer.
Aktuelt forventes det ikke at Kronprins Frederiks Bro lukker som det skete under stormfloden efter Bodil. Kommunen
forbereder sig dog på at det kan ske, og vil sikre mandskab og materiel på begge sider af broen.
Hjemmeplejen har identificeret udsatte borgere som kan blive berørt af oversvømmelser, og er klar til at huse dem på det
nye rehabiliteringscenter på Frederikssund Hospital hvis det bliver nødvendigt.
Kommunen og beredskabet vil have mandskab i hele kommunen i weekenden. Netop nu er folk fra kommunens tekniske
afdeling ved at besigtige diger. Fra lørdag kl. 12.00 vil frivillige fra beredskabet foretage visuelle observationer i hele
kommunen, og kommunalt ansatte vil være udstationeret i Kulhuse, Hyllingeriis, Over Dråby Strand og Dalby Huse,
således at borgerne i disse områder hurtigt kan komme i direkte kontakt med kommunen.
Beredskabet har desuden etableret en døgnåben servicetelefon, som vil være åben hele weekenden. Nummeret er 47 37
61 19.
I samarbejde med Frederikssund Forsyning etableres en SMS-service. Ved uforudsete begivenheder vil ejere af
ejendomme i de berørte områder således få direkte besked. Hvis man ønsker information fra områder hvor man ikke er
ejer af en ejendom kan man tilmelde sig servicen på Frederikssund Forsynings hjemmeside.
Krisestaben har gennemgået alle udsatte områder i kommunen, og vurderet risikoen for oversvømmelser og
mulighederne for at sikre områderne. I mange områder kan hele områder beskyttes ved udlægning af sandsække, mens
det i nogle få områder ikke er muligt at foretage en tilstrækkelig kollektiv beskyttelse. I løbet af i dag, fredag, og lørdag
formiddag vil kommunen udlægge ca. 10.000 sandsække samt etablere et depot hvor private kan hende sand og sække.
Desuden kan borgere afhente sandsække (men ikke sand) på brandstationen i Frederikssund, Løgismose 3, 3600
Frederikssund.
Konkret iværksættes flg. indsatser i de enkelte områder:
Frederikssund midtby
Lørdag morgen vil der blive udlagt sandsække eller en såkaldt Watertube på havnen fra Føtex til Toldboden samt på
Stenværksvej. Kørebanen lukkes først når behovet er konstateret, men beboere på sydkajen opfordres til at parkere
deres biler andre steder end på sydhavnen, fx på parkeringspladsen ved Føtex.
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Der gøres klar til at lukke Sillebro Å. Dette er en kompleks opgave da DMI lover regn lørdag, og lukning af åen derfor kan
medføre at der skabes ”oversvømmelser indefra”. Sillebro Å vil derfor først blive lukket i sidste øjeblik.
Skyllebakke Havn
Skyllebakke Havn risikerer oversvømmelse, hvis vandstanden er omkring 1,3 m. over dagligt vande. Det er ikke muligt at
sikre hele Skyllebakke Havn, men der etableres blokeringer med sandsække mellem de forreste ejendomme for at sikre
mod, at evt. oversvømmelse trænger videre til de bagvedliggende ejendomme. Beboere i Skyllebakke Havn opfordres til
at sikre deres værdier ved f.eks. at placere dem over gulvhøjde.
Området omkring Kronprins Frederiks Bro
Der udlægges sandsække ved Strandvej for at sikre mod overløb til J.F. Willumsensvej. Bommen ved
Strandvej/Thorfinnsvej åbnes for at sikre passage. Desuden sikres krydset ved Færgevej/J.F. Willumsensvej, hvilket også
gerne skulle sikre elforsyningen i området. En del af afspærringerne skal etableres på private områder, og her vil ejerne
blive kontaktet direkte.
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Hyllingeriis
Der udlægges sandsække eller en såkaldt Watertube ved vejen til rensningsanlægget (den gamle grøft) med henblik på
at sikre hele området. Udlægningen påbegyndes fredag eftermiddag.

7

Vænget
Digerne i området besigtiges, og det vurderes, om der er behov for at kunne blokere Vængetvej med kort varsel.
Kulhuse
Det er ikke muligt at foretage en tilstrækkelig kollektiv beskyttelse af Kulhuse. Sand og sandsække vil være til rådighed
for borgerne i området på busvendepladsen for enden af Barakvejen fra fredag kl. 15.00.
Over Dråby Strand
Der udlægges sandsække ved Hyldegårdsvej for at sikre området.

Dalby Huse
Der etableres en ca. 230 m. lang spærring med sandsække i den nordlige del for at sikre området.

8

Vellerup
Området burde ikke blive oversvømmet med de aktuelle prognoser. For en sikkerheds skyld foretages sikring af et
kabelskab med sandsække.
Tørslev Hage
De aktuelle prognoser indikerer, at området ikke oversvømmes. Det er vanskeligt at foretage yderligere sikringer, og
derfor opfordres borgerne til at sikre deres værdier ved f.eks. at placere dem over gulvhøjde.
Skuldelev Strand
Området vurderes at være sikret, men for en sikkerheds skyld besigtiges områdets diger.
Kort over indsatser
Kommunen har udarbejdet et infokort som vi løbende vil søge at holde opdateret med indsatser.
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Klik på kortet for at zoome ind, og læse mere om de enkelte indsatspunkter. Du kan klikke på enkelte illustrationer for at
åbne dem i PDF-format.
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Beredskabet knokler med forberedelser til lørdagens storm
Som vi informerede om allerede fredag eftermiddag, så har krisestaben i Frederikssund Kommune valgt at sætte en lang
række initiativer i gang for at dæmme op for de følger den ventede storm lørdag eftermiddag og aften kan føre med sig.
Læs mere om de konkrete initiativer i nyheden om fuldt beredskab og massiv indsats.
Straks efter afslutningen af krisestabens møde blev initiativerne sat i værk, og det lokale beredskab har lige siden
arbejdet på højtryk med hjælp fra bl.a. Hjemmeværnet og kommunens Vej og Park-afdeling.
5.000 sandsække fyldt
Ved frokosttid fredag gik folkene i Vej og Park i gang med at fylde 5.000 sandsække, som skal lægges ud på udvalgte
steder i kommunen.
Det var, som folkene selv udtrykte det fredag eftermiddag ”hårdt arbejde” at fylde så mange sandsække på så kort tid,
men alle knoklede ufortrødent på med opgaven med et smil for at blive færdige med sækkene, så beredskab og
hjemmeværn kunne begynde at lægge dem ud ved 18.30-tiden fredag aften.
Her begyndte opbygningen af diger ved Kronprins Frederiks Bro. Et arbejde der stod på til ud på natten, og som
genoptages lørdag morgen.
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5.000 sandsække fylder godt op på materielgården.

Hjemmeværnet i gang med kystsikringen ved Kronsprins Frederiks Bro.
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Hjemmeværnet fortsat i gang med at bygge dige ved broen.

Sandsækkene bliver kørt ud i store containere af beredskabet.
Watertube og Big bags i Hyllingeriis
Sideløbende med denne indsats gik Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab ved 20-tiden fredag aften i
gang med at sikre Hyllingeriis. Her var det oprindeligt planen at udlægge sandsække på en strækning på 350 meter. Men
i stedet har man hentet hjælp fra Frederiksberg Brandvæsen, som råder over nogle såkaldte Watertubes på op til 200
meter. Det er en enkelt konstruktion med et dige der rulles ud og fyldes med vand.
Sådan én er lagt ud i stedet, og de sidste 150 meter sikres med Big bags det tætnes med skum.
Det er iflg. indsatsleder Thomas Danholm en rigtig effektiv løsning, som tilmed er væsentligt mindre ressourcekrævende,
så det bliver muligt at yde indsats flere steder på den korte tid der er til rådighed.
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Beredskabet lægger Watertube ud i Hyllingeriis.

Watertuben er ved at være på plads, og der bliver fyldt vand i.

Opstilling af Big bags i Hyllingeriis.
Arbejdet fortsætter lørdag
Fra morgenstunden lørdag fortsætter arbejdet med at sikre de udvalgte områder. Cirka kl. 9.00 begynder hjemmeværnet
at bygge dige med sandsække i Dalby Huse, og kort tid efter udlægges der Watertubes i Frederikssund midtby, lige som
der bygges videre på digerne ved Kronprins Frederiks Bro og Over Dråby Strand.
Kl. 12 lørdag ankommer desuden tre PMV-køretøjer, så beredskabet er sikre på at kunne komme frem hvis der skulle

13

opstå oversvømmelser.
2015 1

10 Stenværksvej i Frederikssund spærres kl. 16.00 lørdag
Spærringen betyder at det fra kl. 16.00 ikke vil være muligt at køre ud og ind fra Sydkajen i Frederikssund.
Beboere opfordres til at flytte deres biler inden kl. 16.00.

2015 1

10 Krisestab og fremskudte medarbejdere gør sig klar
I det sidste døgn har beredskab og hjemmeværn knoklet for at stormsikre kommunen. Men også de mere civile ansatte i
kommunen er på arbejde i weekenden.
På Frederikssund Rådhus er krisestaben samlet. Den består, ud over borgmesteren, af en række udvalgte medarbejdere
fra bl.a. hjemmeplejen, beredskabet, det tekniske område og kommunens kommunikationsafdeling. I krisestaben vil man
fra nu af og indtil krisen er overstået, overvåge og koordinere indsatsen.

Krisestaben samlet på Frederikssund Rådhus.
I Hyllingeriis, Over Dråby Strand, Kulhuse og Dalby Huse er medarbejdere fra rådhuset, sammen med det frivillige
beredskab synlige og tilgængelige, så folk nemt og enkelt kan komme i kontakt med kommunen.
Medarbejderne er bl.a. udstyret med telefonnumre til hjemmepleje, beredskab og krisestab, og kan således hurtigt skabe
den fornødne kontakt når behovet opstår.

Watertube og Big bags ved Hyllingeriis blev lagt ud fredag aften og nat.
Rådhuspersonalets indsats koordineres af specialkonsulent Marianne Schelle fra borgerservice som selv er udstationeret
i Kulhuse.
Marianne Schelle fortæller at borgerne i Kulhuse her lørdag eftermiddag kl. 14.30 er rolige, men at en del er ved at fylde
sandsække ved depotet på busvendepladsen for enden af Barakvejen. Marianne giver selv en hånd med når der skal
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fyldes sække, og så har hun desuden besigtiget nogle huse, som borgerne i området har været bekymrede for kunne
blive oversvømmet.
I beredskabsbilen i Dalby Huse sidder Linda Lykke Olsen fra borgerservice.
- Her er absolut intet at bemærke, bortset fra et væltet træ, siger Linda Lykke Olsen, så vi skynder os at ringe videre til
Jesper Handberg, der til daglig arbejder i Stadsarkivet, men nu holder øje med situationen fra beredskabsbilen i Over
Dråby Strand.
Jesper kan berette, at beredskabet er ved at udlægge sandsække og gør sig klar til at kunne lukke åen i området. Og at
der i øvrigt er påfaldende mange biler i indkørslerne, specielt blandt de forrest beliggende huse. Noget tyder på, at folk er
nervøse, og er taget op i sommerhuset i weekenden.

Marianne Schelle fra borgerservice briefer rådhuspersonalet før afgang til lokalområderne.
I Hyllingeriis kører Helene Garly rundt. Hun har talt med en del borgere, og fortæller, at de er rolige, men at det er tydeligt
at de har begivenhederne fra oversvømmelsen i december 2013 i frisk erindring.
- Jeg har talt med mange som spørger til de seneste prognoser. Men ellers er det mest dramatiske lige nu et væltet træ,
fortæller Helene Garly.
Medarbejderne i lokalområderne vil blive der så længe krisen varer, og beredskabet kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 47
37 61 19.
2015 1

10 Ekstra mandskab til Kulhuse for at hjælpe private
Fredag eftermiddag blev der etableret et depot med sand og sandsække på busvendepladsen for enden af Barakvejen i
Kulhuse, så borgerne havde mulighed for at sikre deres ejendomme.
På baggrund af indmeldinger til krisestaben om at en række borgere først meget sent er begyndt at fylde sandsække, er
det besluttet at sende beredskabet til Kulhuse for at hjælpe. Beredskabet vil være behjælpeligt med at fylde sandsække
og transportere dem til folks adresser.
Beredskabet er klar ved busvendepladsen kl. 19.00

2015 1

10 Vandet stiger – beredskabet lukker åerne
Beredskabet har tidligere etableret afspærringer ved Over Dråby Strand, Dalby Huse og Sillebro. Åerne er indtil nu holdt
åbne for at forhindre at åvandet skulle skabe ”oversvømmelser indefra”.
Vandet i åerne i Over Dråby Strand og Dalby Huse står nu så højt at det er besluttet at lukke dem. Åerne lukkes med
sandsække, og der vil blive pumpet vand tilbage til fjorden.
I Sillebro Å er vandet steget så meget at der er skærpet opmærksomhed, så åen kan lukkes med meget kort varsel.

Beredskabet er i gang med at lukke sandsække ud, og afskære åen ind i Dalby Huse.
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11 Stabil situation uden store overraskelser
Midnat mellem lørdag og søndag kan Frederikssund Kommunes krisestab og beredskab konstatere at situationen er som
forventet, og at der ikke har været væsentlige overraskelser i forbindelse med stormvejret og den forøgede vandstand i
fjordene.
Forventningen er at strømmen vender omkring kl. 01.00 natten til søndag, og at den nuværende vandstand i fjordene ikke
vil ændre sig markant i det kommende døgn.
Kommunen opretholder det forhøjede beredskab, og vil fortsat være tilgængelig og kommunikere væsentlige budskaber
natten igennem og søndag.
De kommunale medarbejdere som siden lørdag middag har været udstationeret i Kulhuse, Hyllingeriis, Dalby Huse og
Over Dråby, vil køre hjem og tage en kort, velfortjent søvn, og igen søndag morgen mellem kl. 8.00 og 10.00 være til
stede i områderne.
Beredskabet vil fortsat være til stede natten igennem, og servicetelefonen 47 37 61 19 er også åben hele natten.

Egon raser over Kulhuse Havn lørdag eftermiddag.

Berendsens Kanal med Watertube lørdag kl. 18.
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Trappen fra Sillebro Å op til shoppingcenteret lørdag nat kl. 00.15.
2015 1

11 Kæmper for at holde vandet ude i Hyllingeriis
Kæmper for at holde vandet ude i Hyllingeriis i dag omkring kl. 10.30 indløb der melding til krisestaben om at et dige ved
Hyllingeriis var utæt.
Beredskabet blev alarmeret, og kunne på stedet konstatere at der løb vand ind under diget samme sted som diget blev
gennembrudt ved stormfloden i december 2013. Beredskabet er netop nu i gang med at forstærke diget med 1.000
sandsække og fire vognlæs stabilgrus.
Forventningen er at det vil være muligt at holde diget. Kommunen har orienteret borgerne i Hyllingeriis direkte pr. SMS og
Facebook.

Hjemmeværn og beredskab forstærker diget ved Hyllingeriis.
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Lokale borgere og kommunens medarbejdere hjælper til.

Der slæbes sandsække.

Indsatsleder Ole Hermansen i snak med lokale borgere.

Det lokale beredskabsforbund sørger for sandsække.
2015 1

11 Stenværksvej genåbnes
Beredskabet oplyser, at de omkring frokost søndag er klar til at genåbne Stenværksvej bag Sydkajen i Frederikssund.
Dermed bliver der igen fri passage for biler, cyklister og fodgængere.
Stenværksvej har været spærret siden lørdag kl. 16.00, hvor man udlagde en såkaldt Watertube som dige, for at standse
eventuelle oversvømmelser. Det viste sig heldigvis ikke at blive aktuelt.
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Berendsens Kanal med Watertube lørdag kl. 18.

Broen over Berendsens Kanal på Stenværksvej ved midnatstid.
2015 1

11 Færgevej lukket ved J. F. Willumsensvej
På grund af opstuvet regnvand på kørebanen har beredskabet lukket Færgevej i Frederikssund ved J. F. Willumsensvej.
Der er fortsat fuld passage på J. F. Willumsensvej og over broen, men det er altså lukket mellem Færgevej og J. F.
Willumsensvej.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om, hvornår afspærringen forventes ophævet.

Biler forcerer vandet på J.F. Willumsensvej ved Færgevej.
2015 1

15 Utæt dige ved Skuldelev Strand
Diget ved Strandengen i Skuldelev Strand er utæt, og der trænger vand ind på de bagvedliggende engarealer.
Vandet er dog endnu ikke trængt op til de nærtliggende haver. Hjemmeværnet og det frivillige beredskab er på stedet, og
i færd med at tætne diget med ca. 200 sandsække.
Beredskabet forventer, at det er muligt at sikre diget.
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Indsatsleder Thomas Danholm med folk ved Skuldelev Strand.

Brandmand slæber sandsække til sikring af diget ved Skuldelev Strand.

Folk fra det lokale beredskab i gang med at sikre diget ved Skuldelev Strand.
2015 1

11 Færgevej er åben igen
Beredskabet meddeler at Færgevej i Frederikssund, der har været lukket siden i eftermiddag på grund af opstuvet
regnvand på kørebanen, igen er åben for passage af såvel biler som cyklister og fodgængere.
Lukningen har på intet tidspunktet påvirket passagen af Kronprins Frederiks Bro.

2015 1

11 Diget i Hyllingeriis er sikret
Straks efter krisestaben søndag formiddag fik melding om at der trængte vand igennem diget har beredskabet arbejdet
ihærdigt på at få hullet lukket.
Den første indsats gik på at sikre diget, og standse den værste indtrængen af vand, som skete samnme sted som diget
blev gennembrugt under stormfloden Bodil i december 2013. Det skete med sandsække som både beredskab,
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hjemmeværn, lokale beboere og kommunens informationsmedarbejdere der var stationeret i Hyllingeriis hjalp til med at
lægge på.
Efterfølgende er diget på en strækning af cirka 50 meter blevet sikret med adskillige vognlæs stabilgrus, så det nu er
blevet noget bredere og mere modstandsdygtigt - og nok så væsentligt: Det er igen tæt.

Den første sikring af diget foregik med håndkraft fra Hjemmeværn, beredskab lokale beboere og kommnunale
medarbejdere.

Det reparerede dige i Hyllingeriis.

Der arbejdes med at lægge stabilgrus på diget.
2015 1

11 Normalt beredskab fra søndag aften
Iflg. beredskabschef Kim Lintrup fra Frederikssund-Halsnæs Brand- og Redningsberedskab, så er beredskabet søndag
aften kl. 18 gået tilbage i normalt beredskab.
Det betyder at alle frivillige samt hjemmeværnsfolk m.v. er blevet sendt hjem. Servicetelefonen der er oprettet pga.
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stormen Egon holdes stadig åben til mandag morgen kl. 08.00. Har du brug for at komme i kontakt med beredskabet i
anledning af stormen kan du derfor fortsat ringe på tlf. 47 37 61 19 indtil mandag morgen.
Vandstanden svagt faldende
Iflg. DMI er vandstanden nu også svagt faldende i såvel Isefjorden som Roskilde Fjord, og selv om det går langsomt med
faldet i vandstand, så sker det lige så langsomt over de kommende døgn.

Prognoserne for vandstanden kan følges på DMI's hjemmeside.
2015 1

12 Aktion mod affald
Vil du være med til at gøre noget godt for din forening, din virksomhed eller dit lokalsamfund? Vil du gøre noget ved det
affald der ligger og flyder i vejkanten og i naturen?
Så kom til idé aften i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund mandag den 26. januar kl. 19.30 til 21.30.
Frederikssund Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indbyder alle interesserede til at lave et stort eller lille
arrangement i forbindelse med den landsdækkende affaldsindsamling søndag den 19. april.
I kan koble jer på arrangementet og lave jeres egne aktiviteter. Det kan markedsføre jer og styrke det lokale
sammenhold. Samtidig er I med til at holde Frederikssund Kommune ren og styrke det frivillige arbejde.
På idé aftenen i Elværket kan du selv komme med en idé – eller udvikle én sammen med andre.
Program

Velkomst v. borgmester John Schmidt-Andersen

Affaldsindsamling v. lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening, Knud Eskesen

Idé værksted i grupper

Opsamling og aftaler for det videre arbejde
Der er gratis adgang til arrangementet som ikke kræver tilmelding. Kommunen er vært ved lidt kaffe og kage.
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2019 1

12 Private kan beholde sandsække
Beredskabet er nu gået i gang med at indsamle det materiel, som blev brugt i forbindelse med sikringen mod
vandmasserne i weekenden.
Beredskabet har udlagt en del sandsække, og mange borgere har beskyttet deres egne huse med sandsække som de
har afhentet på brandstationen eller det udlagte depot i Kulhuse.
Beredskabet har ingen interesse i at få de små sandsække tilbage. Sandsække som borgere selv har udlagt vil derfor
ikke blive afhentet. Folk er velkomne til at beholde dem, lige som det er tilladt at tage sandsække fra de opstillinger
beredskabet har foretaget rundt omkring i kommunen.

2015 1

13 Carl Nielsen fejres med egen festival
I 2015 fejres komponisten Carl Nielsen mange steder i verden i anledning af hans 150 års dag. Også lokalt her i
Frederikssund fejres han med et fyldigt festivalprogram bestående af koncerter og foredrag.
Festival åbnet med reception
Festivalen i Frederikssund består af 17 arrangementer i form af såvel koncerter som foredrag. Første arrangement er den
28. januar, men allerede i dag blev der taget hul på festlighederne med en reception på J.F. Willumsens Museum.
Her bød leder af Frederikssund Musikskole, Gitte Grarup velkommen, og fortalte at det ikke er uden grund at netop
Frederikssund ska have en festival for den folkelige komponist. For Carl Nielsen har tilknytning til Frederikssund i kraft af
sit nære venskab med maleren J.F. Willumsen. De mødtes ofte i diskussioner om livet og kunsten, og efter Carl Nielsens
død sagde Willumsen at Nielsen var det menneske han havde elsket højest! Han malede det kendte billede "Maleren
modtager musikeren ved Indgangen til Parnasset" inspireret af en af Carl Nielsens drømme.

Musikskoleleder Gitte Grarup byder velkommen.
Lokal tilknytning
Ud over sit nære venskab med J.F. Willumsen havde Carl Nielsen endnu en tilknytning til Frederikssund-egnen, idet hans
tre børn i år 1900 gennem et halvt år boede hos Overlærer Juul i Jægerspris, mens han og hustruen, billedkunstneren
Anne-Marie Carl Nielsen, var i Rom. Det berettede en anden af festival-komitéens medlemmer, Bo Davidsen ved
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receptionen.
Og via en korrespondance mellem ægteparret Nielsen og Juul, får man et indtryk af opholdet i Rom og børnenes liv i
Jægerspris. Som tak for pasningen af børnene fik Lærer Juuls døtre hver et klaver.

Nogle af disse breve og postkort blev for første gang nogen sinde vist frem for offentligheden i dag, da det er lykkedes Bo
Davidsen at skaffe dem fra fam. Juul's efterkommere.

Breve fra Carl Nielsen til fam. Juul i Jægerspris.
Fyldigt festivalprogram
I forbindelse med Carl Nielsen-festivalen i Frederikssund udgiver festivalkomiteen en folder med en oversigt over Carl
Nielsen-begivenheder i Frederikssund i 2015.
Programmet giver mulighed for at gå på opdagelse i hans store værker i de foredrag der er en del af festivalen, og man
kan nyde hans kammermusik live med proffesionelle musikere.
350 børn synger
På selve Carl Nielsens fødselsdag den 9. juni vil 350 børn fra Falkenborgskolen og Ådalens Skole synge sange som "Jeg
ved en lærkerede" og "Solen er så rød mor" akkompagneret af Musikskolens store orkester. Det vil finde sted på
Falkenborgskolen under overskriften "Carl Nielsen, sangene og børnene".

Syssen Kappel og Freia spillede et stykke af Helge Rohde og Carl Nielsen ved tirsdagens reception.
Særudstilling om Willumsen og Carl Nielsen
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Som led i festivalen, og det arrangement som J.F. Willumsens Museum har den 30. april er der lavet en særudstilling
som fortæller om - og beviser - det nære venskab mellem de to kunstnere.
Her vil museumsdirektør Annette Johansen, der også fortalte om venskabet ved dagens reception, sammen med forfatter
Jørgen I. Jensen fortælle om billederne og musikken mens pianisten Christina Bjørkøe spiller udvalgte værker.

2015 1

14 Oprydningen efter stormene er i gang
Fra fredag til søndag i sidste uge arbejdede kommunen og beredskabet på højtryk for at sikre mennesker og boliger fra
først Dagmars og siden Egons rasen over kommunen. Mandag gik oprydningsarbejdet så i gang.
Heldigvis er det et arbejde der mest kommer til at bestå i at fjerne brugt materiel, og ikke som for 13 måneder siden i at
rydde op efter en masse skader. For alt i alt så slap vi nådigt igennem begge storme, og de gange det var ved at blive
kritisk – primært om søndagen, da virkede beredskabet, og situationerne blev afværget.
Belært af erfaringen
Allerede torsdag kl. 14 samledes krisestaben, bestående af udvalgte medarbejdere fra hjemmeplejen, beredskabet, det
tekniske område og kommunens kommunikationsafdeling første gang. Her blev de første initiativer iværksat, og flere
fulgte i løbet af fredagen.

Krisetaben holder møde på Rådhuset.
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Beredskabet og kommunen var således langt bedre rustet til at håndtere stormen denne gang, end det var tilfældet i
december 2013, hvor man aldrig havde prøvet noget lignende før. Samtidig var der allerede fra starten intet som tydede
på at stormen ville blive så kraftig som for 13 måneder siden hvilket holdt stik.
Fredag aften gik man derfor i gang med sikringen af en lang række udsatte områder i kommunen i såvel Frederikssund
by, som ved Kronprins Frederiks Bro, Hyllingeriis, Over Dråby Strand og Dalby Huse. Arbejdet fortsatte hele lørdagen.

Fyldning af sandsække hos Vej og Park fredag eftermiddag og aften.

Watertuben er ved at være på plads, og der bliver fyldt vand i.

Opstilling af Big bags i Hyllingeriis.
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Hjemmeværnet fortsat i gang med at bygge dige ved Kronprins Frederiks Bro og Færgevej.
Enkelte oversvømmelser
I Hyllingeriis og Frederikssund lånte beredskabet nogle nye såkaldte Watertubes, der fyldt med vand udgør et yderst
effektivt værn mod indtrængende vandmasser. De viste sig iflg. beredskabschef ved Frederikssund Halsnæs Brand- og
Redningsberedskab heldigvis ikke at blive nødvendige. Hverken i Frederikssund eller Hyllingeriis nåede vandet så langt
op denne gang.
- Den vandstigning der kom tæt på i Hyllingeriis kom på kysten ved nr. 128 og 129 da vandstanden i fjorden steg natten
til søndag, fortæller Kim Lintrup.

Watertube og Big bags ved Hyllingeriis.
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Beredskabschefen og borgmesteren taler med borgere på havnen i Frederikssund lørdag formiddag.

Frederiksberg Brandvæsen udlægger Watertube på havnen i Frederikssund.
Også i Dalby Huse og på Over Dråby Strand viste sikringen sig at virke, men i Dalby Huse måtte den dog forstærkes
lørdag nat.

Forhøjelse af sandvold i Dalby Huse lørdag nat.

Vandet pisker mod Over Dråby Strand søndag formiddag.

28

Lige ved og næsten på Over Dråby Strand søndag formiddag.
Andre steder i Frederikssund, hvor sikring ikke var muligt, kom vandet faretruende tæt på, men det blev ved det. Dog
måtte Færgevej lukkes nogle timer søndag eftermiddag pga. opstuvet regnvand, da kloakkerne ikke kunne klare de store
regnmængder.

Vandet pisker ind over stien ved Nordre Pakhuse og Skyllebakke Havn lørdag nat.

Vandet stod højt i Skyllebakke Havn søndag formiddag.

Vand på J.F. Willumsensvej og Færgevej søndag formiddag umiddelbart før Færevej måtte lukkes helt i nogle timer.

29

Strandvejen var oversvømmet langt op af søndagen, men kunne dog passeres i et spor.

Hus på Tørslev Hage søndag ved frokostid.

Indpakket hus på Tørslev Hage søndag ved frokosttid. Kanoen er gjort klar.
I Kulhuse er enkelte sommerhuse blevet oversvømmet. Dog ikke pga. vand fra fjorden, men iflg. Kim Lintrup fordi
dræningen fra bla. Nordskoven løber ud til fjorden igennem vandløb, hvor der på ydersiden af digerne er placeret
kontraventiler som lukker når vandet i fjorden stiger.
- Ventilerne lukker for at hindre at fjordvandet løber ind på den forkerte side af digerne. Når der er høj vandstand i fjorden
i så mange timer som der var tilfældet betyder dette at drænvandet opstuver sig bag digerne. Når det regner gør denne
kombination situationen endnu værre.

Goldbjervej i Kulhuse ved 13-tiden søndag.
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Hus på Goldbjergvej med egen sø.

Havnen i Kulhuse søndag eftermiddag.
Brud på diger
Ud over dette opstod de mest kritiske situationer om søndagen i Hyllingeriis og på Skuldelev Strand, hvor de faste diger
ikke længere kunne stå for det langvarige pres fra vandet i fjorden, og måtte forstærkes. Det lykkedes begge steder
takket være en effektiv indsats fra det lokale beredskab med bistand fa Hjemmeværnet.
I Hyllingeriis blev 500 ekstra sandsække lagt bag diget, og det blev sikret med adskillige læs stabilgrus. På Skuldelev
Strand klarede man opgaven med 200 sandsække.
At diget i Hyllingeriis ikke holdt var iflg. beredskabschefen en overraskelse:
- En overraskelse bestod i, at det gennembrud der havde været i diget i Hyllingeriis 13 måneder tidligere var blevet
reetableret med muldjord, hvori mosegrise havde gravet gange. Søndag formiddag begyndte vandet derfor at løbe ud af
disse gange på bagsiden af jorddiget, og en underminering var i gang med risiko for digebrud. Diget blev straks
forstærket med ca. 500 sandsække på bagsiden, og efterfølgende 16 læs stabilgrus, som bevirkede at diget blev
forstærket.

Hjemmeværn og beredskab forstærker diget ved Hyllingeriis.
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Indsatsleder Ole Hermansen i snak med lokale borgere.

Det lokale beredskabsforbund sørger for sandsække.

Stabilgrus til diget gøres klar.

Det reparerede dige i Hyllingeriis.
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Brandmand slæber sandsække til sikring af diget ved Skuldelev Strand.

Folk fra det lokale beredskab i gang med at sikre diget ved Skuldelev Strand.
Indsatsen virkede
Alt i alt så virkede indsatsen, siger Kim Lintrup.
- Den store forskel på denne gang og sidst var at vi var foran, og havde nået at forberede os så vi var bedre parat til at
håndtere de situationer der naturligt opstod undervejs. Og jo bedre forberedt du er, jo bedre er du til at improvisere når
situationen opstår. Og det gør den jo.
Der er iflg. beredskabschefen heller ingen tvivl om at han har lært rigtig meget denne gang.
- Bl.a. har det været rigtigt lærerigt hvor vigtig kommunikation er, og hvor godt det fungerede med konstante
informationer til borgerne, der denne gang også kunne få fat i os og få svar hele tiden.
- Men den største lære er det alligevel at når opgaven melder sig, så står vi sammen og løfter i flok uanset hvilket værn
eller beredskab vi kommer fra. Det virker. I den situation er de frivillige svære at slide op så længe der er en opgave –
uanset hvor der er en opgave.
- Også borgere tilbød hjælp, og sågar logi hvis der blev brug for det. Det siger meget om lokalsamfundet: Når det
gælder, så står man sammen. Flere rakte også hånden ud, og ville gerne hjælpe hvis der var behov for det.

Kommunale medarbejdere gør klar til at bemande infobiler på udvalgte steder.
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Hjemmeværnets PMV'er var klar til assistere.

Marianne Schelle fra Borgerservice og frivllig fra beredskabet fylder sandsække i Kulhuse lørdag eftermiddag.

Lokale borgere og kommunens medarbejdere hjælper til ved reparation af diget i Hyllingeriis.
Generalprøve på beredskabsplan
Også hos kommunens direktør for Teknik, Miljø og Erhverv, Claus Steen Madsen, er der tilfredshed med weekendens
indsats:
- Vi fik iværksat de rigtige indsatser i rette tid, og alle nødvendige kræfter trådte til og ydede alt hvad man kunne forvente
af dem. Så det kan jeg kun være tilfreds med, siger Claus Steen Madsen.
- Yderligere gav det os anledning til at få afprøvet den nye beredskabsplan som vi har udarbejdet i lyset af stormfloden
Bodil i december 2013. Den skal byrådet godkende på sit møde her i januar, og nu ved vi at den virker efter hensigten.
Den bestod generalprøven, kan man vel godt sige.
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Fakta om weekendens indsats
I løbet af dagene 9. til 11. januar medvirkede omkring 200 m/k’er i beredskabet. Det var både fastansatte i kommune og
beredskab, frivillige brandfolk, hjemmeværnet, Politihjemmeværnet, og frivillige fra beredskaberne på Frederiksberg, i
Allerød, Birkerød, Helsingør og Egedal.
Samlet blev der anvendt cirka 75 køretøjer, herunder tre pansrede mandskabsvogne. De var her i tilfælde af der blev så
vådt at almindeligt materiel og ambulancer ikke kunne komme frem, men der blev heldigvis ikke brug for dem.
Der er lagt godt 7.000 arbejdstimer fordelt over de tre dage. Hertil kommer al oprydningen som nu er i gang.
Der er lagt 10.000 sandsække, som folk i øvrigt gerne må beholde hvis de vil.

Egon raser over Kulhuse Havn lørdag eftermiddag.

Broen over Berendsens Kanal på Stenværksvej.

Brandfolk fra hele Nordsjælland og Frederiksberg hjalp til i weekenden.
Foto: KEJE, MORJE og Preben Gøttsche.
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16 Dit Liv
Rehabiliteringstilbud for kræftramte borgere
Tilbuddet er gratis og til dig, der:

bor i Frederikssund - eller Halsnæs Kommune

er i gang med eller for nylig har afsluttet et behandlingsforløb

er over 18 år, er under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet

har brug for støtte til at forholde dig til dit sygdoms- og behandlingsforløb

har lyst til at møde andre med kræft og indgå på et hold med op til 20 deltagere
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er motiveret for at deltage aktivt i undervisning, fysisk aktivitet og træning
Tag hånd om Dit Liv
Gennem rehabiliteringstilbuddet kan du styrke eller genvinde kontrol og handlekraft.
Det er sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og rådgivere fra de to kommuner og Kræftens Bekæmpelse, der står
for undervisning og træning.
Du får:
værktøjer til at forbedre din hverdag gennem god kost, søvn, bevægelse og tænkning
viden om, hvordan du kan fastholde dit arbejdsliv eller om nødvendigt søge pension
en fysisk og mentalt styrket krop
psykosocial støtte
Hvad, hvor og hvornår
Tilbuddet består af en indledende samtale, en kursusdel og en træningsdel. Din nærmeste pårørende må meget gerne
deltage på den sidste kursusdag.
Kurset foregår i Frederiksværk:
23. februar 2015
kl. 09.30 – 14.30
26. februar 2015
kl. 09.30 – 14.30
2. marts 2015
kl. 09.30 – 14.30
9. marts 2015
kl. 14.30 – 18.30.
Træningen foregår i Slangerup to gange om ugen i 8 uger efter kursusforløbet
Mere information og tilmelding
Du kan få mere information og tilmelde dig hos sygeplejerske Henriette Lose, på 40 49 06 26 eller
hlose@frederikssund.dk. I dialog med dig vil hun vurdere, om du kan visiteres til tilbuddet.
Tilbuddet er arrangeret af kommunerne Frederikssund og Halsnæs i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses
Rådgivningscenter i Hillerød.
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16 Babycaféer i januar 2015
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med din baby.
Program
I januar er der følgende program:
Tirsdag den 27. januar kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 viser Hannah Lind Arlaud mave-og benmassage samt nogle øvelser der fremmer den motoriske
udvikling. Du får mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen. Husk tisseunderlag
eller håndklæde. Se mere på www.lindring.net
Tirsdag den 27. januar kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 fortæller zoneterapeut Laiff Pedersen om zoneterapi til babyer med kolik, og om hvad forældre selv kan
gøre for at reducere ulemperne ved kolikken.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der begge steder hyggetid og erfaringsudveksling.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside, eller ved at henvende
sig på det lokale bibliotek.
Frederikssund Bibliotekernes forårsprogram for babycafeer er netop udkommet, og kan hentes på bibliotekerne eller ses
på bibliotekernes hjemmeside.
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20 Bliv frivillig i Middagsklubben
Har du lyst til at gøre en forskel for ensomme ældre?
Røde Kors har i samarbejde med Frederikssund Kommune etableret Middagsklubben for ensomme ældre i Skibby og
omegn. Medlemmerne mødes for første gang til middag den 3. februar 2015. Der er allerede fire frivillige, men flere skulle
gerne komme til, så tilbuddet kan favne en større gruppe ældre.
Frivilligheden er drivkraft
Middagsklubben drives af frivillige. Menuen tilrettelægges fra gang til gang sammen med gæsterne, der selv betaler for
råvarerne.
Prisen er højst 50 kr. pr. gæst pr. gang. De frivillige betaler ikke for maden. Omsorgscenteret Nordhøj stiller lokale og
køkkenfaciliteter til rådighed.
Som frivillig må du ikke udføre faglige opgaver som f.eks. personlig pleje. Derfor kan alle Middagsklubbens gæster klare
sig selv under middagen.
Har du tid den første tirsdag i måneden?
Røde Kors søger frivillige der vil bruge et par timer midt på dagen den første tirsdag i måneden på en eller flere af
følgende opgaver:

Fungere som chauffør når de ældre skal hentes og bringes

Handle, tilberede og servere mad

Skabe hyggelige rammer omkring måltidet

Være godt selskab og hjælpe samtalen i gang

Vaske op (der er opvaskemaskine) og rydde til side efter middagen
Vil du høre mere, eller har du lyst til at deltage, så kontakt Kirsten Lok fra Røde Kors på kirstenlok3@gmail.com.
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21 Flere e-bøger til borgerne
Frederikssund Bibliotekerne åbner sammen med landets øvrige biblioteker for adgang til efterspurgt litteratur som e-
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bøger og lydbøger. Udbuddet af titler i den digitale udlånsportal eReolen forøges nemlig med ca. 4.000 titler fra de større
danske forlag.
Dermed får borgerne nye muligheder for digitalt at låne e-bøger og lydbøger fra forlag og forfattere som de ikke tidligere
har haft adgang til. De nye e-bøger er blandt andet fra populære forfattere som Michael Katz Krefeld, Klaus Rifbjerg og
Kim Fupz Aakeson.
Sådan lånes en e-bog
Man får adgang til e-bøgerne via www.ereolen.dk.
E-bøgerne kan læses på iOS tablets og smartphones ved at downlade eReolen som app. Til Android er eReolens app i
test med henblik på snarlig lancering.
Andre mobile platforme skal tilgå e-bøgerne via ereolen.dk som er en responsiv hjemmeside, så den tilpasser sig.
For at få adgang til at låne e-bøger skal man være oprettet som låner og have en firecifret pin-kode. Man kan blive
oprettet på sit lokale bibliotek.
Fakta om eReolen:
eReolen har siden november 2011 været folkebibliotekernes fælles e-bogstjeneste.
Der har hidtil været adgang til ca. 5.000 e-bøger fra mindre forlag.
Gennem en række aftaler fra november 2014 med forlag som Gyldendal, Lindhardt & Ringhoff og
Modtryk åbnes der nu for yderligere 4.000 titler fra store danske forlag.
I Frederikssund kan man låne 4 e-bøger og 4 lydbøger om måneden
Der kommer løbende nye e-bøger og senere i 2015 bliver det også muligt at låne engelske e-bøger

21 Foredrag om sjælegaver
For mennesket i middelalderen var sammenhængen mellem gode gerninger og sjælens frelse et af de mest basale
principper. En gave til kirken var en god gerning der kunne frelse sjælen og føre giveren til paradis.
Da Danmark blev kristent, og kirken rykkede nordpå, fulgte princippet om sjælegaver med men det var ikke uden
vanskeligheder. Sjælegaver ofte blev anfægtet af de efterladte, mens kirken forsvarede sin ret til at modtage gaverne.
Det kan du høre mere om torsdag den 29. januar kl. 19.00 – 21.00 på Frederikssund Museum, Færgelundsvej i
Jægerspris hvor cand.mag. i historie Emil Lauge Christensen blandt andet vil fortælle om hvordan samfundet taklede
disse stridigheder. Det lader nemlig til at sjælegavestridigheder blev en katalysator for ændringer af dele af det danske
samfund; ændringer som gør sig gældende den dag i dag!
Der er gratis adgang til foredraget.

Asser Rig forærer Gud Fjenneslev Kirke som sjælegave. Kalkmaleri i Fjenneslev Kirke.
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21 Henrik Rindum fortæller om misbrug
Hvad kan du gøre hvis din ven eller søn/datter begynder at misbruge rusmidler?
SSP og Ungdomsuddannelserne på Campus Frederikssund har inviteret Henrik Rindom til Frederikssund. Her vil han
give et oplæg om hvad kan du gøre hvis din ven eller søn/datter begynder at misbruge rusmidler. Derudover vil Henrik
Rindom komme ind på vores tids udfordringer om rusmidler.
Henrik Rindom er forfatter til flere videnskabelige artikler og bøger hvoraf den nok mest kendte, Rusmidlernes Biologi, er
optrykt i 60.000 eksemplarer. Han bruges ofte som ekspert i misbrugsspørgsmål i medierne, ligesom han undertiden
deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat om emnet. Han er overlæge med tilknytning til Hvidovre Hospital, dels
Stofrådgivningen i København.
Oprindeligt tog Rindom en uddannelse som maskinarbejder, men søgte senere ind på medicinstudiet ved Aarhus
Universitet hvorfra han blev cand.med. i 1982. Han efteruddannede sig senere til speciallæge i psykiatri og har her
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særligt beskæftiget sig med såvel alkohol- som stofmisbrug. Han har siden 2001 foruden sin ansættelse ved Hvidovre
Hospital været tilknyttet behandlingstilbuddet Stofrådgivningen som psykiater.
Åbent foredrag og debat
Torsdag den 26. februar kl. 19.00 til 21.00 inviterer SSP til et åbent arrangement med Henrik Rindom for alle unge og
forældre. Der ud over vil Henrik Rindom komme ind på vores tids udfordringer om rusmidler som han ser det. Der vil
være god mulighed for spørgsmål og debat.
Fredag den 27. februar kl. 10.00 til 11.30 er det Campus og SSP Frederikssund der inviterer deres elever til foredraget.
Begge arrangementer afholdes på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 4, 3600 Frederikssund.
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23 IT-caféer i februar 2015
Har du brug for hjælp til Digital Post, NemID samt helt almindelige spørgsmål om IT, så er Biblioteket parat til at hjælpe.
Frederikssund Bibliotek
På Frederikssund Bibliotek er der åben i IT-Café i bibliotekssalonen på Gågaden mellem kl. 10.00 og 12.00:

Tirsdag den 3. februar

Tirsdag den 10. februar

Tirsdag den 17. februar

Tirsdag den 24. februar
Her står borgerservice og personale fra biblioteket parat til at hjælpe dig med Digital Post, NemID samt helt almindelige
IT spørgsmål om computere, tablets, smartphones og med hjælp og vejledning til bibliotekets øvrige tilbud.
Lokalbibliotekerne
Også på de tre lokalbiblioteker holdes der åbne IT-caféer mellem kl. 10.00 og 12.00 på følgende dage:

Mandag den 2. februar i Jægerspris

Torsdag den 5. februar i Skibby

Mandag den 23. februar i Slangerup
Her står personale fra biblioteket parat til at hjælpe dig med oprettelse af NemID eller medarbejder-signatur, oprettelse og
vedligeholdelse af Digital Post, brug af offentlige websider og udskrivning af dokumenter fra offentlige websider. Du kan
også få tips og tricks til brug af personlige computere, tablets, smartphones og apps – f.eks. brug af browsere, oprettelse
af mail og overførsel af filer.
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.
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26 Lever du med kroniske smerter?
Måske har du brug for redskaber der kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag, så det er dig og ikke smerterne som tager
styringen.
Lær at tackle kroniske smerter
Du kan deltage på kurset "Lær at tackle kroniske smerter", der starter torsdag den 5. marts fra kl. 10.00-12.30. Det
strækker sig over seks gange og foregår på De Tre Ege i Jægerspris.
Instruktørerne lever selv med kroniske smerter, og har dermed personligt kendskab til de udfordringer som det fører med
sig.
Kurset henvender sig til borgere over 18 år, som lider af kroniske smerter, og til deres pårørende.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding og yderligere oplysninger
Kontakt sundhedskonsulent Kristine Mortensen på 21 13 44 75 eller kzmor@frederikssund.dk
Du kan læse mere på www.frederikssund.dk/smerter
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26 Skrald materialer til dit eget kunstværk
Kulturhuset Rejsestalden inviterer børn i alderen 7 til 11 år til tingfinder-skattejagt på genbrugspladsen i Jægerspris for at
se hvad der gemmer sig af mærkelige og fine ting og sager.
Vi samler en bunke ting og tager tilbage til Rejsestalden hvor vi bygger vores eget kunstværk af materialerne. Illustrator
Annika Øyrabø kommer med råd og vejledning. Herefter vurderes kunstværkerne af medlemmer af Rejsestaldens
Kunstudvalg.
Det bedste kunstværk præmieres med en Motorola Xoom 2 Media Edition 8,2” sponseret af TDC Erhvervscenter. 4.
klasses elever i Frederikssund Kommune får et stempel i deres kulturpas.
Tilmelding til rss@frederikssund.dk senest den 1. februar 2015.
Mødested: Jægerspris Genbrugsplads, Nørhaven 8, Over Dråby, 3630 Jægerspris. Husk madpakke. Transporten til
Kulturhuset Rejsestalden er sponseret af Holger Danske Bustrafik.
Dagen er arrangeret af Kulturhuset Rejsestalden i samarbejde med Genbrugspladserne Frederikssund Kommune.
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26 Babycaféer i februar 2015
Hvis man er på barsel, og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er man velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med sin baby.
Program
I februar måned tilbyder biblioteket følgende caféer:
Tirsdag den 3. februar kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 vil zoneterapeut Laiff Pedersen fortælle om zoneterapi til babyer, bl.a. til babyer med kolik og om hvad
forældre selv kan gøre for at reducere ulemperne ved kolikken.
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Tirsdag den 3. februar kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Vi får besøg af John Petersen der vil undervise i Simpel Førstehjælp til babyer og småbørn. Desuden fortæller han om
sikkerhed i hjemmet.
Tirsdag den 24. februar kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 vil Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, der er specialist i mad til små børn, fortælle og giver gode råd om sund
og velsmagende mad til dit barn.
Tirsdag den 24. februar kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 vil Kim Anna Rebecca Hansson fortælle om BabySigning (babytegn) der giver dig mulighed for at
kommunikere med din baby inden babyen kan tale.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved henvendelse
på det lokale bibliotek.
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27 Bliv instruktør på kurset Lær at tackle job og sygdom
Sundhedsafdelingen og Jobcentret søger to frivillige instruktører til at lede kurset Lær at tackle job og sygdom.
Som instruktør skal du være i arbejde, fx på fuldtid eller deltid, i fleksjob eller andet og have erfaring med at håndtere
både arbejdslivet og de udfordringer som langvarig sygdom giver.
Du skal være rummelig overfor andre mennesker, være en positiv rollemodel, og afklaret i forhold til din egen situation.
Du skal have lyst til at formidle og til at afvikle kursusforløbet to til tre gange om året.
Kurset kører én gang om ugen i seks uger. Varigheden er 2,5 timer pr. gang . Derudover vil du specielt i starten skulle
regne med at bruge tid til forberedelse.
Vi tilbyder dig en instruktøruddannelse
For at komme i betragtning skal du kunne deltage på instruktøruddannelsen den 13.- 14. april og den 20.- 21. april 2015.
Uddannelsen ruster dig til at undervise andre som skal forsøge at få et arbejdsliv og livet med en langvarig sygdom til at
hænge sammen.
Vil du gøre en forskel?
Hvis du er interesseret i at blive frivilig instruktør skal du kontakte os senest fredag den 6. februar 2015.
Send en mail til sundhedskonsulent Kristine Z. Mortensen på kzmor@frederikssund.dk. Skriv kort om dig selv, om din
sygdomsmæssige og jobmæssige baggrund, og hvorfor du kan tænke dig at blive frivillig instruktør.
Du er velkommen til at ringe på 21 13 44 75 hvis du har spørgsmål.
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27 Affalds-aktivister er klar
En gruppe aktive borgere mødtes mandag aften i Kulturhuset Elværket i Frederikssund for at gå til kamp mod affald, der
ligger i byerne, i naturen og i grøftekanter. Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem Danmarks
Naturfredningsforening og Vej og Park i Frederikssund Kommune
Ikke kun Bodil
Borgmester John Schmidt Andersen åbnede mødet med en opfordring om at holde hele kommunen ren.
- Vi ved alle sammen hvor affaldet ligger. Sidste år var stormen Bodil skyld i en del af det, men vi kan ikke give hende
ansvaret for alting, konstaterede John Schmidt Andersen.
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Borgmester John Schmidt Andersen bød velkommen.
Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund kommune, Knud Eskesen, samler selv dåser ind når
han cykler fra Kulhuse til Frederikssund. Sidste år blev det til 2.100 dåser – uden pant. Efter den seneste storm havde
han tillige på under en time samlet en hel pose brugte patronhylstre efter jægerne i området som var skyllet op på
stranden - hylstre i plast som det tager 50 år at nedbryde i naturen.

Formand for Danmarks Naturfredningsforening, Knud Eskesen, fortæller om skrald i naturen, og alle de dåser han det
sidst år har samlet.
Indsamling søndag den 19. april
Det kortsigtede mål er at få flest mulig til at deltage i den landsdækkende affaldsindsamling søndag den 19. april med
start kl. 9 i Slangerup, kl. 10 i Frederikssund, kl. 11 i Jægerspris og kl. 12 i Skibby. Du kan læse mere på Danmarks
Naturfredningsforenings hjemmeside.
På lang sigt er målet at folk holder op med at smide dåser, cigaretskod, burgeræsker og andet affald på gaden eller i
naturen, og tager et medansvar for at holde kommunen ren.

De fremmødte borgere skriver idéer ned.
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På mødet talte deltagerne om konkrete forslag som fx uddeling af små lomme-askebægre for at undgå cigaretskodder i
naturen, og de udpegede steder i de fire byer hvor der ligger særligt meget affald. Her vil naturfredningsforeningen lægge
ruterne på affaldsindsamlingen i april. Desuden vil kommunen undersøge, hvordan affalds indsatsen kan skærpes, og om
der eventuelt skal sættes skraldespande op på strækningerne.
Skibby Aktive
Den nye forening Skibby Aktive havde to mand til mødet. De er med i en gruppe, der arbejder for vedligeholdelse og
forskønnelse i Skibby, og den vil lave et selvstændigt arrangement i Skibby i forbindelse med affaldsindsamlingen.
Foto: KEJE
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27 Gode gerninger på bibliotekerne

Sammen med alle landets børnebiblioteker, Pallesgavebod, DR
Ultra og DR Ramasjang kan børn i hele Danmark igen i år hjælpe ved at gøre gode gerninger. Denne gang er temaet ”De
stille katastrofer", og pengene går til verdens fattigste lande for at nå FNs 2015 mål.
Således sigter man mod at halvere fattigdommen, sikre skolegang for alle børn, og mindske børnedødeligheden med to
tredjedele inden udgangen af 2015. De indsamlede beløb støtter projekter rundt i hele verden.
5.159.300 kroner sidste år
LEGO-familiens almennyttige fond, Ole Kirks Fond, støtter igen i år indsamlingen med 25 kr. pr. god gerning, og hvis
børnene er rigtigt gode kan det udløse en donation på mange millioner kroner. I 2014 slog børnene rekord, så donationen
løb op i 5.159.300 kr. Måske kan rekorden endnu engang øges her i 2015!? Vær med!
Hvordan gør du og Frederikssund Bibliotekerne?
Frederikssund Bibliotekerne udleverer og indsamler alle Godhedsbeviserne og hænger alle de gode gerninger op på alle
bibliotekerne. Samtidig udlevere vi et Indsamlingsdiplom for hver tiende gode gerning, som afleveres på
børnebibliotekerne i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund.
Sidste frist for at aflevere Godhedsbeviset er fredag den 30. januar klokken 12.00 hvor det store tællearbejde går i gang,
og tallene skal indberettes til DR for at være fremme til det store Danmarks Indsamlingsshow der bliver sendt lørdag den
31. januar 2015 på DR1.
Hvad er en god gerning?
Gode gerninger er alt som gør andre glade, og intet er for stort eller småt.
Og når børn gør gode gerninger i januar gør de samtidig en meget stor god gerning – de hjælper nemlig børn i Afrika og
andre steder i verden hvor det er meget nødvendigt. Og børnene må gøre alle de gode gerninger som de har tid og lyst
til.
255 Godhedsbeviser fra elever på Den Private Realskole
Eleverne på Den Private Realskole har igen i år været supergode.
Frederikssund Børnebibliotek på Jernbanegade har nemlig allerede modtaget ikke mindre end samlet 255
Godhedsbeviser fra tre klasser på Realskolen, og selvfølgelig sendt Indsamlingsdiplomer med tilbage til hver af de flittige
og gode klasser:
- Det er supergodt gået af skolen at de igen i år bidrager med så mange gode gerninger. Dejligt at eleverne har ydet en
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stor indsats og dejligt at vi fra Frederikssund Bibliotekerne kan bidrage med mange Godhedsbeviser og dermed også
med at hjælpe mange, andre børn i den store verden, siger flere børnebibliotekarer begejstret.
Det er dog ikke kun skoleeleverne som har været flittige. På alle fire Børnebiblioteker hænger der allerede mange, mange
Godhedsbeviser der fortæller at også børn i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssunds-området har været flittige
og hjælpsomme i den sidste tid.
Frederikssund Bibliotekerne glæder sig til at få endnu flere Godhedsbeviser til at hænge op de næste par dage.
2015 1

29 Priser på de første grunde i Vinge
Byrådet i Frederikssund godkendte den 28. januar 2015 et attraktivt prisniveau for de første villa- og rækkehusgrunde,
der kommer til salg i Deltakvarteret.
Samtidig godkendte Byrådet forslaget for lokalplan for området, hvilket betyder at lokalplanen sendes i høring fra 2.
februar til 29. marts 2015.
Vejledende mindstepriser for de første villagrunde i Vinge bliver 1.250 kr. pr. m2. Det vil i praksis sige en ca. mindste pris
på 375.000 kr. for en villagrund på omkring 300 m2.
Vejledende mindstepris for en rækkehusgrund 1.000 kr. pr. m2. For rækkehusgrundene giver det en samlet ca.
mindstepris på 200.000 kr. for en rækkehusgrund på 200 m2.
Mindsteprisen for stormatrikler til fx bofællesskaber er 800 kr. pr. m2.
Alle byggegrundene bliver udbudt til salg, og skal igennem udbudsrunder når lokalplanene er endeligt vedtaget. Derfor er
der tale om vejledende mindstepriser, da priserne kan blive budt op i en udbudsrunde.
Oven i priserne skal desuden lægges diverse tilslutningsafgifter.
For mere information kontakt vinge@frederikssund.dk
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29 Vil du være nævning eller domsmand?
Du kan stadig nå det
I Frederikssund Kommune skal udpeges 147 personer til grundlisten hvorfra domstolene udtager nævninge og
domsmænd.
Vi mangler stadig ansøgere, så derfor er ansøgningsfristen forlænget til 15. februar 2015.
Frederikssund Kommune opfordrer derfor alle interesserede borgere i kommunen – herunder også borgere med anden
etnisk baggrund end dansk – til at søge optagelse på kommunens grundliste. Listen skal så vidt muligt afspejle
sammensætningen af de borgere der bor i kommunen.
Se mere på www.frederikssund.dk/domsmand.
Du er også velkommen til at kontakte Karin Petersen på 47 35 11 72 for yderligere oplysninger.
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30 100.000 gratis bøger på Verdens Bogdag
Den 23. april 2015 fejres bogen over hele kloden på Verdens Bogdag.
Herhjemme bliver dagen markeret med Danmark Læser Dagen, hvor 4.000 bogelskende borgere vil dele 100.000 gratis
bøger ud til folk i deres netværk som sjældent får læst. Det kan være til kolleger, i fodboldklubben eller andre steder hvor
man slår sine folder.
Alle kan melde sig som boguddelere på www.danmarklæser.dk eller på det lokale bibliotek eller hos boghandleren frem til
uge 12.
I Frederikssund Kommune er Thinghøjs Boghandel, Frederikssund, Bog & Idé, Sillebroen, Bergman Bog og Idé, Skibby
samt kommunens fire biblioteker i Jægerspris, Frederikssund, Skibby og Slangerup med i Danmark Læser Dagen.
Stor læsekampagne
Danmark Læser Dagen er en del af kulturminister Marianne Jelveds store læsekampagne, som skal få flere til at læse
mere.
- I litteraturen møder vi andre mennesker. Vi hører om deres liv og tanker. Det gør os bedre til at forstå både os selv og
verden. Det er det unikke litteraturen kan. Derfor håber jeg, at så mange som muligt vil bruge Danmark Læser Dagen til
at dele en god læseoplevelse med en nabo, kollega eller en helt tredje, siger kulturminister Marianne Jelved.
På selve boguddelingsdagen torsdag den 23. april vil bibliotekerne markere dagen, bl.a. ved at lave café på alle
lokalbibliotekerne hvor boguddelerne og andre kan komme og få en kop kaffe, og en snak om litteratur og læsning.
Som boguddeler modtager man en kasse med 25 bøger til uddeling. Hver kasse indeholder fem forskellige titler som
landets forlag har budt ind med. De fem titler er valgt af et uvildigt panel.
Fakta
Den 23. april er udnævnt til Verdens Bogdag af UNESCO. Datoen er valgt fordi det er William Shakespeares fødselsdag,
og samtidig dødsdagen for forfatterne Miguel de Cervantes og Inca Garcilaso de la Vega.
Kulturminister Marianne Jelved har afsat 20 mio. kr. over fire år til initiativet Danmark Læser, der ud over Danmark
Læser-dagen indeholder en konkurrence mellem landets kommuner om at blive den bedste læsekommune.
Undersøgelser viser at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Gennem
initiativer og samarbejder med rod i danskernes lokalmiljøer skal Danmark Læser få flere til at gå på opdagelse i
skønlitteraturen, og i det fællesskab som litteraturen åbner for læserne.
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Krybdyr og snegaranti i Vinterferien
Slud, gråvejr og regn. Det er ofte det den danske vinter byder os. Men nu skal det være slut! På Frederikssund Museum
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er der snevejrsgaranti i hele vinterferien.
Så kom og vær med når vi laver sjov med sne. Klip flotte snefnug, lav din egen snekugle eller leg med kunstig sne. Prøv
om du kan fange en ål i vores iskolde åle-fiskedam. Du kan også indløse snetegn, og hjælpe os med at skovle sne. Vi
lover det er sjovere end når dine forældre beder dig om at skovle indkørslen ren for sne derhjemme - og hos os behøver
du hverken flyverdragt eller vanter.

Det sner på Frederikssund Museum i vinterferien.
Lav ismønstre med Børnemuseet MUSERUM
Tirsdag den 10. februar kl. 11.00 til 13.00 inviterer Roskilde Museums børnemuseum MUSERUM til særligt arrangement
for børn i aldersgruppen nul til syv år. Her er der mulighed for at arbejde med former og farver i form af glitrende
iskrystaller, skinnende ismønstre og bløde istapper.
Det sner på Frederikssund Museum på Færgelundsvej 1 i Jægerspris fra mandag den 9. til fredag den 13. februar 2015 alle dage kl. 11.00 til 14.00.
Der er gratis entré til begge arrangementer.
Krybdyr og fastelavn på bibliotekerne
Også på Frederikssund Bibliotekerne er det tid til spændende aktiviteter i vinterferien. Hver eneste dag hygges der
omkring langbordet med at lave fastelavnspynt og andre fine sager på alle fire biblioteker. Der er selvfølgelig også plads
til at dyste med hinanden med de forskellige brætspil, læse en spændende bog, spille PlayStation eller bare hyggesnakke
med venner, forældre og bedsteforældre.
De Åbne biblioteker har åbent fra klokken 7.00 til 22.00 hver dag, og Frederikssund Børnebibliotek på Gågaden åbner
døren hver dag klokken 10.00.
På alle fire bibliotekerne er der også løbende særarrangementer i løbet af vinterferien.
Halfdan i Bibliotekssalonen, Frederikssund
Den kreative arv fra Halfdan hedder arrangementet mandag den 9. februar kl. 14.00 til 15.30. Her sættes fokus på alle
Halfdan Rasmussens dejlige, skøre, poetiske og underfundige digte og tosserier i anledningen af at det er 100 år siden
Halfdan blev født.
Sammen med Lene Koch vil vi undersøge Halfdan Rasmussens bøger, rime som gale og lave egne digte. Kom og vær
med. Det skal nok blive sjovt. Arrangementet er beregnet for børn mellem 6-12 år og deres voksne.
Loom Bands i Skibby
Så kommer muligheden for at lave Loom Bands til Skibby Bibliotek onsdag den 11. februar, kl. 12.00 til 14.00.
Kom og vær med til at lave armbånd, ringe og andet af de små kulørte plastikelastikker. Det er kun tålmodigheden og
fantasien som sætter grænser.
Dino animationsworkshop i Slangerup og Jægerspris
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Animationsinstruktør Ziska Szemes er superdygtig til tricks og tips når man vil lave små film på sin IPad. Hun kan hurtigt
sætte dig i gang med din egen drabelige dinosaurus film.
Tag endelig dinofigurer med, og download gerne app’en FILM-X hjemmefra. Dette arrangement er for alle børn mellem
10-14 år som synes at det er skægt at lave film. Heldigvis er der både animationsworkshop i Slangerup og i Jægerspris.
Slangerup Bibliotek lægger hus til onsdag den 11. februar kl. 11.00 til 15.00, og Jægerspris Bibliotek lægger hus til
torsdag den 12. februar, også klokken 11.00 til 15.00.
Krybdyr i Skibby

Terrariemesteren Silja har en stor, stor viden om terrarier, slanger, krybdyr, melorme, fugleedderkopper, skorpioner og
andre krybdyr. Og så tager hun flere krybdyr med, som man kan få lov til at se på allernærmeste hold.
Kom og vær med når Silja kommer med alle de fantastiske krybdyr og se, gys og få stillet din nysgerrighed. Fra børn på
fire år og opefter og deres voksne fredag den 13. februar kl. 13.00 til 14.00 på Skibby Bibliotek.
Det er også gratis at deltage i bibliotekernes aktiviteter, men husk tilmelding på det lokale bibliotek eller via Frederikssund
Bibliotekernes hjemmeside. Så er du helt sikker på at der er plads.
2015 2
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Miljøstationen er nu åben for besøgende
Borgere der færdes på Gammel Kulhusvej har over de sidste par måneder kunnet følge med i miljøstationens tilblivelse.
Nu er miljøstationen åben for besøgende. Adressen er Gammel Kulhusvej 2.
Den døgnåbne miljøstation gør det let at aflevere småting fra dagligdagen til genbrug.
Større typer affald som møbler, byggeaffald eller haveaffald skal dog stadig køres på Genbrugspladsen.
Der modtages 11 forskellige typer affald på miljøstationen:
Porcelæn
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Batterier
Elpærer
Småt elektronik
Metal
Aluminiumsdåser
Småt brændbart
Glas
Papir
Pap
Plast
Læs mere om miljøstationen.
I forbindelse med åbning af pladsen fjernes de grønne beholdere til glas og papir der har været opstillet ved OK-tanken.
Spørgsmål om Miljøstationen bedes rettet til kommunens kontaktperson: Tom Henrik Johansen, tlf. 47 35 10 00,
affald@frederikssund.dk
Indkaldelse af ideer og forslag
Ideer og forslag til ændring af kommuneplanens hovedstruktur – Ny bymidte i Vinge
Frederikssund Kommune er i øjeblikket i gang med at udvikle ”den nye by” Vinge. I den nye by skal der være en bymidte
der kan rumme detailhandel.
I den gældende Kommuneplan fra 2013 har kommunen ikke taget stilling til bymidtens afgrænsning eller det maksimale
antal kvadratmeter detailhandel.
Kommunen påtænker derfor at udarbejde et tillæg til den gældende kommuneplan 2013-2025 der giver mulighed for
planlægning af detailhandel i Vinge ”bymidte”, og som afgrænser bymidten.
Inden kommunen udarbejder et tillæg til gældende kommuneplan som fastsætter bymidtens afgrænsning, og udlægger
det maksimale antal kvadratmeter detailhandel i bymidten, skal kommunen - i følge Planlovens § 23c, stk.1 - indkalde
ideer og forslag til hvordan Vinge Bymidte bør afgrænses, hvordan parkeringsnormen for bymidten skal udformes, og
hvor mange kvadratmeter der skal udlægges til detailhandel i bymidten.
Ideer og forslag til:

hvordan bymidten skal afgrænses og antallet af kvadratmeter til detailhandel

hvordan parkeringsnormen for bymidten skal udformes
skal være Frederikssund Kommune i hænde senest den 20. februar 2015, og skal sendes til
planvejogmiljoe@frederikssund.dk.
Læs mere om indkaldelse af idéer og forslag.
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Vækstkonference den 19. marts i Frederikssund
Erfaringen viser at der i tætte partnerskaber mellem virksomheder, organisationer og offentlige aktører opstår nye
muligheder, der kan være en genvej til øget produktivitet.
Frederikssund Kommune inviterer derfor alle kommunens virksomheder til vækstkonference.
Det bliver en spændende eftermiddag, der byder på både indsigt, dialog og debat.
Konferencen finder sted på Bautahøj den 19. marts fra kl. 15.30 til kl.18.00.
Efter det formelle program byder Frederikssund Kommune på middag i Bautahøjs restaurant kl. 18.30.
Alle virksomheder får en invitation direkte på mail.
Men du kan tilmelde dig allerede nu til:
Erhvervskoordinator
Karen B. Rasmussen på krasm@frederikssund.dk
Angiv venligst navn(e) og virksomhed.
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Ny socialchef i Frederikssund Kommune
Klaus Godsk Kolberg, som i dag er chef for Aktiv hjælp, Ældre og Velfærdsteknologi i Halsnæs Kommune, bliver ny
socialchef i Frederikssund Kommune. Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Klaus.
Klaus Godsk Kolberg er 54 år, og har både erfaring fra den offentlige og private sektor. I de seneste seks år har han
været chef i Halsnæs Kommune, først for Velfærdsservice, som bestod af det specialiserede socialområde og
Borgerservice, og fra sidste sommer for Aktiv hjælp, Ældre og velfærdsteknologi.
Inden da har Klaus Kolberg bl.a. været økonomichef i Frederiksborg Amt, administrationschef ved Danmarks
Forvaltningshøjskole, vicedirektør på Københavns Amtssygehus i Gentofte og seniorkonsulent og –projektleder i COWI.
Klaus Godsk Kolberg er uddannet cand. polit. og har desuden en række lederuddannelser, bl.a. Kursus i Offentlig
Ledelse (KIOL) og lederudda-nelsen fra DISPUK.
Om skiftet til Frederikssund Kommune siger Klaus Kolberg:
- Jeg glæder mig meget til at starte som socialchef i Frederikssund Kommune, og vende tilbage til det specialiserede
socialområde. Det er et utroligt spændende område, hvor samspillet mellem faglig udvikling, borgerinddragelse og styring
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af økonomien er helt centralt. Der er i gangsat en udvikling på området, som jeg glæder mig til at blive en del af.
For Frederikssund Kommunes direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed har Klaus Godsk Kolbergs erfaring med
udvikling af det specialiserede voksenområde været en af de væsentlige årsager til ansættelsen:
- Der er store forventninger til udviklingen af socialområdet i de kommende år. Hvis de skal indfris kræver det en chef
med stort indblik i området og evne til at gennemføre store omstillinger. Det har Klaus, samtidig med at han kan tilføre
området en værdifuld erfaring fra både den private sektor og andre dele af den offentlige sektor. Jeg er derfor sikker på at
Klaus er den rette til, sammen med de mange engagerede medarbejdere, at løfte og udvikle området, siger Helle
Hagemann Olsen.
Klaus Godsk Kolberg har en række opgaver der skal afsluttes i Halsnæs Kommune, og tiltræder derfor først stillingen
som socialchef i Frederikssund Kommune den 1. juni 2015.
Indtil da ledes området af direktør Helle Hagemann Olsen i samarbejde med lederne inden for Social Service og
chefkonsulent Peer Huniche.
2015 2
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Vær med til at præge kommunens sundhedspolitik
Byrådet besluttede den 28. januar at sende et forslag til ny sundhedspolitik i høring.
Politikken udtrykker den overordnede ramme for kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsats frem til
2020, og der er lagt op til et aktivt samspil og en bred forankring i hele kommunen.
Derfor opfordres enhver med interesse for sundhedspolitikken til at komme med høringssvar. Høringsfristen er den 7.
april 2015.
Se høringsmaterialet.
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Ny klub for borgere over 65 år
Den 17. februar starter en ny klub for borgere over 65 år der føler sig alene, eller som bare har lyst til at lære nye
mennesker at kende. Omdrejningspunktet er hygge og socialt samvær.
Klubben bæres af frivillighed, og aktiviteterne der skal foregå forskellige steder i kommunen planlægges i samarbejde
med medlemmerne.
Kom til det første møde den 17. februar
Kom og hør mere om klubben tirsdag den 17. februar 2015 Kl. 15.00-16.30.
Vi mødes i Kulturhuset Elværkets café, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Har du spørgsmål skal du kontakte den frivillige initiativtager og tovholder Joan Bernholm på 25 47 22 27.
Du kan også se mere på Facebook: ”Klubben for enlige/ensomme fra 65+”.
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Rehabilitering i nye rammer
Frederikssund Byråd har for nylig indgået aftale med Region Hovedstaden om at leje en af Nordsjællands Hospital
Frederikssunds afdelinger til kommunens nye Rehabiliteringsafdeling. I dag kunne den nye afdeling officielt indvies.
Frederikssund Kommunes målsætning med den nye afdeling er at borgerne skal kunne hjemtages fra hospitalet når de er
færdigbehandlede, og at undgå forebyggende indlæggelser. Samtidig er det intentionen at reducerer borgermes behov
for hjælp og støtte, og forbedre deres livskvalitet og sundhed.
Den officielle indvielse blev foretaget af borgmester John Schmidt Andersen (V), regionsrådsformand Sophie Hæstorp
Andersen (A), hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth samt Karina Buhl, der er leder af den nye afdeling.
En god løsning for alle
Det var formand for regionsrådet, Sophie Hæstorp Andersen der indledte. I sin tale sagde hun:
- Jeg er overbevist om at vi sammen vil gøre en stor forskel for de mange mennesker der nu får mulighed for at
gennemføre et komplet forløb – fra diagnose over behandling til rehabilitering - i den samme bygning.
- Vi skal sikre at det menneske som har brug for vores hjælp, får en så optimal og enkel overgang fra den ene
myndighed til den næste. Hun er jo ligeglad med om det er hospitalet eller kommunen der har ansvaret.

Stort ønske opfyldt
I sin tale sagde borgmester John Schmidt Andersen blandt andet, at han er glad for den flotte velkomst kommunen og
personalet har fået på hospitalet, og at det lover godt for det fremtidige samarbejde.
- Jeg har glædet mig rigtig meget til at indvie rehabiliteringsafdelingen i dag. For det er en sag som jeg har været
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involveret i gennem lang tid, og en ide som jeg har presset på for at få til at blive til virkelighed. Det har jeg gjort fordi jeg
synes at ideen er så gennemført god og rigtig. Både for patienterne og for kommunens og regionens skatteydere.
- Og nu står vi her så. Nu er ideen blevet til virkelighed.
- Med den nye afdeling har vi et bedre tilbud til vores borgere og større kapacitet. Vi skal som kommune kunne tage
vores borgere hjem fra hospitalet, når de er færdigbehandlede. Og nu har vi pladser nok til, at vi også kan tilbyde ophold
til borgere som har brug for pleje og træning i en periode.
- Det er et enigt byråd der står bag aftalen med regionen om rehabiliteringsafdelingen. Det er det bl.a. fordi der er større
perspektiver i samarbejde mellem regionen og kommunen. Jeg håber, at samarbejdet vil udvikle sig, og at vi kan
fastholde aktivitet og arbejdspladser på Frederikssund Hospital – både kommunale og regionale.

Efter sin tale overrakte John Schmidt Andersen kommunens gave til hospitalet: Et nyt kort, der dækker hele kommunen.
Det eksisterende som i dag hænger på hospitalet trænger vist til en opdatering, sagde borgmesteren.

Et unikt partnerskab
Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth glæder sig til det unikke partnerskab.
- Indvielsen i dag er et resultat af et godt samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Nordsjællands Hospital. Det
glæder jeg mig til at videreudvikle i tiden der kommer, så vi sammen står stærk med det nye Nordsjællands Hospital i
2020, og de kommende sundhedshuse.
- Patienter og borgere skal opleve gnidningsfri og problemløse overgange mellem hospitalet og de kommunale tilbud, for
det er hele kernen: Vi skal give patienterne den bedst mulige behandling.
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Indvielsen blev afsluttet med lidt ord fra områdeleder Karina Buhl, der er leder af den nye afdeling.
Hun takkede for de mange fine ord, og takkede regionens folk for det gode samarbejde.
- En særlig tak skylder jeg vores egne medarbejdere på afdelingen. Det har været en stor indsats, og det hele har bare
kørt.
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Mal flag og fold skibe til Aprilfestival

J.F. Willumsens Museum på Jenriksvej 4 i Frederikssund har vinterferie-workshops hvor du kan være med til at fremstille
flag til den kommende teaterfestival i april.
Vi skal male flotte flag der skal pynte i Frederikssunds bybillede til forårets store begivenhed "Aprilfestival - teater for små
og store". Det er gratis at deltage, men tilmeld jer på 47 31 07 73 eller lbjac@frederikssund.dk.
I Workshoppen kommer man rundt om billedkomposition, farvelære og arbejdsproces med udgangspunkt i museets
samling. Derefter går vi i værkstedet hvor vi skal udvikle idéer og omsætte dem til malerier på flagene. Børn i alderen 812 år og deres familier er velkomne.
Fold et papirskib
Det er ikke kun på J.F. Willumsens Museum den kommende teaterfestival markeres i vinterferien.
Du kan også møde op på torvet i Sillebroen onsdag den 11. februar kl. 13.00 og være med til at folde papirskibe der skal
bruges i udsmykningen af byen til forårets store Aprilfestival.
Kl. 14.00 kåres det flottest foldede skib, og der er en præmie på højkant.
Læs mere om Aprilfestivalen.
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10 Indkaldelse til ideer og forslag til VVM-pligtigt anlæg i Vinge
Frederikssund Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med at realisere Helhedsplanen for Vinge.
Det er planen, at Kommunen i samarbejde med Banedanmark vil opføre en ny S-togsstation i byen og de første 30.000
etagemeter bebyggelse. Kommunen har derfor i efteråret 2014 fået udarbejdet skitser til hvordan stationen og de første
ca. 30.000 etagemeter bebyggelse tænkes placeret, anvendt og vejbetjent.
Vinderprojektet kan ses her
På baggrund af projektet har kommunen umiddelbart vurderet at anlæg af projektet vil være VVM-pligtigt, og derfor er
omfattet af reglerne om udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en VVM-rapport, der beskriver de miljømæssige
påvirkninger, som dette projekt vil have. Samtidig med realisering af projektet har kommunen et ønske om at udarbejde
de planmæssige rammer der muliggør at der kan opføres 150.000 etagemeter bebyggelse til byformål omkring
stationen.
Projektet og lokalplanen tænkes afgrænset som vist nedenfor:
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Kommunen har derfor fået udarbejdet et notat der indledningsvist redegør for hvilke miljømæssige påvirkninger
realisering af stationsprojektet og lokalplanen vil kunne have.
Lokalplanens formål er at give mulighed for opførelse af 150.000 etagemeter blandet byfunktioner; herunder detailhandel,
boliger, kontor, liberalt erhverv og offentlige- og private servicefunktioner o. lign.
Inden kommunen fastlægger hvilke emner der skal belyses i miljørapporten skal kommunen indkalde ideer og forslag fra
offentligheden og berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold (scoping) jf. VVMbekendtgørelsens § 4, stk.1.
Hvis du har ideer og forslag til hvilke emner du mener miljøvurderingsrapporten skal indeholde, skal de være
Frederikssund Kommune i hænde senest fredag den 20. februar 2015. Du kan sende dine ideer og forslag til
plan2@frederikssund.dk eller Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Se baggrundsnotatet om projekter her (Scopingnotat)
2015 2

10 Få del i lokale energirenoveringsopgaver
Med projektet Styr på Enerigen sætter Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv i de kommende år fokus på
energibesparelser i virksomheder. Du kan som håndværker/leverandør blive en del af denne satsning.
Indsatsen bliver meget direkte, idet Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv besøger virksomheder i
forbindelse med miljøtilsyn og taler energibesparelser. Samtidig holdes inspirations- og netværksmøder om
energibesparelser.
Håndværkere søges
Vi søger håndværkere og leverandører som vil deltage i de kommende aktiviteter ved at optræde som leverandører når
virksomhederne skifter lys, optimerer ventilationen, renoverer varmeforsyningen, isolerer bygningen og meget mere.
Frederikssund Erhverv, EnergiTjenesten og Energivejlederuddannelsen holder derfor et informationsmøde om projektet:
Onsdag den 4. marts kl. 15.00 til 16.30
på Skjalm Hvide Kro i Slangerup.





For at komme på projektets leverandørliste skal du leve op til nogle enkle krav, og det er et krav at du deltager i
nedenstående møde.
Program for mødet
Mødet vil omhandle:
Præsentation af projektet og kommende aktiviteter (v/Niels Larsen, Frederikssund Erhverv)
Kom på håndværkere/leverandører-listen – krav og muligheder (v/Tommy Olsen, Energitjenesten).
Hvorfor uddanne sig til energivejleder? Bl.a. om en ny Energivejledder-uddannelse om installationer i store
bygninger (v/Kristian Vielwerth)


Tilmelding
Tilmelding er nødvendig senest den 2. marts på info@frederikssunderhverv.dk eller SMS til 20 34 36 22.
Vi giver en kop kaffe og en bassse til mødet. Det er gratis at deltage.
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11 Bliv klogere på eBøger og eTidsskrifter
Det bliver stadigt mere populært at læse eBøger, fx via sin tablet som også er fremragende til tidsskrifter, tegneserier og
billedbøger. Derfor afholder Frederikssund Bibliotekerne to introduktioner med hjælp til at komme i gang med eBøger og
eTidsskrifter.
En verden af viden og oplevelser venter dig - på dansk, på engelsk, på biblioteket. Hør om eReolen, eBrary, Google
Books, Masterfile m.m.
De to møder afholdes

Onsdag den 25. februar kl. 11.00 til 13.00 på Jægerspris Bibliotek

Torsdag den 26. februar kl. 11.00 til 13.00 på Slangerup Bibliotek.
Deltagelse er gratis men tilmelding er nødvendig. Billetter kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved fremmøde
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på dit bibliotek.
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12 Børn forvandlede skrald til robotkunst
Iført gule veste fik 12 børn tirsdag formiddag en introduktion til genbrug og miljø på genbrugspladsen i Jægerspris. Blandt
andet fandt de ud af at gamle toiletter kan blive til søjler, og at der er ægte guld i mobiltelefoner.

Børnene på besøg på gengrugspladsen i Jægerspris for at samle skrald til deres kunstværker.
Besøget på genbrugspladsen var et led i Kulturhuset Rejsestaldens kulturpasarrangement for børn mellem 7 og 12 år.
Og materialerne der blev bjerget blev brugt til at bygge kreative skralderobotter under kyndig vejledning af illustrator
Annika Øyrabø.
På genbrugspladsen var det svært for børnene at forestille sig, at materialerne kunne bruges til noget. Men i
Rejsestalden forvandlede børnene i løbet af halvanden time materialerne til de flotteste robotter.
De blev så flotte at to dommere fra Rejsestaldens kunstudvalg havde svært ved at udpege den flotteste.
- Faktisk ville jeg ønske at vi ikke skulle vælge én robot, for de er alle superfine, sagde Poul Petersen.
Men det blev brødrene Jonathan og Gabriel Steenbuck der løb med den sponserede præmie fra TDC Erhvervscenter i
Frederikssund: En Motorola XOOM 2 media edition 8,2 med tilbehør til en værdi af ca. 5.000 kroner.

Børnene samlet foran deres skralderobotter i Kulturhuset Rejsestalden.
2015 2

13 Tue West synger om tilværelsen

51

Tue West har siden starten af årtusindskiftet været en fast
bestanddel af den nyere generation af dansksprogede sanger/sangskrivere. Ved solokoncerterne følges hans poetiske
musikunivers ad med anekdoter og spontane indslag. En intens koncertoplevelse og et omfattende, men samtidig
genkendeligt bagkatalog.
Mange af sangene er fortællinger og poetiske beretninger der oftest er skrevet på den måde de bliver fremført. Og de
mere kendte sange som "En sang om kærlighed", "Vi lægger ingenting i dage", "Hun er fri (kvinden og lottokuglerne) og
"Vent på mine sange" der stadig spilles dagligt på flere radiostationer, får en ny dimension og et anderledes nærvær
under solokoncerterne.
Tue West er desuden undervejs med et nyt album, og har derfor en håndfuld nye sange med i kufferten.
Han kan opleves i Jægerpris torsdag den 19. marts 2015 fra kl. 20.00 til 22.00 når han giver koncert i den gamle sal på
Slotsparkens Friskole.
Dørene og baren åbner kl. 19.30. Billetter koster 175,- og kan købes via Kulturhuset Rejsestaldens hjemmeside.
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19 KOL-café
Tirsdag 24. februar kl. 15.30 - 17.30 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.
Udfordringer, tab og muligheder når KOL forværres.
Har du eller en af dine nærmeste oplevet, at hverdagen har ændret sig eller er i risiko for at ændre sig? Måske oplever
du, at dit følelsesliv og jeres roller i hjemmet er forandrede, at du overkommer mindre, har mindre livsmod eller mindre
selvværd?
Mange takker hyppigere nej til invitationer og oplever stor sorg eller vrede over deres situation og ændrede hverdag.
Genkender du eller dine nærmeste nogle af disse tanker, så mød op til KOL-cafeen og hør Psykolog Camilla Schrøder
sætte ord på de tab, udfordringer og hjælpemuligheder der er, når man lever med eller ved siden af en, der har en
kronisk sygdom som KOL.
I cafeen kan du også udveksle erfaringer med andre, der er i samme situation, og få gode råd af ressourcepersonerne på
KOL-området.
Mødet er åbent for alle interesserede, så kom og tag gerne en pårørende med. Du/I må gerne tilmelde dig/jer til på
telefon: 48 29 54 56 eller på mail: fysfrs@regionh.dk.
Vel mødt, vi glæder os til at se jer!
KOL-caféerne er arrangeret af Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Nordsjællands Hospital og Danmarks
Lungeforening.
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23 Foredrag om stormflodssikring
Fremtidens klimaforandringer vil medføre en ændring i de vejrmønstre vi er vant til i Danmark. Vi vil få varmere og vådere
vejr med mere nedbør, stigende havvandstand og ændret grundvandsspejl.
Klimaforandringerne vil medføre en øget risiko for danske boligejere, der risikerer at blive ramt af skybrud og stormfloder
som den der rasede i Roskilde Fjord og Isefjord den 6. december 2013.
Oversvømmelser i Hyllingeriis, december 2013.
Katrine Tipsmark Poulsen er designingeniør, og i sit foredrag fortæller hun blandt andet om hvilke konsekvenser
stormfloden havde for de ramte borgere.
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Foredraget tager udgangspunkt i hendes speciale som har dannet grundlag for udviklingen af en række løsningsmodeller
som danske kommuner kan gøre brug af for at understøtte deres borgere i tilfælde af oversvømmelser.
Tid og sted
Foredraget holdes torsdag den 26. februar kl. 19.00 på Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris. Der
er gratis entré.
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23 IT-caféer i marts 2015
Også i marts måned udbyder Frederikssund Bibliotek og kommunens Borgerservice en række IT-caféer hvor du kan få
hjælp med Digital Post, Nem-ID samt helt almindelige IT spørgsmål.
Der er åbent i IT-Caféen i bibliotekssalonen på Gågaden i Frederikssund mellem kl. 10.00 og 12.00 på følgende dage:

Tirsdag den 3. marts

Tirsdag den 10. marts

Tirsdag den 17. marts

Tirsdag den 24. marts

Tirsdag den 31. marts
Her står borgerservice og personale fra biblioteket parat til at hjælpe dig med Digital Post, Nem-ID samt helt almindelige
IT spørgsmål om computere, tablets, smartphones og med hjælp og vejledning til bibliotekets øvrige tilbud.
Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.
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24 Musikskolen jazz'er i Elværket
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00 er der Jazzaften i Kulturhuset Elværket i Frederikssund.
Det er Musikskolens jazzbands og ikke mindst Musikskolens bigband, FM Big Band, der får det gamle elværk til at
swinge. Der er også inviteret gæster: det unge, nystartede og meget velspillende All Red Bigband fra Allerød Musikskole
leverer også en session som er værd at komme efter.
- Allerød Musikskole har en meget stærk blæsertradition, så det er til stor inspiration at Frederikssund Musikskole
samarbejder med Allerød Musikskole i forskellige sammenhænge, fortæller musikskoleleder i Frederikssund, Gitte Garup.
All Red Bigband og FM Big Band optrådte sidst sammen ved Snake City Festival i august 2014, og musikere og
instruktører ser frem til at fortsætte hvor de slap på Slangerup Rådhustorv i det lune sensommervejr.
De forenes i et mega-bigband sidst på koncerten.
Der er gratis adgang til jazzaftenen, og Musikskolens Støtteforening sælger forfriskninger.
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24 Babycaféer i marts 2015
Hvis man er på barsel, og gerne vil møde andre forældre med babyer, så er man velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med sin baby.
Program
I marts måned tilbyder biblioteket følgende caféer:
Tirsdag den 3. marts kl. 10.00 til 12.00 på Jægerspris Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 viser Hannah Lind Arlaud mave-og benmassage, samt nogle øvelser der fremmer den motoriske
udvikling. Du får mulighed for at massere med.
Efter undervisningen får du udleveret en vejledning, så du straks kan gå i gang med babymassagen. Husk tisseunderlag
eller håndklæde. Se mere på www.lindring.net
Tirsdag den 3. marts kl. 10.00 til 12.00 på Slangerup Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi
børn lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 24. marts kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 fortæller Susan Weber fortæller om sine erfaringer med "kranio-sakral terapi" til babyer, blandt andet i
forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge.
Tirsdag den 24. marts kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi
børn lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men billet til arrangementerne skal bookes via bibliotekernes hjemmeside eller ved henvendelse
på det lokale bibliotek.

2015 2

24 Frivillige søges
Frederikssund Kommune skal være vært for verdens største børne- og ungdomsteaterfestival – Aprilfestivalen.
Det foregår i ugen 19.- 26. april 2015.
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120 teatre forventes at deltage, to internationale gæstespil skal optræde, 160 forestillinger skal vises og 600 gange vil
publikum kunne opleve teater – alt i altet festfyrværkeri af teater overalt i Frederikssund Kommune.
Der er brug for mange frivillige hjælpere til at løfte opgaven sammen med de professionelle teaterfolk.
Der bliver opgaver med udsmykning, vejvisning, hjælp til teatrene med at bære udstyr ind og ud, café-opbygning,
servering, oprydning, transport af internationale gæster samt anden praktisk assistance.
Vær med til at give teatrene og de besøgende en uforglemmelig festival – og bliv samtidig selv en del af en teaterfestival.
Følg med ’indefra’, se forestillinger og deltag i fester og events– herunder Festivalshowet torsdag aften og festen for de
frivillige lørdag aften.
Vagterne er på fire timer med mulighed for at hjælpe til i dagene op til og under hele festivalugen. Vi får især brug for
mange hjælpere i weekenden 24.- 26. april. Du bestemmer selv hvor mange vagter, du ønsker at tage – dog minimum to.
Så har du teknisk snilde, er god til at guide, lave kaffe, have overblik, slæbe tungt udstyr eller andet, så kan vi helt sikkert
bruge din hjælp.
Du kan hjælpe os med at sprede opfordringen til dem, du møder på din vej og få dem til at melde sig som frivillige –
måske sammen med dig.
Vil du vide mere om festivalen, så følg med på hjemmesiden www.aprilfestival.dk.
Se uddybende information om de frivillige opgaver og tilmeldingsskema til frivilligt arbejde eller brug QR-koden nedenfor
(opdatering august 2018: linket virker ikke, da det ikke længere er aktuelt).
Yderligere information om frivilligopgaver og det frivillige arbejde kan desuden fås på
Frivilligmødet tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00-20.30 i Pyramiden, Thorstedlund, Græse Strandvej 22 i
Frederikssund.
Tilmelding til dette møde er ikke nødvendig – mød blot op!
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25 Mor til misbruger taler ud
Mandag den 9. marts kl. 19.00 til 21.30 kan du på Jægerspris Bibliotek høre Ulla Geer Jakobsen fortælle om at være
mor til en misbruger.
Ulla Geer Jakobsen vil komme ind på vigtigheden af at sige nej til en misbruger, vigtigheden af at holde fast, vigtigheden
af stadig at støtte og hjælpe sin misbruger, men på den gode måde .
Alle kan komme i en form for misbrug eller være vidne til det, enten gennem en kollega, en nær ven/veninde eller et nært
familiemedlem. Det findes i alle sociale lag og derfor er det vigtigt, at vide noget om det, vide hvordan vi kan, eller bør
reagere, og jo mere vi alle ved om dette emne, jo lettere kan vi støtte vore kære.
Da dette stadig er et meget stort tabu, er det vigtigt at få åbnet op, lytte til andres erfaringer og gøre brug af hinanden.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.
17 års misbrug
Ulla Geer Jakobsen vil i løbet af foredraget berette om sin søns og hendes lille families historie med en søn der har været
misbruger gennem 17 år.
- Jeg vil gerne fortælle om sorgen, smerten, uvisheden, magtesløsheden, men også om en ung mand, der kæmper...
Kæmper mod sine indre dæmoner, kæmper mod systemet, kæmper mod sin egen usikkerhed, kæmper med sine
abstinenser og sit fortsatte misbrug, siger Ulla Geer Jakobsen.
- Jeg vil fortælle om mine kampe med ham, om min egen fraværenhed, min rolle som medmisbruger, beskyttelsen af
min anden søn... Og ikke mindst af mig selv.
Deltagelse i foredraget er gratis men tilmelding er nødvendig, og billetter kan bookes via bibliotekernes hjemmeside eller
ved henvendelse på dit bibliotek.
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25 Mormors kagebord
Så er der igen et fabelagtigt kagebord i Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris. Det foregår lørdag den 7. marts kl. 14.00
til 16.00.
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Mormors Kagebord er en populær tilbagevendende begivenhed.
Traditionen tro starter man med kaffe, og nyder de dejlige hjemmebagte kager hvoraf mange er lavet efter fine gamle
opskrifter. Bordene er dækket forskelligt op med skønne gamle porcelænsstel og hæklede servietter lavet af Sys
Andersen fra Rejsestaldens frivillige team, Staldfolket.
Der skal også synges, så Ulla Jørholt sidder ved klaveret og sørger for akkompagnement til dagens udvalgte sangtekster.
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig på 47 50 34 89 eller rss@frederikssund.dk. Oplys navn, antal
deltagere og gerne om du medbringer kage (og hvilken slags).
Har du en bager skjult i dig?
Sidste gang arrangementet blev afholdt, blev gæsterne modtaget af et imponerende kagebord. Det skyldes de mange
lokale og Staldfolk, som bringer dejlige kager til dagen - og måske skal din kage med på bordet i år?
Rejsetalden søger nemlig folk der vil bage til Mormors Kagebord. Du kan melde dig som bager til Anja Boe Manley på
alind@frederikssund.dk.
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26 Lokalhistorisk arkiv på nettet
De lokalhistoriske arkiver i Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup har sammen med 550 andre danske
lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, der
gik i luften 20. februar 2015, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra blandt andet
Frederikssund Kommune.
- Vi har sammen skabt Danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser,
fortæller Anne-Marie Jørgensen der er arkivleder i Frederikssund Kommune.
- Vi har bidraget med masser af materiale fra vores område. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i
sofaen og på et øjeblik få overblik over en stor del af de billeder og arkivalier, der findes på de fire arkiver, og på resten af
de 550 arkiver i Danmark.
- Der er forskel på, hvor mange arkivalier og billeder der er tilgængelige fra de enkelte arkiver, fordi arkiverne i Slangerup
og Jægerspris for eksempel har digitaliseret fotos gennem mange år, og i Skibby og Frederikssund er dette arbejde først
gået i gang indenfor de senere år. I Slangerup er der digitaliseret omkring 7.000 fotos, og en stor del af disse er
tilgængelige på www.arkiv.dk.
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Kirketorvet 1 og 3 i Slangerup. Foto fra 1920.
Millioner af billeder
Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver der står bag den nye hjemmeside hvor man kan søge blandt en million billeder
og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.
- Med arkiv.dk har vi fået én indgang til Danmarks historie, de mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv, siger
Anne-Marie Jørgensen.
De mange arkiver har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det
materiale der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej iflg. Dorthe Søborg Skriver, direktør for
Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk:
- Vi regner med at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af
materiale som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu.
Charles Henry William Idel. Postekspeditør i Slangerup. Foto fra 1895.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål donerede i 2013 1,8 millioner kroner til
arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.
Læs mere om De lokalhistoriske arkiver i Frederikssund Kommune på www.bibliotekerne.frederikssund.dk, og arkivernes
side på Facebook.
Læs mere om Sammenslutningen af Lokalarkiver på www.danskearkiver.dk.
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27 Ny borgerrådgiver i Frederikssund
Stillingen som borgerrådgiver i Frederikssund Kommune har været ubesat siden årsskiftet, men nu er en ny
borgerrådgiver fundet.
Det bliver Tanja S. Pedersen, der fra 1. april skal rådgive borgerne og sikre at kommunens sagsbehandling er i orden.
Tanja S. Pedersen er 36 år, cand. jur., og kommer fra en stilling som jurist i Ballerup Kommune. Før da har hun bl.a.
arbejdet som jurist i Brabrand Boligforening – en stor boligforening med ca. 5.500 lejemål i Aarhus og omegn. I
forbindelse med skiftet fra Brabrand Boligforening til Ballerup Kommune bosatte Tanja S. Pedersen sig i Jægerspris, og
hun kender således lokalområdet og kommunen godt.
Om forventningerne til det nye job som borgerrådgiver siger Tanja S. Pedersen:
- Jeg glæder mig til at starte som borgerrådgiver i Frederikssund. I den senere tid er jeg kommet til at savne den
borgerkontakt, som jeg havde meget af i min tid i boligforeningen, og jeg ser derfor meget frem til at møde en masse
borgere direkte og forhåbentlig kunne hjælpe dem gennem det kommunale system.
Borgerrådgiveren er ansat i kommunens Byrådssekretariat, men da borgerrådgiveren skal kontrollere og samarbejde
med hele den kommunale organisation, har andre afdelinger medvirket ved ansættelsen – bl.a. jobcentret, som er en af
de afdelinger, der har størst borgerkontakt. Og Tanja S. Pedersens kommende chef, sekretariats- og udviklingschef
Morten Egeskov, fortæller at det er et enigt ansættelsesudvalg, der står bag ansættelsen:
- Jeg er sikker på at vi med ansættelsen af Tanja ikke bare får en rigtig god jurist, men også en person, som har den
personlighed og robusthed som jobbet som borgerrådgiver kræver. Vi har ved ansættelsen af den nye borgerrådgiver lagt
afgørende vægt på at finde en person, som borgerne vil have tillid til, siger Morten Egeskov.
Borgerrådgiveren håndterer klager fra borgerne over kommunens sagsbehandling og afgørelser, og skal desuden
arbejde for at afhjælpe generelle fejl og uhensigtsmæssigheder i kommunens sagsbehandlig.
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28 Nationalpark Skjoldungernes Land er endeligt vedtaget
Stor glæde blandt lokale borgmestre og organisationer. Også lodsejerne er tilfredse, de fik formandsposten.
Indvielsesarrangement afholdes allerede om tre uger.
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Endelig. Efter mere end ti års arbejde er det nu en realitet: Sjælland har fået sin første nationalpark: Skjoldungernes Land
(ved Lejre, Roskilde og Frederikssund).
Efter anbefaling fra en enig forligskreds bag nationalparkloven har miljøminister Kirsten Brosbøl udstedt Bekendtgørelsen
om Nationalparkfonden, hvorved nationalparken er oprettet.
Den lokale styregruppe blev for et år siden enig om selve forslaget til nationalpark, herunder at det burde være en lokal
lodsejer, der skulle være formand. Ministeren har efter samråd med forligskredsen nu valgt at udpege lodsejer, fabrikant
Lars Vedsmand, Lejre, som formand for den kommende Nationalparkfonds bestyrelse.
Lars Vedsmand siger, at han er rigtig glad for at nationalparken gennem den lange debat har fået en fint afbalanceret
profil, hvor alle kan se sig selv i den nye park. Den skal blive til gavn for naturen og til glæde for områdets beboere og
gæster. Jeg glæder mig til opgaven og de spændende og mere konkrete samtaler, vi skal have i den bredt sammensatte
bestyrelse. Vi skal sikre, at alle involverede kan føle ejerskab til nationalparkens kommende projekter, så vi hurtigt kan
vise mange og gode resultater. Jeg vil foreslå den nye bestyrelse, at vi opretter to næstformandsposter: en grøn og en
kulturhistorisk.
Flemming Jensen har gennem de sidste otte år været formand for den styregruppe, der har udarbejdet forslaget til
nationalparken. - Jeg er rigtig glad for at det hele nu endeligt er faldet på plads. Det har været slidsomt undervejs, men nu
kan vi se fremad. Parken bliver et kæmpe løft for hele området. Jeg glæder mig til at nyde vor natur og attraktioner i
denne nye iklædning. Til lykke til borgerne i de tre kommuner og velkommen til besøgende gæster.
Borgmester Mette Touborg er formand for Skjoldungelandets nuværende bestyrelse. - Når drømmen om en Nationalpark
nu realiseres, skyldes det ikke mindst viljen til samarbejde, hvor vi alle har fundet sammen om det fælles idegrundlag. Nu
står vi her i dag med et fantastisk resultat: En nationalpark som har hjemsted i Lejres mangfoldige natur, historie og
storslåede landskab, med Roskildes stærke kulturhistoriske institutioner og med den smukke fjord, der fra Frederikssund
binder de tre kommuner og nationalparken sammen.
I Roskilde har borgmester Joy Mogensen det store smil fremme. - Det er fantastisk, at vi nu endelig har fået den
nationalpark, vi så længe har arbejdet for. Danmark får en glad nationalpark, hvor alle bakker op. Roskildes mange
formidlings- og oplevelsessteder står klar til at formidle vore områdes fascinerende natur og den måde, vi mennesker har
levet i og brugt den på gennem tiden. Med Roskilde By som ”byporten” til nationalparken kan vi formentlig hurtigere nå
mange flere fælles resultater.
Frederikssunds borgmester John Schmidt-Andersen glæder sig også på sine borgeres vegne. Kun en mindre del af
parkens arealer ligger i Frederikssund kommune, nemlig området omring Selsø Sø, Østskoven og Eskilsø. Parken kan
betyde et løft for natur og beboere i den del af kommunen. Med henvisning til Roskildes byport-billede ser John Schmidt
Andersen, med et glimt i øjet, Frederikssunds placering som ”vandvejen” til nationalparken.
Der arbejdes på et indvielsesarrangement allerede om tre uger. Lørdag den 21. marts er i spil som en mulighed. Der vil
komme udførlig omtale om dette senere. Der planlægges endvidere en nationalparkkampagne en weekend i maj, hvor
man kan opleve alle parkens besøgssteder, deltage i guidede ture osv.
Der vil gå måneder inden bestyrelsen kan træde sammen og stillinger slås op. Formidling forventes at kunne påbegynde
senere på året. Først når den såkaldte nationalparkplan er udarbejdet og endeligt vedtaget om cirka halvandet år kan
fysiske naturprojekter m.v. igangsættes på frivillig basis.
Yderligere oplysninger
Lars Vedsmand, formand for Nationalparkfondens bestyrelse: tlf. 20 80 35 02
Flemming Jensen, formand for styregruppen, tlf. 51 36 51 16
John Schmidt Andersen, borgmester, Frederikssund, 40 93 06 22
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28 Idrætspriser uddelt
250 personer havde tirsdag den 24. februar 2015 fundet vej til Frederikssund Hallen til den årlige overrækkelse af årets
leder- og idrætspriser.
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Med musikalsk velkomst af Frederikssund Musikskoles Big Band var den festlige ramme om arrangementet lagt, og
aftenens senere stående klapsalver til prismodtagerne viste, at priserne var yderst velfortjent uddelt til nogle
betydningsfulde personer i Frederikssund Kommunes idrætsliv.

Årets lederpris
Gerd Thorsen fra Frederikssund Roklub modtog årets lederpris.
Gerd startede som medlem af roklubben i 1987, og allerede samme år blev hun valgt som kasserer. Fra 1989 og frem til
2014 har hun været formand for klubben. Gennem årerne har Gerd Thorsen både været instruktør og træner for klubbens
medlemmer – og er det stadig.
I samme periode er det, ved Gerd Thorsens lederskab, lykkedes at udvikle roklubben fra at være en hensygnende klub
med cirka 20 medlemmer i 1987 til i dag, hvor det er en dynamisk og velfungerende klub med 145 aktive medlemmer og
30 passive medlemmer.
Resultaterne er dog ikke kommet af sig selv, og roklubben har gennem årene været presset økonomisk, haft manglende
medlemstilgang, og i 2004 var en ildebrand lige ved at udradere alt roklubbens inventar og materie. Men det lykkedes at
få genetableret roklubben i samarbejde med bestyrelse, medlemmer, kommune, forsikringsselskab m.fl.
Alt dette er ikke gået upåagtet hen – hverken blandt klubbens medlemmer eller i Folkeoplysningsudvalget, der udpegede
Gerd Thorsen til årets modtager af lederprisen.

Årets idrætspris
15-årige Mustafa Razai fra Frederikssund Taekwondo Klub var modtager af årets idrætspris.
Med guld ved Danmarks mesterskabet i Taekwondo i herrejunior 55 kilo klassen i 2014 var Mustafa Razai den lysende
stjerne, der skulle have prisen i år.
Mustafa Razai har vundet alt i sin vægtklasse siden 2012, og er regerende Danmarksmester og guldvinder ved
Wonderful Copenhagen to år i træk. Mustafa kæmper fabelagtigt og viser gang på gang at han er Danmarks bedste
taekwondokæmper i sin vægtklasse.
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Men det stopper ikke med det. Mustafa satser således på at vinde Junior Verdensmesterskaberne i 2016, og er allerede
godt på vej. I 2015 er han foreløbig udtaget til det danske juniorlandshold og til udviklingslejr med det amerikanske
landsholds træner i Miami. Og årets første guldmedalje er også i hus. Den blev erobret ved Fredericia Open den 31.
januar 2015.
Der er ingen tvivl om at Mustafa Razai er godt på vej mod stjernerne inden for taekwondo-sporten, hvilket
Folkeoplysningsudvalget anerkendte ved at tildele ham årets idrætspris.

Årets anerkendelser
Anerkendelser for guld, sølv eller bronze ved internationale eller danske mesterskaber eller guld ved
landsdelsmesterskaber eller sjællandske mesterskaber blev tildelt følgende udøvere:
Frederikssund Svømmeklub: Frederik Lundgaard, Johan Wentorp, André G. Ballerini.
Jørlunde Skytteforening: Kewin Nissen, Emilie Kähler Hjenner, Stefan Olsen, Kristoffer P. Petersen, Patrik Tano, Isabella
Nissen, Elisabeth Eliesen, Oliver Nord.
Frederikssund Taekwondo Klub: Signe Wendt Wæverstrøm, Stephanie Pørksen, Timian Bach Foged, Helena Holm.
Slangerup Svømmeklub: Liva Buchholdt Johansen, Luna Emilie Olsen, Lærke Schelde-Mollerup, Pernille Elm Jensen,
Katja Petersson, Astrid Kestner, Lærke Ruby, Mira Mass, Julie Jensen, Malene Bang.
Slangerup og Omegns Køreforening: Lars Nielsen.

Idrætsligt indslag
I løbet af aftenen viste Frederikssund OAKS juniorspillere lidt træning og taktik fra deres hverdag med amerikansk
fodbold, mens Morten Prühs levende fortalte om klubbens mange aktiviteter, der retter sig mod alle typer spillere. Et
spændende og interessant indslag, hvor publikum stiftede bekendtskab med en af kommunens mange aktive
idrætsklubber.
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Fotograf: Preben Gøttsche
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Borgermøde om etablering af cykelsti på Kocksvej
Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til borgermøde vedrørende etablering af cykelsti på Kocksvej
mellem Ny Østergade og Falkenborgvej.
Borgermødet afholdes:
Tirsdag den 17. marts 2015, kl.16.00 til 18.00
i det lille mødelokale lokale i Langes Magasin i Frederikssund.
Forbedring af trafiksikkerheden
Projektet har til formål at sikre tryghed på strækningen og forbedre den generelle trafiksikkerhed. Projektet omfatter
delstrækningen fra Ny Østergade til Falkenborgvej som er smal, og hvor cyklisterne kører på kørebanen.
Projektet fokuserer på adskillelse af bløde trafikanter fra anden trafik ved etablering af delte stier på strækningen fra Ny
Østergade til Falkenborgvej.
Vejstrækningen fra Falkenborgvej til J.F. Willumsensvej er ikke en del af projektet, idet denne strækning allerede på
nuværende tidspunkt er udformet med adskillelse af de bløde trafikanter fra motortrafikken.
330 meter cykelsti
Anlægsarbejdet består af etablering af cykelsti på en 330 meter lang strækning i begge sider af kørebanen. Den
eksisterende kantsten tages op og sættes i en anden position. Eksisterende fortovsbelægning optages og bortskaffes.
Der skal etableres fortov og cykelsti i samme niveau med det formål at adskille de bløde trafikanter fra biltrafikken.
Se skitseprojektet for den nye cykelsti.
Frederikssund Kommune planlægge at sætte anlægsarbejdet i gang i løbet af sommer 2015.
Kommunikation
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Vær med til at skabe visioner for Hornsherreds udvikling
Frederikssund Kommune kickstartede i efteråret 2014 projekt Fremtidens Landskaber med en velbesøgt workshop hvor
80-90 engagerede beboere mødte op for at snakke om udfordringer, potentiale og indlevere projektidéer.
To projektområder
Frederikssund Kommune har nu udpeget to afgrænsede projektområder og inviterer hermed beboere og alle der måtte
have interesse i disse områder til at deltage i forårets workshops. Ved udvælgelsen af de to projektområder er der lagt
vægt på potentialet af lokalt engagement, de indkomne projektbeskrivelser samt en geografisk sammenhæng.
Område øst: Østby og Sønderby med omkringliggende landskaber.
Området Vest: Vejleby, Vellerup, Ferslev, Venslev og området omkring Hammergården.
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To gange to workshops Administrationen arrangerer i foråret 2015 i alt fire workshops – to workshops i hvert
projektområde.
Formålet med disse workshops er at få samlet op på alle projektforslagene, få afdækket om der er flere idéer til områdets
udvikling, og få kigget på hvordan der kan arbejdes med projektidéerne, både konkret og visionært.
De to workshops i hvert område udgør et sammenhængende forløb. Det er således en fordel at du kan deltage i begge
workshops. Program for de to workshops kan ses på kommunens hjemmeside en uge før den planlagte workshop.
Tid og sted
Alle fire workshops afholdes i Sognegården i Skibby, Selsøvej 4, 4050 Skibby.
Område øst:
11. marts kl. 18.30-21.30
24. marts kl. 18.30-21.30
Område vest:
20. april kl. 18.30-21.30
11. maj kl. 18.30-21.30
Program
18.30
Velkomst
18.35 – 19.10 Hvad ved vi allerede om dit lokalområde? Værdier, potentialer, udfordringer og projektforslag mv.
19.10 – 19.15 Introduktion til workshoparbejde.
19.15 – 19.55 Gruppearbejde – Vi sætter fokus på dit lokalområdes muligheder.
Hvilke muligheder for aktiviteter giver natur, bygninger, infrastruktur?
Hvilke fysiske udfordringer er der i området?
19.55 – 20.10 PAUSE
20.10 – 20.25 Gruppearbejde – Vi sætter fokus på dit lokalområdes sociale ressourcer.
Hvilke sociale ressourcer har vi at trække på?
Hvilke vil vi gerne tiltrække?
20.25 – 20.45 Debat om områdets muligheder og ressourcer.
20.45 – 21.05 Gruppearbejde – Dit lokalområde i år 2025
Hvordan ser lokalområdet ud om ti år?
Hvilke ord vil vi gerne kunne sætte på vores område i 2025?
21.05 – 21.25 Debat om dit lokalområdes fremtid.
21.25 – 21.30 Tak for i aften.
Tilmelding
Af hensyn til gruppearbejdet og forplejning er tilmelding nødvendig senest fredag den 6. marts 2015.
Tilmelding sker til Elisabeth Jeppesen på 47 35 24 09 eller ejjep@frederikssund.dk med angivelse af navn og evt.
foreningsnavn.
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Kystsikring - en fælles indsats for en fælles løsning
Borgmestrene i Egedal, Roskilde og Frederikssund kommuner har haft endnu en drøftelse af, hvordan man på tværs af
kommunegrænserne kan sikre borgerne mod oversvømmelser. Målet er dels at skabe de bedst mulige lokale løsninger,
og dels at skabe landspolitisk lydhørhed for at lodsejerne og kommunerne ikke kan løfte opgaven alene.
Det første emne på mødet var en lokal sluseløsning ved Værebro Å, på det sted hvor åen løber ud i Roskilde Fjord. En
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sluse der kan lukkes ved forhøjet vandstand, og som dermed kan sikre både Tangbjerg i Egedal kommune og Jyllinge
Nordmark i Roskilde Kommune mod oversvømmelse. Slusen bliver landsfast i henholdsvis Roskilde og Frederikssund
kommuner.
- Vi er på mødet blevet enige om at arbejde videre med denne løsning som et samarbejde mellem de tre kommuner. Det
er fordelagtigt både i forhold til økonomi og teknik, og når vi taler kystsikring er det meget afgørende, at vi tænker på
tværs af kommunegrænser, så flest mulige borgere kan sikres på én gang, siger borgmester Joy Mogensen, Roskilde
Kommune.
Af samme årsag blev også den langt større regionale sluseløsning i Frederikssund igen diskuteret. For kommunerne har
stadig et målrettet fokus på, hvilken rolle Staten kommer til at spille i fremtiden. Med en forventet pris på omkring 130
mio. kroner et statsligt bidrag til en regional løsning helt afgørende.
- Vi havde jo lejlighed til at drøfte emnet med miljøministeren i december, og hun har iværksat at der i år gennemføres en
kystanalyse. Det sætter vi pris på, og vi vil gerne bidrage til debatten. For som vi før har understreget, så kræver den
regionale sluse- og digeløsning i Frederikssund at også Staten går økonomisk ind i projektet, siger borgmester John
Schmidt Andersen, Frederikssund Kommune.
Derfor vil såvel politikere som embedsfolk fra de tre kommuner være i tæt dialog i den kommende periode. For selv om
der nu arbejdes med lokale løsninger mod oversvømmelser fra stormfloder eller massive regnskyl, så har kommunerne
rundt om Roskilde Fjord også en åbenlys interesse i at finde fælles løsninger på fælles problemer.
- Vi er ambitiøse i forhold til at etablere den bedst mulige løsning, og det bør Staten også være. Samtidigt tager
kystanalysen afsæt i, at det er grundejerens ansvar at finansiere kystbeskyttelse – men vi betragter dette som et fælles
ansvar og et fælles problem for samfundet, siger borgmester Willy Eliasen, Egedal Kommune.
Det er dog fortsat kun den jyske vestkyst, som modtager statsstøtte til kystsikring – på trods af at en lang række
sjællandske kommuner har protesteret over forskelsbehandlingen. Den fælles regionale sluseløsning i Frederikssund vil
kunne beskytte et stort antal udsatte borgere i hele den sydlige del af Roskilde Fjord og sikre mod en hændelse svarende
til stormen Bodil – plus et tillæg for vandstigninger på grund af klimaforandringerne – i alt 2,6 meter over dagligt vande.
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Find kyllinger og vind påskeæg
Fra mandag den 9. marts kommer det traditionen tro til at vrimle med kyllinger på alle bibliotekerne i Frederikssund –
både på børnebibliotek på 2. sal. i Jernbanegade i Frederikssund, og på de åbne biblioteker i Skibby, Slangerup og
Jægerspris.
På hylder, over dørene, i vindueskarme og mange andre steder sidder der små søde påskekyllinger og varsler at påsken
er på vej.

Kom og tæl hvor mange der er lige netop på dit lokale bibliotek, og deltag i konkurrencen.
På alle biblioteker er der et stort, flot påskeæg med ekstra guf sat på højkant til den heldige vinder.
Vinderen findes lørdag den 28. marts klokken 12 på alle fire biblioteker blandt alle dem som har fundet det rigtige antal
kyllinger. Så kan den heldige vinder nå at hente påskeægget inden påskeferiedagene.
Og hvem ved – måske er det dig som skal fejre påske med at flot påskeæg?
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Bliv klædt af på Frederikssund Museum
Torsdag den 26. marts kl. 19.00 inviterer Frederikssund Museum Færgegården til gratis foredrag under overskriften
"Inderst inde – krop og undertøj fra 1700 og til i dag".
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Korset, roll-on, combinations, bh, Spirella-korset og shapewear. Mennesker har til alle tider forsøgt at hugge en hæl og
klippe en tå i forsøget på at få kroppen til at passe til skiftende tiders modeidealer.
Fælles for skiftende tiders mode er at den moderigtige krop er en kulturel konstruktion. Den har aldrig eksisteret i
virkeligheden! Ikke desto mindre er den virkelig på den måde, den taget plads i vores sind og påvirker, hvordan vi tænker
om vore egen og andres kroppe.
I foredraget knapper museumsinspektør Naomi Pinholt helt op til historien og fortæller om, hvad vi har haft på inderst
inde.
Hun fortæller om skiftende tiders mode- og kropsidealer, og hvilke æstetiske og samfundsmæssige forestillinger vores
kroppe har skullet afspejle til forskellige tider. Der bliver også mulighed for at komme helt tæt på udvalgte stykker
historisk undertøj fra museets samling.
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11 Grib muligheden – bliv røgfri
Er du ryger, og ønsker du at blive røgfri?
Har du brug for rådgivning og støtte til at knække vanen, så meld dig til et rygestopkursus.
Vi starter et nyt hold
Tirsdag den 21. april 2015 fra 16.00 – 18.00 i Skibby Fritidscenter, lokale 2, Nyvej 7, 4050 Skibby.
Kurset er for en gruppe på op til 12 deltagere. Forløbet varer i seks uger, hvor gruppen mødes på tirsdage i cirka to timer
pr. gang. De efterfølgende mødedage er den 28. april, 5. maj, 12. maj, 19. maj og 2. juni.
Hvert møde hjælper dig et skridt videre. Derfor er det vigtigt, at du deltager alle gange, så du bliver rustet til at håndtere
dit rygestop.
På kurset får du

viden og hjælp til at forberede dit rygestop

hjælp til at bryde vaner og vejledning i, hvordan du tackler rygetrang

viden om sundhedsmæssige fordele ved rygestop

viden og rådgivning i forhold til nikotinafhængighed

vejledning om vægt og rygestop

Inspiration og støtte fra de øvrige deltagere og fra rygestopinstruktøren.
Det kan være hårdt arbejde at blive røgfri, derfor er din motivation vigtig. Du skal være klar til at gøre et aktivt og
helhjertet forsøg. Du vil få opbakning i processen fra rygestopinstruktøren og gruppen.
Information og tilmelding
Er du klar til denne udfordring, eller har du spørgsmål, så ring til rygestopinstruktør Kristine Mortensen på 21 13 44 75
eller send en mail til kzmor@frederikssund.dk. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.
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11 80 fireårige indviede kulturspor
I 2014 tog Uddannelsesudvalget initiativ til et toårigt udviklingsprojekt under overskriften ”Kulturstier”. Projektet skal
undersøge hvordan kultur- og naturinstitutioner i Frederikssund Kommune kan bidrage til læring og inspiration i
kommunens børnehuse.
Siden da er det blevet til fem forskellige forløb hvor børnenes nysgerrighed og sanser er kommet vidt omkring i
litteraturen, naturen, billedkunsten, musikken og kulturarvens verdener.
Forløbene er blevet til i et samarbejde mellem pædagogisk-, natur- og kulturfagligt personale. Syv børnegrupper har i
projektets første år betrådt stierne, og på deres egen måde givet feedback.
Fra projektets start har designer Birte Dalsgård været tilknyttet projektet, og hun har udviklet en handson
formidlingsstation som børn og forældre fremover vil få glæde af på kommunens fire biblioteker.

Fernisering med sang og musik
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I dag blev udstillingen og formidlingsstationerne så indviet på Børnebiblioteket i Frederikssund. Det skete med tale af
formand for Uddannelsesudvalget, Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), og med sang og musik. Den del stod Musikskolen
for sammen med børn fra Skibyssen og Bakkegården – og alle de andre børn fra børnehusene Maglehøj, Højvang,
Ådalen, Kroghøj, Møllevang der har medvirket i projektet.

Ud over børnehusene har de kommunale kulturinstitutioner J.F. Willumsens Museum, Musikskolen, Frederikssund
Museum Færgegården, Naturværkstedet Fasangården og Frederikssund Bibliotekerne deltaget.
En skarp vision
I sin tale til alle de fremmødte børn og voksne kom Anne Mette Risgaard-Schmidt blandt andet ind på visionen for børnog ungeområdet i Frederikssund Kommune, hvori også baggrunden for kulturstierne skal findes:
- Vi har en vision om at alle børn og unge skal udfordres, så deres potentiale udnyttes bedst muligt. Og det er ikke kun
fagligt og social, men også kulturelt. Derfor var vi i Uddannelsesudvalget ikke i tvivl om at vi gerne ville bevilge nogle
penge til at få et fokus på kultur også for vores børnehavebørn.
- Projektet startede med at hedde kulturkuffert – inspireret til at IT-kufferten, men blev siden hen udviklet til at hedde
Kulturstier. Det syntes jeg var et godt udtryk, for det handler om at give jer børn nogle muligheder for at gå på opdagelse i
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vores kultur- og naturinstitutioner, og få nogle oplevelser der skal bidrage til jeres læring og udvikling, og som I ellers ikke
havde fået.
- Senere er det også meningen at kombinere projektet med den IT-kuffert I har i alle børnehusene – og det giver god
mulighed for at kombinere noget af den moderne teknologi med de kulturelle oplevelser.

Projektet fortsætter
Efter sommerferien skal alle kommunens fireårige ud på stierne, for projektet er nemlig langt fra slut.
I takt med at børnehusenes færden på Kulturstierne vil de producere forskellige udstillinger til formidlingsstationerne, som
så vil kunne opleves på bibliotekerne.
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12 Kronprins Frederiks Bro spærres
Vejdirektoratet er i gang med at udskifte maskineriet der driver broklapperne, og vil i perioden fra mandag den 16. til
mandag den 30. marts 2015 foretage nødvendige test.
Det betyder at broen disse dage i tidsrummet fra kl. 01.30 til 03.30 om natten kan være spærret maksimalt 30 minutter ad
gangen i begge retninger.
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16 Frivillige til demensramte
Ældre Sagen er i samarbejde med Frederikssund Kommune ved at opbygge et korps af frivillige, der har lyst til at aflaste
pårørende til demensramte.
Hvad indebærer det at være demensaflaster?
Som frivillig demensaflaster fungerer du som en ven af huset, der kommer for at være sammen med den demensramte.
Samværet kan indeholde aktiviteter, en gåtur eller blot hyggelig samtale. Imens får den pårørende et frirum til for
eksempel at handle, være sammen med venner eller bare være alene og slappe af.
Du skal have lyst til at hjælpe andre. Vi sørger for, at du får relevant viden om demens, blandt andet gennem Ældre
Sagens kursus i demensaflastning og via vores netværk for demensaflastere.
Informationsmøde
Hvis du er interesseret i at blive frivillig demensaflaster eller bare er nysgerrig, så kom til åbent informationsmøde:
Den 25. marts 2015 kl. 14.00 i caféen på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund.
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17 Velkommen til indvielse
Nationalpark Skjoldungernes Land
På lørdag åbner ”Nationalpark Skjoldungernes Land” dørene, og miljøminister Kirsten Brosbøl og borgmestrene i Lejre,
Roskilde og Frederikssund kommuner vil gerne invitere alle til fejring af Danmarks 4. nationalpark, som er den første på
Sjælland. H. K. H. Kronprinsen deltager i indvielsen.
Tid: Lørdag 21. marts kl. 11.00 til kl. 15.00
Sted: Ledreborg Slot og Park, Ledreborg Allé 2D, 4320 Lejre
Til indvielsen kan man smage på egnsspecialiteter: Urokse fra Herthadalen, øl fra Herslev Bryghus, vikingepølser fra
Hesselbjerggaard, frisk gårdmælk fra Lejre og det reneste grundvand. Flere af produkterne kan købes på dagen.
Der vil være ponyridning, klappehøns, guidede ture i slotsparken, og i slotsladen kan man komme helt tæt på et
vaskeægte vikingeskib.
Ledreborg Slot og Park ligger blot 10 minutter på cykel fra Lejre Station. Der er gratis parkering ved Amalienborgporten
500 meter fra slottet og el-biler til rådighed for gangbesværede.
Guider viser vej.
Husk praktisk fodtøj, og tag med til en fortryllende dag med fejring af Nationalpark Skjoldungernes Land
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18 Legat til hjælp og opmuntring til sygdomsramte personer
Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus mindelagt til hjælp og opmuntring til langvarigt eller på anden måde syge
personer uddeles i april måned 2015.
Legat kan søges af personer med bopæl i daværende Skuldelev-Selsø Kommune.
Ansøgningsfrist den 7. april 2015
NB: Tildeling kan have indfyldelse på eventuel overførselsindkomst fx. boligsikring, folkepension m.m. i ét år efter.
Ansøgning kan ske med at udfylde formularen via linket nederst på siden.
Ansøgningskema til C M Olsens mindelegat.
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19 Dialogmøde om budget 2016
Invitation: Tyvstart kommunens budget for 2016
Det foregår på
Falkenborgskolen, Ved Kirken 1, Frederikssund, lørdag den 18. april 2015 kl. 9.30-14.30
Kom med dine ideer og hjælp Byrådet med at prioritere.
Deltag i dialogmødet og debatten om tre temaer:
1. Fra borger til medborger
2. Ny teknologi
3. Bæredygtige tilbud
Tilmelding senest den 29. marts. Antallet af deltagere er begrænset til 120.
Endelig bekræftelse eller afslag vil blive sendt i begyndelsen af april.
Læse mere om mødet og se tilmeldingsblanketten.
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19 Hvad skal den nye bro over Roskilde Fjord hedde?
Vil du gerne være med til at bestemme, hvad den nye bro over Roskilde Fjord syd for Frederikssund skal hedde, så
deltag i navnekonkurrencen, der skydes i gang den 19. marts 2015.

Der er allerede gang i snakken om, hvad den nye bro skal hedde. Både blandt de kommende naboer, borgerne i
Frederikssund imellem, i Vejdirektoratet og blandt de samarbejdspartnere, der er en del af broens skabelse.
Men den nye bro har endnu ikke et navn. Derfor udskriver transportminister Magnus Heunicke en navnekonkurrence,
hvor alle kan komme med deres bud på, hvad den nye bro skal hedde.
Transportminister Magnus Heunicke udtaler:
- Vi har en god tradition for at navngive de store broer på statsvejene, og derfor håber jeg at så mange som muligt
deltager i konkurrencen, så vi kan finde et godt og passende navn til den nye bro.
- Med den nye forbindelse over Roskilde Fjord skaber vi bedre sammenhæng mellem Hovedstadsområdet og
Hornsherred, og vi forbedrer mulighederne for udvikling i området.
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Konkurrencen starter den 19. marts 2015 og slutter den 19. april 2015, og den er åben for alle Frederikssundsborgere og
andre interesserede.
Læs mere om konkurrencen, præmie, betingelser for deltagelse og hvor du kan aflevere dit forslag på
vejdirektoratet.dk/hvadskalbroenhedde.
Fakta om broen:
Den bliver 1.360 m lang og 19,7 m bred
Den understøttes af ca. 20 bropiller, og broens højeste punkt bliver ca. 25 m over fjorden
Der bliver to spor i hver retning
Hastigheden forventes at blive 90 km/t
Der vil blive opkrævet betaling for at køre på broen.
I december 2014 besluttede Folketinget at der skal bygges en ny bro over Roskilde Fjord. Broen skal forbinde
Frederikssund og Hornsherred, og skabe bedre forbindelse til Hovedstadsområdet.
Vejdirektoratet er bygherre på motortrafikvejen inklusive broen, og der arbejdes lige nu på højtryk for at få det endelige
design af projektet på plads.
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19 Om en måned går det løs...
I dagene fra 19.- 26. april er Frederikssund Kommune vært for verdens største omrejsende teaterfestival for børn og
unge.

Det hele starter med en stor åbningsfest - Søsætningen - søndag den 19. april kl. 14.00 på Torvet i Frederikssund.
Herfra vil alle fremmødte blive guidet rundt på en overraskende oplevelsestur gennem Frederikssund by for at markere at
store dele af Fjordlandet i den kommende uge vil syde og boble af teater på alle tænkelige og utænkelige måder.
Trickløbehjul, spejdere, sangere, sejlere, skuespillere, gymnaster, et blæseorkester og – ikke mindst – skibet Skjelskør! dét er nogle af ingredienserne i den store festivalsøsætning.
300 festivalbåde af papir foldes og søsættes til tonerne af Søsætningssangen, der er specielt komponeret til dagen. Og
bådene skal nok blive klar. Selv borgmester John Schmidt Andersen glæder sig så meget til søsætningen, at han giver
en hånd med...
130 teatre og 800 forestillinger - med gratis adgang
Sammen med Halsnæs Kommune lægger vi rammer til 130 teatre der opfører 800 forestillinger i løbet af den uge
festivalen varer.
Én af de mere spektakulære forestillinger er det australske POLYGLOT-teater, der sammen med publikum opbygger en
hel verden af tusindvis af papkasser i løbet af tre dage. Arrangørerne har ledt og svedt de sidste uger med at skaffe SÅ
mange flyttekasser med en samlet vægt på 6 tons til blot én forestilling. Men det skal nok lykkes, så POLYGLOTs ”We
Built This City” kan blive en god oplevelse for alle.
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I alt 85 skoler og institutioner i de to kommuner får teater i løbet af ugen, hvor i alt 332 forestillinger vises for børn og
unge i skoletiden. Om eftermiddagene vises der også 34 forestillinger rundt omkring i kommunernes kultur- og
forsamlingshuse, hvortil der er offentlig adgang.
I weekenden kulminerer det hele i et kæmpe ’åbent hus’-arrangement, hvor der vises næsten 400 teaterstykker fordelt på
12 spillesteder (især skoler) i Frederikssund by.
Her er alle velkommen til at møde op - blot skal gratis billetter bestilles inden. Det kan ske fra festivalen hjemmeside fra
den 13. april.
Program husstandsomdeles
Allerede nu kan det fulde program ses på festivalens hjemmeside, og ellers husstandsomdeles det også i hele
kommunen inden længe.
Giv en hånd med
For at det hele kan lykkes bliver der også brug for mange frivillige hjælpere til at løfte opgaven sammen med de
professionelle teaterfolk.
Der bliver opgaver med udsmykning, vejvisning, hjælp til teatrene med at bære udstyr ind og ud, caféopbygning,
servering, oprydning, transport af internationale gæster samt anden praktisk assistance.
Du kan på den måde være med til at give teatrene og de besøgende en uforglemmelig festival – og bliv samtidig selv en
del af en teaterfestival. Følg med ’indefra’, se forestillinger og deltag i fester og events– herunder Festivalshowet torsdag
aften og festen for de frivillige lørdag aften. Se uddybende information om de frivillige opgaver og tilmeldingsskema til
frivilligt arbejde.
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19 Bandnights i Elværket
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 er der Café i Kultuhuset Elværket med Frederikssund Musikskoles elever.
4-Strings, Musikskolens ”yngste” strygerorkester spiller, og man kan også høre violin-, klaver og guitarsolister.
De spiller også sammen i små ensembler, og musikken bliver alsidig og varieret, både klassisk og rytmisk.
Onsdag den 25. marts kl. 19.00 – bliver der sat strøm til Elværket når Musikskolen holder BANDNIGHT med de
velspillende rytmiske bands, bl.a. ”Flåede tomater” og ”Snake Charms”.
Musikskolens støtteforening sælger hjemmelavet kage, kaffe og te til begge arrangementer, og der er gratis entré.
Musikskolens mange elever kommer fra hele kommunen, fra Slangerup i nordøst til Skibby i sydvest. Musikskolen
underviser de yngste elever på stort set alle kommunens folkeskoler, og når eleverne bliver øvede – og store nok spiller
de sammen på nogle af de største og mest centralt beliggende af skolerne. Det er bl.a. nogle af disse BANDs og
sammenspilshold der kan opleves de to aftner i Kulturhuset Elværket
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21 Halfdan Rasmussen fejres 23. marts
Denne dag ville han være fyldt 100 år. Det markeres på Slangerup Bibliotek med teaterforestillingen ”Signes Sokker” kl.
19.00.
Forestillingen fortælles af en af Danmarks bedste fortællere, André Andersen, der også har skrevet teksten.
Signes Sokker er historien om den gamle digter der går i Hornbæk Plantage og tænker tilbage på sit liv. En tur han har
gået hundredvis af gange med sin kone Signe. Men nu er hun her ikke mere, så nu går han den alene. Men som han
engang skrev til sin ven Johannes Møllehave:
- I dag har jeg taget Signes sokker på, så vi stadig kan snuble over de samme rødder, og være på god fod med
hinanden.
Han savnede sin livsledsager, og selv da alzheimer havde gjort det svært for dem at kommunikere med hinanden, førte
han hende dansende rundt på plejehjemmet som den danser han var. Hun syntes at han var en god én af slagsen, og de
tog sig en sving om til det sidste.
Nu var hun ikke mere, nu var der kun den tomme lænestol som han kyssede godnat når han havde drukket en elefant og
gik op i seng. Glemte han det, sagde han altid undskyld dagen efter.
Fortællingen er inspireret af faxerier med Johannes Møllehave og biografien "Halfdan" - og selvfølgelig også den store
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mængde af digte: hans tosserier, børnerim, men også den mere alvorlige side som vi bl.a. møder i "Og det var det", "På
knæ for livet" og "Fremtiden er forbi".
Forestillingen er blevet til i et samarbejde mellem Helsingør Kommunes Biblioteker og Helsingør Teater. Billetter til
forestillingen koster 50 kr. og kan købes via www.billetten.dk eller på dit lokale bibliotek.
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22 Ny kunstgræsbane indviet
Den har været længe undervejs og ventet med længsel, og i dag skete det så endelig: Slangerup fik sin første
kunstgræsbane, der samtidig er kommunens tredje af sin slags.
Det var i flot solskin, og til trommehvirvel fra Slangerups vægterkorps at formand for Slangerup og Omegns
Idrætsforening (SOIF), Kristian Bloch, kunne byde de mange fremmødte velkommen på det nye kunstgræsanlæg ved
Slangerup Idræts- og Kulturcenter.

- Som formand gennem otte-ni år troede jeg aldrig nogen sinde det her skulle lykkes, at det blev dagen hvor Slangerup fik
sin kunstgræsbane. Men nu står vi her, og det er en
- Vi har jo allerede taget den lidt i brug, selvom det er i dag er den officielle indvielse, og fremmødet til træning er
allerede steget markant. Så det lovet godt for fremtiden, og det er en rigtig stor dag for alle os i Slangerup.
Før Kristian Bloch overlod ordet til borgmester John Schmidt Andersen (V) takkede han alle dem som har været med til at
gøre det muligt at få den nye kunstgræsbane.

Et langt træk og en stor dag
I sin tale ved indvielsen anerkendte Borgmesteren at det har været et langt og hårdt træk at få banen realiseret, og at
SOIF har lagt et stort forarbejde for det kunne lykkes.
- Med banen her, som jo også ligger lige ved siden af to af kommunens skoler, bliver mulighederne for dem også større.
Og så gør kunstgræsbanen at anlægget kan bruges over en længere periode, hvilket også er dejligt, da vi jo altid er
nødlidende på banekapacitet.
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- Inden længe får vi måske også den fjerde kunstgræsbane i kommunen, og det gør at sporten kan drives ud i sin fulde
styrke året rundt. Og det er det vi kan lide, det er det vi kan bruge, og det er dét vi ser frem til. Tillykke med den nye
bane.

Spillerne stod på spring
Ikke så snart at talerne var overstået stod spillerne på spring for at komme ind på banen - faktisk løb de næsten
borgmesteren over ende da han havde klippet den røde snor over.
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23 50 timers gratis arbejde til ispigen
Den 21-årige iværksætter Christina Jørgensen, som står bag soyaismærket Chriis, fik dagens største bifald, og oven i 50
timers gratis arbejde, da hun torsdag eftermiddag fortalte om sin virksomhed på Frederikssund Kommunes
erhvervskonference på Bautahøj.
Visitkort med hjælp
170 erhvervsledere deltog i arrangementet, og journalist Stener Glamann fra Tankegang, der interviewede Christina
Jørgensen, bad alle interesserede om at tilbyde to timers gratis hjælp til Chriis.
Hænderne fløj i vejret, og 25 erhvervsfolk afleverede deres visitkort med en lille beskrivelse af den hjælp de vil give til det
lille isfirma i Jægerspris. Der er gratis markedsføring, regnskabshjælp, fotografering og buskørsel på vej. Og så var der
flere interesserede kunder.
Dagens tema var netop at skabe vækst, og Chriis har nu over 100 nye venner som vil følge det et år gamle firma i dets
vej mod succes. Christina Jørgensen selv har store ambitioner med den lille virksomhed, der laver økologisk, allergivenlig
og velsmagende is til cafeer, restauranter, butikker og andre interesserede.
Dialog med virksomheder
Konferencen var den første af sin slags, og et led i Frederikssund Kommunes nye erhvervspolitik, hvor dialog med
virksomhederne er i højsædet. Derfor var formanden for Vækstudvalget, Ole Søbæk, også rigtig glad for fremmødet.
- Vi politikere elsker at træffe beslutninger, men de bliver bedre når de også har forbindelse til virkeligheden. Vi vil meget
gerne høre hvad der er vigtigt for jer, sagde udvalgsformanden.
Førende mediehus
Dagen bød også på to spændende historier fra lokale virksomheder. Karina Hoffmann fortalte om etableringen af
mediehuset House of Link i Frederikssund. Det er et samarbejde mellem en række små virksomheder i
kommunikationsbranchen, og ambitionen er at blive Nordsjællands førende mediehus.
Moderne lygtepæle
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Adm. direktør Adnan Özari fra DanIntra i Frederikssund fortalte om virksomhedens vellykkede turnaround som er
gennemført siden 2007.
DanIntra designer og sælger lygtepæle, og har været med til at udvikle nye standarder og en stribe nye produkter.
Moderne lygtepæle kan skifte farve om aftenen og give sig, så de kan bremse en bil i stedet for at slå fører eller
passagerer ihjel.
Dagens program blev koblet sammen af direktør Claus Steen Madsen fra Frederikssund Kommune, som også gav
deltagerne en opdatering på det store byprojekt i Vinge.
Se billeder fra dagen.
2015 3

23 IT-caféer i april 2015
I april udbyder Frederikssund Bibliotekerne og kommunens Borgerservice igen en række IT-caféer hvor du kan få hjælp
med Digital Post, Nem-ID samt helt almindelige IT spørgsmål.
Der er åbent i IT-Caféen i bibliotekssalonen på Gågaden i Frederikssund mellem kl. 10.00 og 12.00 på følgende dage:

Tirsdag den 7. april

Tirsdag den 14. april

Tirsdag den 28. april
Tirsdag den 21. apri er der også IT-café, men pga. Aprilfestival der anvendere Bibliotekssalonen holdes caféen denne
uge i udlånet.
Også på de tre lokalbiblioteker er der IT-caféer i april med åbent mellem kl. 10.00 og 12.00 på flg. dage:

Torsdag d. 9. april i Skibby

Mandag d. 13. april i Jægerspris

Mandag d. 27. april i Slangerup
Alle dage og steder står borgerservice og personale fra biblioteket parat til at hjælpe dig med Digital Post, Nem-ID samt
helt almindelige IT spørgsmål om computere, tablets, smartphones og med hjælp og vejledning til bibliotekets øvrige
tilbud.
Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.
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25 Børn og unge bliver kulturarrangører
Nye ord og begreber som flightcase, fadere og præsentationsteknik var blot noget af det en gruppe børn og unge stødte
på i dag på Marienlystskolen, da de var i lære som KulturCrew.
Ansvar og ejerskab
KulturCrew-uddannelsen af børn og unge i Frederikssund Kommune er et led i optakten til Aprilfestival, der rammer
kommunen med 800 teaterforestillinger i dagene fra den 19.- 26. april 2015. Kort fortalt går uddannelsen ud på at give
eleverne indflydelse, kompetencer, ansvar og medejerskab på en sjov måde, og samtidig udvikle dem som arrangører af
kulturelle aktiviteter på deres skole og gøre dem til lokale kulturambassadører.
Det er Teatercentrum, som også står bag Aprilfestival, der har udviklet konceptet, inspireret af en tilsvarende ordning i
Norge, hvor elever er værter ved kulturelle arrangementer på skolen. Det var også Teatercentrum der sammen med
Frederikssund Kommune stod bag dagens arrangement på Marienlystskolen i Frederikssund.
Værtsskab, teknik og presse Her blev eleverne delt op i tre grupper, hvor de enten lærte mere om marketing, PR og
pressekontakt, om teknik og scenearbejde, og endelig endelig om rollen som vært og formidler over for publikum.

På teknikholdet stødte eleverne på nye begreber som flightcase og fadere på en mikserpult.
Noget af de første eleverne blev præsenteret for var blandt andet at prøve kræfter med at rulle kabler rigtigt sammen noget der faktisk er sværere end man tror. Hvem har ikke prøve at det hele er en stor knude når de skal rulles ud og
bruges igen? Sådan noget går bare ikke for en scenetekniker der typisk har en stram deadline, så det skal gøres rigtigt i
første forsøg.
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Lær at fortælle
På holdet i formidling og værtskab gik det ud på at fortælle historier til andre. Her styrede Hans Laurens fra BestTeller
slagets gang. Han er selv professionel historiefortæller i det daglige, og ved hvor svært det kan være at få sat de rigtige
ord på situationen, og hvor grænseoverskridende det kan være at stille sig op og tale til en forsamling.
- Men netop med teater er det smadder vigtigt at kunne introducerer og fortælle rigtigt. Både så publikum fra starten føler
sig om en del af historien, men også så de optrædende virkelig føler sig velkomne.
Eleverne fik dog lov at lægge blidt ud med at fortælle en lille historie de selv havde fundet på til tre andre på holdet, og
først efter frokost skulle de så "op på de skrå brædder".
Rift om pladserne
Dagens arrangement havde et begrænset antal pladser. Normalt er et KulturCrew på 8-12 elever - der var dog lidt flere
på dagens hold. Men der har været rift om pladserne.
Tanken er så at eleverne der har deltaget, som ikke kun kom fra Marienlystskolen i Frederikssund men også fra andre af
kommunens skoler, nu skal hjem og bruge deres nye uddannelse aktivt - også gerne som hjælpere i forbindelse med
Aprilfestival om en lille måneds tid, hvor alle kommunens skoler får besøg af en masse teatre der skal optræde for
skolens elever.
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26 Affaldsindsamling den 19. april
En gruppe aktive borgere mødtes en mandag aften i januar måned 2015 i Kulturhuset Elværket i Frederikssund for at gå
til kamp mod det affald, der ligger i byerne, i naturen og i grøftekanter.
Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og Vej og Park i Frederikssund
Kommune. Se nyhed om aftenen.

Indsamling søndag den 19. april 2015
Det kortsigtede mål er at få flest mulig til at deltage i den landsdækkende affaldsindsamling søndag den 19. april.
Insamlingen starter
kl. 9.00 i Slangerup

73

kl. 10.00 i Frederikssund
kl. 11.00 i Jægerspris og
kl. 12.00 i Skibby.
Så riv et par timer ud af kalenderen denne dag – kom og gør en aktiv indsats for at holde vores kommune pæn og ren.
Du kan læse mere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.
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26 Æg, æg, påskeæg!

Påskedagene er en rigtig forårsbebuder. Men påsken er også en mærkelig sammenblanding af kirkelige ritualer, folkelige
skikke og gammel overtro.
I påskedagene tirsdag den 31. marts og onsdag den 1. april kan du fra kl. 11.00 til 14.00 besøge Frederikssund Museum
Færgegården og blive klogere på påskens traditioner.
Æg i alle farver og størrelser har altid spillet en vigtig rolle i påsken. I den kristne kirke blev ægget symbol på
opstandelsen. Skallen er død og livløs som graven, men inden i ægget bryder et nyt liv frem, ligesom Jesus brød ud af
graven påskemorgen.
I gamle dage fik karle og piger på gårdene hårdkogte æg som en slags bonus, og de hårdkogte æg var en lækkerbisken
efter en lang vinter, hvor hønsene ikke havde lagt æg. Ofte var æggene smukt dekorerede, og kunne bruges som indsats
i påskelege hvor man kunne vinde æg fra hinanden.
På Frederikssund Museum kan du prøve at dekorere æg på gammeldags maner.
Her farves æg med løgskaller og rødbedesaft, og der trilles æg og leges påskelege i haven.
I værkstedet kan man lave kyllinger af piberensere og karteuld, og så er der påskeskattejagt med præmier i museets
udstilling.
Foto: Roskilde museum
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26 Budgetdialog skudt i gang
Torsdag den 26. marts tog kommunen hul på arbejdet med budget 2016. Det skete da godt 80 ledere og medarbejdere
fra kommunens MED-udvalg (MED står for medbestemmelse og medindflydelse) var til dialogmøde og workshop om det
kommende års budget.
Inddragelse fra start
Mødet er første skridt i en helt ny måde at angribe budgetarbejdet på. I modsætning til tidligere år startes processen med
input fra medarbejderne, og siden også borgerne, før politikerne får lov at tage fat.
I sin velkomst til lagde borgmester John Schmidt Andersen (V) da heller ikke skjul på, at det for ham i lang tid har været
et stort ønske at kunne inddrage medarbejdere og borgere mere i budgetprocessen.
- Det med budgettet er en proces som har kørt sig egen tilværelse i rigtig mange år. En proces hvor man fra politisk hold
fremsætter en masse ønsker, og i en snæver kreds af politikere og medarbejdere bearbejder det inden det sendes i
høring i tre uger.
- Men det er jer der har den skæve indgang til tingene der sker i kommunen. I ved hvor skoen trykker, og kan komme
med nogle input til budgettet. Og hvem ved - måske kan det også medvirke til at forbedre servicen over for borgerne?
I følge kommunaldirektør Ole Jacobsen er det første gang man samler personalet så bredt på tværs af kommunen for at
drøfte budgettet:
- Jeg forventer meget af dette arbejde, og I skal ikke holde jer tilbage med at komme med skæve indfald og idéer. Det
handler først og fremmest om at inspirere hinanden. Det skal inspirere det budgetarbejde som er i gang, hvor vi skal
rationalisere og effektivisere en procent af vores budget om året i de kommende år.
- Og vi har god tid. Det betyder, at får man idéer eller kommer på forslag der kræver en investering i første omgang, men
som giver en fornuftig forretning hen over årene, så har vi også tid til at kigge på det.
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Tre temaer
Dialogmødet var bygget op som en workshop, hvor deltagerne dagen igennem arbejdede i grupper over tre temaer:

Fra borger til medborger – hvor borgerne og frivillige kræfter får mere ansvar og løfter flere opgaver selv

Optimal udnyttelse af teknologi – hvor kommunen bruger ny teknologi til at gøre driften mere effektiv

Bæredygtige tilbud – hvor kommunen organiseres på den mest effektive måde og bygninger udnyttes optimalt
Se en uddybende præsentation af de tre temaer her.
En ganske særlig ting ved dagen var at direktører og fagchefer ikke måtte blande sig i diskussionerne og styre ordet eller
svare på spørgsmål. De var kun med for at lytte. Med andre ord handlede det om netop medarbejdernes og de lokale
lederes input.
Før gruppearbejdet med hvert tema stemte alle deltagerne elektronisk om en række spørgsmål.
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En inspirerende dag
Lykke Mølhave var en af de medarbejdere som deltog i dagens dialogmøde og workshop. Lykke er til daglig
virksomhedskonsulent i Jobcentret og desuden fællestillidsrepræsentant for kommunens HKpersonale samt
næstformand i kommunens HovedMED-udvalg.
I følge Lykke Mølhave har det været en yderst inspirerende dag som gik over al forventning:
- Jeg hilser det velkommen at man prøver at gøre tingene på en anden måde. Budgetprocessen kan være en tung og
kedelig sag som er svær at følge, uanset om man er medarbejder eller borger. Men den måde det blev gjort på i dag,
trækker enhver ind på det niveau man er på, og giver alle mulighed for at bidrage. Så det er et stort skridt i den rigtige
retning.
- Lige som alle borgere nu får muligheden, så fik medarbejderne i dag mulighed for at give deres mening til kende, og
deres holdninger blev hilst velkommen.
- Det var også dejligt at se at folk deltog og bød ind, og så det som en mulighedernes dag. Det var nogle glade folk der
var der, og temaerne var gode.
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Som sådan forventer Lykke Møllehave sig meget af dagen.
- Det var en godt styret proces, og folk var gode til råt for usødet at komme med hvad der faldt dem ind. Det var rigtigt
inspirerende.

Du kan også være med
Mødet med kommunens MED-system var som sagt kun første skridt i budgetprocessen.
Som noget nyt kan du som borger også sætte dit aftryk på det videre arbejde. Første mulighed er allerede ved
borgermødet lørdag den 18. april.
Det afholdes på Falkenborgskolen i Frederikssund, og starter kl. 9.00 med kaffe og brød.
Har du lyst til at deltage, så kan du tilmelde dig her her på hjemmesiden. Der er plads til 120 deltagere.
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27 Ingen fejl i pas fra Frederikssund
Der har i dag, fredag den 27. marts, været en del omtale i pressen omkring fejlbehæftede pas produceret i perioden fra
den 2. til 27. marts 2015.

77

Ifølge Borgerservice i Frederikssund Kommune gælder dette ikke for pas som er produceret og udstedt her i kommunen.
Har du derfor fået udstedt pas af Frederikssund Kommune er dit pas fuldt gyldigt - også selv om det er produceret i
ovennævnte periode.
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27 Etablering af cykelsti på Kocksvej
Frederikssund Kommune planlægger at etablere cykelstier på Kocksvej. Projektet har til formål at:

Øge trygheden på strækningen, især elevernes tryghed

Forbedre trafiksikkerhed og gøre vejen til en mere sikker skolever

Forbedre fremkommelighed for bløde trafikanter

Flytning af fodgængerovergangen samt etablering af ny indgang til Frederikssund Private Realskole.
Projektet omfatter delstrækningen fra Ny Østergade til Falkenborgvej som er smal, og hvor cyklisterne færdes på
kørebanen. Anlægsarbejdet består af etablering af cykelsti på en 330 meter lang strækning i begge sider af kørebanen.
Tidsplan for projektet er:
Udbud af anlægsarbejdet - april 2015 Licitation - primo maj 2015 Ledningsejermøde - medio maj 2015 Anlægsarbejdet
påbegynder - ultimo maj 2015 Vejstrækningen fra Falkenborgvej til J.F. Willumsensvej er ikke en del af projektet, i det
denne strækning allerede på nuværende tidspunkt er udformet med adskillelse af de bløde trafikanter fra motortrafikken.
Eventuelle spørgsmål eller yderligere information om projektet kan besvares af projektleder ingeniør Nawzad Marouf på
47 35 10 00 eller vejogtrafik@frederikssund.dk.
Se tegningerne for projektet: Plantegning (pdf) og tværsnit (pdf).
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27 Borgmestre på ministerbesøg
De tre borgmestre fra Bycirkelkommunerne Frederikssund, Egedal og Ballerup har inden for bare en måned besøgt både
Transportudvalget og transportminister Magnus Heunicke. Det blev til et par positive møder, men ikke flere penge –
foreløbig.
Borgmestrenes besøg på Christiansborg og i Transportministeriet har haft to formål.
Mange tak for det, der allerede er opnået
De tre kommuners borgmestre kvitterede med tak for den vedtagne anlægslov for den nye bro over Roskilde Fjord og de
tilhørende vejanlæg.
Også beslutningen fra juni sidste år om at der afsættes fire mio. kr. til at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for at
etablering af et vendespor ved Enghave station blev der sagt tak for. Etableringen af dette vendespor kan betyde at der
på S-togslinjen til Frederikssund kan etableres reel 10minutters drift.
Endelig takkede de tre borgmestre for de yderligere fire mio. kr., der er afsat til at udarbejde et beslutnings-grundlag for
flytning af Herlev Station, således at den i fremtiden får samme placering som en station for den kommende letbane
langs ring 3 i Herlev.
Vi skal videre
Men borgmestre havde andet på hjerte end at sige tak til Transportudvalget og Transport-ministeren.
Borgmestrene gjorde det klart at det er afgørende for de tre kommuner at forsætte med udbygningen af motorvejen, så
den kan fortsætte fra Tværvej ved Kildedal Station frem til den kommende nye bro over Roskilde Fjord.
Borgmestrene fremlagde tal der viste, at færdiggørel-sen af Frederikssundsmotorvejen vil være samfundsøkonomisk
rentabel, og samtidigt aflaste andre dele af motorvejsnettet i hovedstadsområdet. Transportministeren og et flertal i
Transportudvalget erklærede sig enige i at forrentningen ser god ud.
Borgmestrene påpegede også nødvendigheden af at sidste års politiske aftale om at udarbejde et beslutningsforslag for
etablering af et vendespor ved Enghave station bør føre til, at vendesporet etableres, således at togene på
Frederikssundsbanen kan køre præcist hver tiende minut. Folketingspolitikerne var også enig i denne målsætning.
Endelig blev der tilkendegivet bred tilslutning fra Transportudvalget og fra Transportminister Magnus Heunicke om at se
meget velvilligt på at flytte Herlev Station. Også det forslag er Transportministeriet ved at undersøge nærmere.
- Vi bliver gladere og gladere for den løsning for hver gang vi ser på den, som Magnus Heunicke udtrykte det.
Masser af forståelse – men ingen penge lige nu
Selvom der var masser af positiv feedback på de tre borgmestres ønsker om flere bevillinger til infrastruktur i
Frederikssundsfingeren, kunne hverken Transportudvalget eller ministeren dog give tilsagt om flere penge lige nu.
Det havde borgmestrene heller ikke regnet med – men de kunne tage hjem med en forvisning om, der var blevet lyttet og
talt positivt om deres ønsker.
Og det er bestemt ikke det værste udgangspunkt for de kommende forhandlinger i Folketinget når de fremtidige
trafikmidler skal fordeles.
Støtte til Femern Bælt-forbindelsen
På mødet med de tre borgmestre gav transportministeren desuden en status for Femern Bæltforbindelsen og arbejdet
med at finde løsninger på de udfordringer, som projektet står overfor. De tre borgmestre tilkendegav, at de vil støtte op
om projektet og håber, at det kan realiseres, da forbindelsen også vil være med til at sikre udvikling og vækst i Greater
Copenhagen.
Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen, kunne desværre ikke deltage i møderne, men har på Herlev kommunes
vegne udtalt at han bakker op om de tre øvrige borgmestres ønsker og udtalelser.
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27 Det kører for Aprilfestival
I dag overdrog Volkswagen Frederikssund en folieret UP! til Frederikssund Kommune og Aprilfestivalen. Ligesom bilen vil
kunne ses i gadebilledet i hele landet de kommende par uger, begynder bannere, plakater og farvede skibe i alskens
udformninger at komme til syne rundt om i Frederikssund
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Det er et tegn på at Aprilfestivalen nærmer sig, og at Frederikssund Kommune snart vil blive fyldt med teater i alle
tænkelige lokaler, og at gader fyldes med gæster fra nær og fjern.
Volkswagen i Frederikssund har fra start været interesseret i at være medspiller på festivalen. Udover at producere en
helt særlig festivalbil lægger Volkswagen den 20. april hus til Frederikssund Kommunes officielle velkomst til de 127
teatergrupper der deltager på festivalen.
For direktør i Volkswagen Morten Ratje er det sjovt at være med i en teaterfestival på den måde:
- Det handler om at støtte op og deltage i begivenheder der kan binde byen og kommunen sammen. Og hvis en UP i
flotte farver med flotte grafiske elementer, kan være med til at understøtte det, så er det en fin investering for Volkswagen
ligesom for Frederikssund Kommune – og Aprilfestivalen, siger Morten Ratje.
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28 Varm op til Aprilfestivalen
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Fra den 7. april og i ugerne op til Aprilfestivalen 2015 varmer Frederikssund Børnebibliotek op til alle festlighederne.
I samarbejde med Jægerspris Amatør Scene (JAS) bliver der på børnebiblioteket i Jernbanegade 24, 2. sal. i
Frederikssund mulighed for at børnene kan prøve flotte teaterkostumer fra JAS’ kostumekælder.
Der bliver mange flotte kostymer at vælge imellem, og ikke nok med det; alle kan fotografere sig selv i en ekstra flot
kostume i børnebibliotekets fotobooth, og med det samme få printet et postkort eller to ud til at tage med hjem af sig selv
på forsiden.
På selve Frederikssund Bibliotek kan man i hele perioden se to fine udstillinger med teaterplakater, men allerede nede i
Bibliotekssalonens vindue vil der være udstillet flotte kostymer som en appetitvækker til alle festlighederne.
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30 Babycaféer i april 2015
Er du på barsel, og vil du gerne møde andre forældre med babyer, så er du velkommen til at deltage i bibliotekernes
babycafeer sammen med din baby.
April måneds program
Tirsdag den 7. april kl. 10.00 til 12.00 Jægerspris Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi
børn lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 7. april kl. 10.00 til 12.00 Slangerup Bibliotek Kl. 10.00 til 11.00 fortæller Elena Michelsen om zoneterapi til
babyer, hvor zoneterapien bl.a. kan være en god hjælp til at genoprette eller styrke babys helbred generelt.
Hør om Elenas erfaringer bl.a. i forbindelse med kolik, fordøjelsesproblemer eller gentagne infektioner. Der bliver tid til
både spørgsmål og demonstration af zoneterapien.
Tirsdag den 28. april kl. 10.00 til 12.00 på Frederikssund Bibliotek
Kl. 10.00 til 11.00 er der babysang og bevægelse med Gitte Ziebell. Nøgleordene er leg, bevægelse og nærvær fordi
børn lærer gennem kroppen.
Babysang og bevægelse er en form for musikalsk legestue med sansemotorisk stimulering for de mindste.
Tirsdag den 28. april kl. 10.00 til 12.00 på Skibby Bibliotek Kl. 10.00 til 11.00 fortæller Susan Weber fortæller om sine
erfaringer med "kranio-sakral terapi" til babyer, blandt andet i forbindelse med kolik og fordøjelsesproblemer.
Mange børn udsættes for klem og vrid under fødslen med ubalancer til følge.
Hyggetid og erfaringsudveksling
Fra kl. 11.00 til 12.00 er der alle steder hyggetid og erfaringsudveksling, i Slangerup desuden besøg af
sundhedsplejersken.
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding via bibliotekernes hjemmeside, eller ved henvendelse på det lokale bibliotek.
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