Generel tidslinje, over forhold / begivenheder i Frederikssund Kommune – 1. kvartal 2019.
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Krisestab iværksætter lavt beredskab
På baggrund af de seneste prognoser fra DMI, har kommunens krisestab tirsdag kl. 13 vurderet, at der kun er behov for
at iværksætte et lavt beredskab, og afvente opdateret prognose for vandstanden kl. 16.00.
Stormen forventes ikke at medføre forstyrrelser af trafikken eller lukning af Kronprins Frederiks Bro, men der må
forventes vand på terræn flere steder i kommunen.
Flere indsatser iværksættes
Tirsdag kl. 13.00 viser DMIs prognoser en vandstand på 116 cm ved Frederikssund når den topper kl. 6.10 onsdag
morgen. I Jægerspris, ved Kignæs havn og Smedeengen, er højeste forventede vandstand 126 cm tirsdag aften kl.
21.40. I Isefjord forventes en vandstand på 127 cm kl. 19.40 tirsdag.
Frederikssund
Det lave beredskab betyder i praksis, at man i Frederikssund sikrer højvandslukker for at hindre tilbageløb af kloakvand,
at Sillebro Å lukkes, og at bommene mellem Strandvej/Thorfinsvej og Pilehaven/Klintevej åbnes.
Hornsherred
I Hornsherred har krisestaben besluttet at der gøres en Watertube klar til sikring af Kignæshallen, og at der tages endelig
stilling til hvorvidt watertuben skal udlægges kl. 16.00.
Novafos er også i gang med at sikre sine anlæg, så der vil ikke blive forstyrrelser af vandforsyning og
spildevandshåndtering.
Sandsække til afhentning
Sideløbende med de beskrevne indsatser, er det besluttet, at der lægges 2.000 sandsække klar ved Vej og Park på
Smedetoften i Frederikssund, som borgere der alligevel ønsker at sikre deres bolig ekstra, er velkomne til at hente.
Sandsækkene forventes klar fra kl. 15.00 tirsdag eftermiddag.
Der forventes ikke at være behov for yderligere sandsække, men skulle det blive tilfældet, så er man forberedt, og har
klargjort 18.000 sække.
Ny vurdering kl. 16.00
Kommunens krisestab foretager en ny vurdering kl. 16.00 tirsdag eftermiddag, hvorefter der udsendes opdateret
information.
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Watertubes bliver i indpakningen
Med en forventet vandstand på maksimalt 126 centimeter over daglig vande ved Kignæs i Jægerspris, har krisestaben
besluttet ikke at udlægge watertubes ved Kignæshallen og Smedeengen i Jægerspris. Der bliver således ikke brug for
den watertube, som ellers tidligere på dagen var lagt klar.

Watertube ved Kignæs, som det ser ud til ikke kommer i brug alligevel.
Heller ikke andre steder i kommunen vil der blive brug for at udlægge watertubes, lyder vurderingen. Det forventes
således fortsat ikke at vandstanden vil nå et niveau, der kræver forholdsregler ud over hvad der allerede er iværksat.
Læs mere om den tidligere iværksatte indsats.
2.000 sandsække er klar
Hvis man alligevel føler for at sikre sin ejendom, så ligger der nu 2.000 sandsække klar til fri afhentning hos Vej og Park
på Smedetoften 4 i Frederikssund.

2.000 sandsække ligger klar hos Vej og Park på Smedetoften.
Situationen vurderes løbende
Stormen har langt fra toppet endnu tirsdag eftermiddag kl 16.30, og vandstanden stiger fortsat. Nogle steder topper den
først mellem klokken 6 og 7 onsdag morgen, så beredskabet følger situationen tæt natten og morgenen igennem, og
udsender nyt varsel her via kommunens hjemmeside, hvis der viser sig at være behov for at ændre på indsatsen.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Kriseberedskab ophører: Vandet har toppet
Ved midnat mellem 1. og 2. januar 2019 har vandstanden toppet i både Roskilde Fjord og Isefjord. Det skete uden at der
har været behov for indsats fra beredskabet. Kriseberedskabet ophører derfor, men situationen følges fortsat.
Vandet nåede 119 cm
Vandet nåede 119 cm over dagligt vande i Roskilde Fjord, målt kl. 21.40 til 22.00 ved Kignæs Havn i Jægerspris. I
Isefjord nåede vandet 117 cm over dagligt vand, målt kl. 20.30 ved Kyndbyværket. I Frederikssund - og altså også
Roskilde Fjord - nåede vandet kun 104 cm over dagligt vande, målt kl. 22.40.

DMIs målinger og prognose for vandstand ved Frederikssund.

DMIs målinger og prognose for vandstand ved Jægerspris.

DMIs målinger og prognose for vandstand ved Kyndbyværket.
Alle niveauerne er langt fra de vandstande vi så under stormfloden i december 2013 og december 2016, og under
stormen i januar 2015.
Vandstand forbliver høj
Iflg. prognoserne vil vandet fortsat ligge højt de kommende 12 timer, indtil omkring frokost i morgen, onsdag den 2. januar
2019. Men intet tyder på et vandet stiger så meget igen, som det har gjort tirsdag aften.
Da de nævnte vandstande, så vidt krisestaben er vidende om, ikke har betydet oversvømmelser af huse eller behov for
indsats fra beredskabet, så går man nu over til normalt beredskab, men overvåger naturligvis fortsat situationen og holder
øje med DMIs prognoser for vandstanden i fjordene.
Går alt som forventet, så vil der ikke blive udsendt flere varsler fra kommunen.
Sådan så det ud i timerne da det toppede
Herunder kan du se lidt billeder fra nogle af de steder, hvor vandet nåede længst op under stormen tirsdag nat.

Kulhuse Havn med høj vandstand, men ikke over kajkanten.

Et af de steder hvor vandet har stået højest ind over kørebane og terræn er på Strandvej i Frederikssund, der tirsdag nat
er lettere oversvømmet.

Også i Frederikssund Havn står vandet højt, men slet ikke i kritisk b niveau, Her ses trappen på Nordkajen i
Frederikssund Havn.

Også Skyllebakke Havn holdt stand.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Stadig meget vand i fjordene og på enkelte veje
Vandstanden er som forventet steget igen onsdag morgen, og også lidt mere end prognoserne viste. Bortset fra vand på
veje, stier og terræn meldes der ikke om at det har givet problemer.
Som ventet er vandstanden nu langsomt for nedadgående igen i både Isefjorden og Roskilde Fjord. Ved Frederikssund
ventes vandstanden at være 100 cm over daglig vande sidst på eftermiddagen.

DMIs prognose for vandstand ved Frederikssund 2. januar 2019 kl. 9.20.
Kronprins Frederiks Bro
Der er lidt vand og småsten på Kronprins Frederiks Bro, hvilket har givet noget kødannelse morgenen igennem. Der er
ligeledes vand i krydset J.F. Willumsensvej/Færgevej (krydset er farbart) - her er Novafos på vej med ekstra pumper.
Kør forsigtigt.
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Info om Kronprins Frederiks Bro og Strandvej
Kronprins Frederiks Bro er fortsat farbar, men cyklister og gående opfordres til at benytte sydsiden af broen, da fortov og
cykelsti på nordsiden er spærret af tang og sten fra fjorden. Pga. af kraftig vind og høj vandstand pisker der også vand
ind over cykelsti, fortov og kørebanen, så alle opfordres til at vise hensyn, og passerer broen i lav fart.

Vandet slår ind over dæmningen ved Kronprins Frederiks Bro.
Lige nu opleves en række farlige situationer, hvor cyklister i konsekvens af blokeringen af cykelstien forsøger at krydse
vejbanen lige efter broen på Jægersprissiden.

Farlig situation med krydsende cyklist på broen.
Strandvej midlertidigt spærret
I krydset J.F. Willumsensvej/Færgevej/Strandvej arbejder Novafos fortsat kl. 12.30 med at pumpe vand væk fra krydset
og Strandvej. For at fjerne vandet har de sat en pumpe på og lagt en slange tværs over Strandvej for at komme af med
vandet.
Novafos forventer at de er færdige inden længe, men indtil da kan man i stedet benytte Thorfinsvej eller
Pilehaven/Klintevej for adgang til Strandvej.

Novafos arbejder ved Strandvej og broen.
Vandstand fortsat faldende
Vandet er nu faldet til 112 cm, så når Novafos har afsluttet pumpearbejdet, så skulle det ikke blive et problem længere

med vand i krydset.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Alfrida taber langsomt pusten
Vandstand og vind er onsdag eftermiddag langsomt aftagende. Vejdirektoratet har fejet vej, fortov og cykelsti ved
Kronprins Frederiks Bro. Vi opfordrer alligevel fortsat gående og cyklende til kun at benytte sydsiden af broen, da
vindretningen og den forholdsvis høje vandstand fortsat betyder at bølger og vand slår ind over dæmningen frem mod
Færgegårdsvej.
Novafos pumper fortsat vand ved Strandvej, men den er nu farbar i et spor fra J.F. Willumsensvej.

Fejemaskinen er i gang på Kronprins Frederiks Bro onsdag eftermiddag.
Vind og vandstand aftager
Vandstanden i både Roskilde Fjord og Isefjord er aftaget i dagens løb, og er kl. 15.30 på 88 cm over dagligt vande ved
Kyndbyværket og 101 cm over dagligt vande ved Frederikssund.
Først i løbet af aftenen og natten ventes vandstanden at aftage yderligere. Det sker i takt med at også vinden aftager og
vender fra kuling i nord til let til frisk vind omkring nordvest.

DMIs prognose for vandstand ved Kyndbyværket i Isefjord.

DMIs prognose for vandstand ved Frederikssund i Roskilde Fjord.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Nyt blæsevejr ventes ikke at give problemer
DMI har mandag den 7. januar 2019 udsendt varsel om, at der igen er blæst og forhøjet vandstand på vej til blandt andet
Roskilde Fjord og Isefjord. Beredskabet følger situationen, men forventer ingen problemer.
Vandstand under 1,2 meter
Aktuelt ventes en maksimal vandstand lige under 1,2 meter over dagligt vande om morgenen den 9. januar, og selv om
der for en sikkerheds skyld regnes med muligheden for op til 10 cm ekstra i vandstandsstigning, så vurderes det ikke at
medføre udfordringer eller kræve et forhøjet beredskab.

DMIs prognose for vandstand ved Frederikssund, stigende til godt én meter over dagligt vande om morgenen den 9.
januar 2019.
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Få et røgfrit forår
Bliv røgfri sammen med andre på et rygestopkursus, hvor du bliver inspireret og motiveret til at fastsætte en stopdato, og
hvor du får redskaber til at fastholde dit rygestop.
Kurset starter tirsdag den 19. februar 2019 og foregår en gang om ugen over 7 uger i tidsrummet kl. 10:00 – 12:00. Det er
vigtigt, at du deltager i alle syv møder.
Inden kursusstart skal du til en individuel startsamtale med rygestopinstruktøren af ca. en times varighed. Tilmelding skal
ske til rygestopinstruktør Rikke Rossen Hansen på tlf. 24 44 60 73.
Startsamtalen og kurset foregår på:

Østergården,
Frederiksborgvej 8,
3600 Frederikssund.

Tag en rask beslutning - meld dig til vores næste rygestopkursus. Foto: Frederikssund Kommune/Steven Rønnenkamp
Holst.
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Gadelys slukkes om natten
Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2019, at gadelys i Frederikssund Kommune skal slukkes mellem kl. 1 og 5
om natten. Slukningen af gadelyset om natten begynder i Slangerup i slutningen af januar. Derefter udbredes
natslukningen gradvist til Frederikssund, Jægerspris og Skibby. Også i landsbyerne bliver der slukket for gadelyset om
natten.
Det ventes, at alt lys er natslukket fra omkring 1. marts.
De fleste steder kan lyset styres fra en computer, men enkelte steder vil det være nødvendigt at montere et ur i
styreskabet. I disse områder vil natslukningen ske efterfølgende.
Før kommunesammenlægningen havde både Slangerup og Jægerspris natslukning. Så har man savnet at se
stjernehimlen uden forstyrrende gadelys, kan man glæde sig til helt mørke nætter inden længe.
Natslukningen vil betyde en årlig besparelse på 580.000 kr.

Fra slutningen af januar 2019 vil blandt andet disse gadelamper på Strandstræde i Slangerup være slukkede mellem kl. 1
og 5 om natten. Siden udbredes natslukningen til de øvrige byer og landsbyer i Frederikssund Kommune. Foto:
Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
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Bliv klogere på budget 2019
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet kommunens budget for 2019. I nedenstående grafik kan du se dels, hvor
kommunens indtægter kommer fra, og dels hvordan pengene bliver fordelt mellem de forskellige serviceområder.
Siden vedtagelsen er der udarbejdet beskrivelser af de grundlæggende forudsætninger, som ligger bag det vedtagne
budget. På vores hjemmeside kan du nu finde budgetbemærkningerne for de forskellige politiske udvalg.
Af grafik 1 fremgår det, at mere end tre fjerdedele af kommunens samlede indtægter på godt 3,2 mia. kr. kommer fra
skatter. Den næststørste indtægtskilde er tilskud og udligning fra staten.

Klik på billedet for større billede.
Grafik 2 viser fordelingen af udgifterne inden for de forskellige kommunale serviceområder. Det største udgiftsområde er
arbejdsmarkedsområdet efterfulgt af skole og klubområdet, socialområdet og ældreområdet.

Klik på billedet for større billede.
Dyk ned i tallene
Hvis du er interesseret i at dykke mere ned i tallene bag budget 2019 kan du på vores hjemmeside finde blandt andet
investeringsoversigt, likviditetsprognose, skatteprocenter mm.
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Nyt varsel om forhøjet vandstand
DMI har lørdag den 12. januar udsendt et varsel om, at der mandag den 14. januar 2019 er risiko for forhøjet vandstand i
Isefjorden og i Roskilde Fjord. Beredskabet følger situationen nøje.
DMI skriver, at de seneste prognoser fortsat er usikre, men indikerer, at vandstanden kan nå op mellem 110 og 145 cm
over dagligt vande. Det giver naturligvis anledning til bekymring hos flere borgere, og beredskabet følger nøje med i
varslerne og er klar til reagere, hvis det bliver nødvendigt.
Der vil blive informeret yderligere her på hjemmesiden og på Frederikssund Kommunes Facebookside, hvis der sker
ændringer i situationen.

DMIs prognose for forhøjet vandstand i Frederikssund Syd mandag den 14. januar 2019
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Krisestab iværksætter forhøjet beredskab
Med er forsat varsel fra DMI på 145 cm over dagligt vande mandag den 14. januar 2019 omkring kl. 16.00, så
iværksættes i de kommende timer et forhøjet beredskab, for at forberede kommunen på vandet. Belært af erfaringerne
både i Frederikssund Kommune og andre kommuner fra de seneste ugers storme, så tager Krisestaben ingen
chancer, og har søndag derfor besluttet at iværksætte forhøjet beredskab.
Allerede lørdag eftermiddag har beredskabet bestilt levering af watertubes, så de ligger klar flere steder i kommunen, og
det er nu besluttet at flere af dem skal udlægges, lige som der etableres fem depoter for sandsække i kommunen.
Det gør vi
I det følgende er oplistet de indsatser som søndag er besluttet iværksat, idet det bemærkes, at kommunens krisestab
hele tiden følger situationen, og altså er forberedt på at iværksætte yderligere indsatser hvis det undervejs viser sig
nødvendigt.
Watertubes
Frederiksborg Brand og Redning påbegynder søndag eftermiddag at udlægge Watertubes to steder:
1. Ved Kignæshallen (på Smedeengen) i Jægerspris
2. ved J. F. Willumsensvej og Færgevej i Frederikssund.
Watertuben i Frederikssund vil betyde, at Færgevej i periode vil være spærret i i retning fra J.F. Willumsensvej og ind
mod Frederikssund by, for at give beredskabet plads til at arbejde. Udkørsel med bil vil for beboere på Lille Færgevej og
husene på Færgevej mellem Lille Færgevej og J.F. Willumsensvej vil ikke være muligt. Derfor opfordres til at flytte biler.
Vi udsender separat nyhed med nærmere info når arbejdet med at udlægge watertubes påbegyndes.
Der udlægges i første omgang ikke watertubes langs Strandvej og på havnen i Frederikssund samt i Hyllingeriis, men
ændres varslet til en vandstand over 150 cm, så genovervejes denne beslutning.

Watertubes ved Kignæs og Færgevej har ligget klar siden lørdag, og kommer nu i brug (arkivfoto).
Depoter for sandsække

Med den varslede vandstand er det forventeligt, at en række områder i kommunen, hvor eneste værnemiddel er
sandsække, kan blive oversvømmet.
Det drejer sig blandt andet om Skyllebakke Havn, Færgevej og sidevejene Borgervænget og Harevej i Frederikssund. I
Hornsherred er der risiko for oversvømmelse af udsatte ejendomme på Tørslev Hage, i Kulhuse, i Dalby Huse og på
Over Draaby Strand.
Der oprettes derfor depoter med sandsække følgende steder (listen er opdateret søndag kl. 18.00):
 Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.
 Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej
 Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle
 Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
 Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
 Skyllebakke Havn: På p-pladsen ved indkørslen
 I Hyllingeriis: Ved nr. 127-129
 Hos Vej og Park: På Smedetoften 4 i Frederikssund.
Se kort over depoter for sandsække.
Depoterne oprettes hurtigst muligt. Vi informerer om det i separat nyhed, når præcist tidspunkt er kendt.

Vej og Park ved at gøre klar til oprette depoter med ialt 12.000 sandsække (arkivfoto).
Strandvej forventes spærret mandag
Selvom der i første omgang ikke udlægges watertube langs Strandvej i Frederikssund, så er det sandsynligt at den vil
være spærret i perioder fra mandag eftermiddag pga. høj vand fra afløb, som Novafos er nødt til at opstille pumper for at
pumpe væk.
Derfor åbnes der allerede i løbet af søndag for forbindelsen mellem Strandvej og Thorfinsvej og forbindelsen mellem
Pilehaven og Klintevej.
Hvis Novafos iværksætter pumpning, så skiltes der både på Strandvej og J.F. Willumsensvej med, at Strandvej ikke er
farbar.
Ådalen tømmes og åen lukkes
Mandag morgen iværksætter Novafos samt Vej og Park tømning af Sillebro Ådal og Sillebro Å, hvorefter Sillebro Å
spærres.
Kronprins Frederiks Bro
Med den forventede vandstand på op til 145 cm over dagligt vande, forventes Kronprins Frederiks Bro at være farbar for
bilister, men ikke for fodgængere og cyklister, der fra mandag ved frokosttid opfordres til at finde alternativ transportform
for at passere broen.
Allerede fra søndag eftermiddag vil cykelsti og fortov på broen være spærret på Frederikssundsiden af den udlagte
watertube.
Vil vil løbende i separate nyheder informere på status vedrørende broen, herunder om det trods forventning om det
modsatte, bliver nødvendigt at lukke den for al trafik.
Følg informationerne løbende
Berørte borgere informeres også løbende via SMS, og alle opfordres til at følge med på
www.frederikssund.dk/kriseinformation og kommunens facebookside.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Kort: Sådan rammer vandet
Vi har udarbejdet en serie kort, som viser hvad en forhøjet vandstand på 140 cm betyder for berørte områder. På kortene
er også indtegnet eventuelle watertubes og depoter med sandsække. Aktuelt er besluttet at udlægge watertubes ved
Færgevej/J.F. Willumsensvej i Frederikssund og ved Kignæshallen i Jægerspris. Øvrige watertubes afventer.
Det er vigtigt at bemærke, at kortene er med forbehold for at vindretning, bølgeslag mv. kan betyde både højere og lavere

vandstand end kortene viser, så de er kun vejledende.
Du kan klikke på billederne, for at åbne kort som PDF-filer.
Hornsherred
Dalby Huse

Kort over vand og oversvømmelser på Tørslev Hage ved 140 cm vandstand.
Over Draaby Strand

Kort over vand og oversvømmelser ved Over Draaby Strand ved 140 cm vandstand.
Kignæs/Vænget i Jægerspris

Kort over vand og oversvømmelser ved Kignæs/Vænget ved 140 cm vandstand.
Kulhuse

Kort over vand og oversvømmelser ved Kulhuse ved 140 cm vandstand.
Tørslev Hage

Kort over vand og oversvømmelser på Tørslev Hage ved 140 cm vandstand.
Frederikssund
Færgevej

Kort over vand og oversvømmelser ved Færgevej Havn ved 140 cm vandstand.
Skyllebakke Havn

Kort over vand og oversvømmelser ved Skyllebakke Havn ved 140 cm vandstand.
Grafik: Frederikssund Kommune.
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Watertube ved Færgevej og J.F. Willumsensvej
Kl. 16.00 søndag eftermiddag påbegynder beredskabet at udlægge watertube ved Færgevej og J.F. Willumsensvej. Det
får betydning for trafikken.
Færgevej vil i perioder være spærret i i retning fra J.F. Willumsensvej og ind mod Frederikssund by, for at give
beredskabet plads til at arbejde. Tilsvarende er vejbanen på J.F. Willumsensvej i østlig retning fra Hornsherred spærret,
mens beredskabet arbejder.
Hav derfor lidt ekstra tålmodighed, og vis hensyn når du skal passerer broen. Beredskabet arbejder for din skyld.
Cykelsti og fortov på broen vil fra kl. 16.00 også være spærret på Frederikssundsiden af den udlagte watertube. Denne
spærring ophæves tidligst tirsdag eftermiddag. Benyt derfor fortov og cykelsti på nordsiden af broen.
Udkørsel med bil vil for beboere på Lille Færgevej og husene på Færgevej mellem Lille Færgevej og J.F. Willumsensvej
vil ikke være muligt. Derfor opfordres til at flytte biler til anden placering. Dette er også varslet ved SMS til berørte
beboere.

Watertubens placering ved Færgevej og J.F. Willumsensvej. Den illustrerede watertube ved Strandvej udlægges ikke i
første omgang.
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Beredskabet knokler på med watertubes
Arbejdet med udlægning af watertubes er i fuld gang, og betyder lige nu spærring af indkørslen til Færgevej fra J.F.
Willumsensvej. Bilister på broen opfordres til at vise hensyn.
Med et fortsat varsel om en forhøjet vandstand på op til 145 cm over daglig vande mandag eftermiddag omkring kl. 16,
knokler beredskabet ufortrødent på med forberedelserne til det meget ekstra vand i Roskilde Fjord og Isefjord.
Siden kl. 16 søndag eftermiddag har arbejdet med udlægning af watertubes stået på både ved Kignæshallen i Jægerspris
og på Færgevej og J.F. Willumsensvej i Frederikssund.
Det betyder at Færgevej er spærret for indkørsel søndag eftermiddag og aften, og at cykelsti og fortov på broen nu er
spærret på den sydlige side af broen indtil i hvert fald tirsdag eftermiddag.

Beredskabet lægger watertube ud i Jægerspris ved Kignæshallen.

Også ved Færgevej og J.F. Willumsensvej er beredskabet igang - her med udpakning af watertube.

For enden af Lille Færgevej i Frederikssund pumpes vand op til fyldning af watertuben.

John Schmidt Andersen ved Kignæshallen i Jægerspris, hvor beredskabet k. 17.00 var forholdsvis langt med udlægning
og fyldning af watertuben rundt om Kignæshallen.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Sandsække er på vej til depoterne
Krisestaben har besluttet, at der skal oprettes depoter med sandsække forskellige steder i kommunen. Vognmænd her
derfor de seneste timer kørt i pendulfart med sandsække fra Vej og Park i Frederikssund.
Alle depoter har nu sække klar til afhentning, og flere af dem er helt fyldt op, hvilket resten af dem også bliver i løbet af de
kommende timer frem mod midnat.

Hos Vej og Park på Smedetoften i Frederikssund knokles på højtryk for at få sandsække ud til depoterne.
Otte depoter
Vi har tidligere oplyst, at der oprettes depoter med sandsække følgende steder:
 Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.
 Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej
 Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle
 Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
 Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
Det er udvidet med tre depoter:
 Skyllebakke Havn: På p-pladsen ved indkørslen
 I Hyllingeriis: Ved nr. 127-129

 Hos Vej og Park: På Smedetoften 4 i Frederikssund
De seks depoter er på 2.000 sandsække. Depotet ved Skyllebakke Havn er på 1.000 sække og ved Vej og Park er det på
500 sække.

Sandsække læsses af på P-pladen i Skyllebakke Havn.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Status på beredskab søndag aften
Beredskabet er ved at indstille indsatsen for i dag, men stort set alle planlagte forberedelser er også på plads.
Kommunens krisestab mødes igen mandag morgen kl. 8.00 for at vurderer situationen på ny, men seneste varsel fra
DMI, udsendt søndag aften kl. 20.21, er stadig en vandstand på op til 145 cm over dagligt vande mandag den 14. januar
2019 kl. 16.00, lige som det har været siden lørdag eftermiddag.
Kronprins Frederiks Bro
Broen er fortsat farbar i begge retninger for biler. Det forventes den fortsat at forblive, også når vandstanden topper
mandag ved 16-tiden, men hold dig opdateret her på siden, om hvorvidt situationen ændrer sig.
Cykelsti og fortov på sydsiden af broen har været spærret siden kl. 18, og det forventes at også den nordlige side
spærres i morgen eftermiddag pga. vand, sten og tang som skyller ind over broen.
Der bør altså ikke være problemer forbundet med at komme på arbejde fra morgenstunden, uanset om du er gående, på
cykel eller i bil, men hjemturen bør du holde dig opdateret omkring.

Kronprins Frederiks Bro under stormen Ingolf i oktober 2017. Modsat dengang, så forventes broen at forblive åben for
biltrafik denne gang, men hold dig løbende opdateret her på siden.
Watertubes
Såvel watertube ved Færgevej/J.F. Willumsensvej i Frederikssund som watertuben ved Kignæshallen på Smedeengen i
Jægerspris er klar og fyldt. Beredskabets pumper bliver dog stående for enden af Lille Færgevej, så der kan påfyldes
mere vand, eller efterfyldes, hvis det bliver nødvendigt.
Færgevej er igen farbar i begge retninger.
Sandsække
De otte depoter som er oprettet er i skrivende stund er alle velforsynede med sandsække. Et par depoter mangler de
sidste sække, som køres ud i de kommende timer frem mod midnat.
Depoterne finder du her:
 Kulhuse: For enden af Barakvejen ved bus-vendepladsen.









Tørslev Hage: Hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej
Færgevej, Fasanvej, Harevej og Egernvej i Frederikssund: Hjørnet af Fasanvej og Slåen Bakke Alle
Dalby Huse: Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
Over Dråby Strand: Lille Strandvej ved p-pladsen
Skyllebakke Havn: På p-pladsen ved indkørslen
I Hyllingeriis: Ved nr. 127-129
Hos Vej og Park: På Smedetoften 4 i Frederikssund.

Vej og Park knokler på højtryk for at få sandsække ud til depoterne søndag aften.
Kort over risikoområder
Vi har lavet en side med kort over risikoområderne, og hvordan vandet forventeligt vil ramme ved en vandstand på 140
centimeter. Kun områder som er i risikozonen er illustreret.
Se siden med kort og vandstande.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Kignæshallen lukkes
På grund af varsel om forhøjet vandstand er der lagt watertubes ud til beskyttelse af Kignæshallen. Det betyder, at
hallens brugere ikke kan få adgang til hallen.
På grund af varsel om forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjorden mandag den 14. januar, har beredskabet udlagt
watertubes rundt om Kignæshallen. Det betyder, at det ikke er muligt at få adgang til hallen, så længe watertuben er
udlagt.
Dermed er Kignæshallen lukket for hallens brugere mandag og tirsdag den 14. og 15. januar.
I øjeblikket ventes det, at der tirsdag den 15. januar kan ryddes op efter stormen, og at watertubes vil blive fjernet i løbet
af tirsdag. Det vil blive meldt ud på kommunens hjemmeside og facebookside, når hallen igen er åben.
Beredskabet gør opmærksom på, at man ikke bør forsøge at kravle over watertubes.

Watertubes udlagt omkring Kignæshallen. Foto: Kenneth Jensen, Frederikssund Kommune.
Krisestab fastholder forhøjet beredskab
Trods faldende prognoser for vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord, så fastholder DMI deres varsel om op til 145 cm

forhøjet vandstand. Kommunens krisestab har mandag morgen derfor besluttet også at opretholde det forhøjede
beredskab.
Ekstra indsatser
Ud over de indsatser som krisestaben iværksatte allerede søndag ved frokosttid, så betyder det fortsatte høje beredskab,
at kommunens callcenter vil være ekstraordinært åbent efter kl. 12.00. Hvis man har spørgsmål til beredskabets indsats
og arbejde kan man kontakte kommunen på 23 44 68 15.
Efter kl. 12.00 vil callcenteret kun kunne behandle henvendelser om beredskabssituationen. Øvrige henvendelser
henvises til den normale åbningstid.
Informationsmedarbejdere
Som en ekstra service sendes også to informationsmedarbejdere til Hornherred, hvor de fra kl. 10.30 på skift vil være at
finde i Hyllingeriis, Dalby Huse, på Over Draaby Strand og i Kulhuse.
Medarbejderne vil kunne svare på spørgsmål, og formidle kontakt til krisestaben og beredskabet.
Kronprins Frederiks Bro
Broen er fortsat farbar i begge retninger for biler. Det forventes den at forblive, også når vandstanden topper mandag,
hvor højeste vandstand nu først forventes ved 18-tiden.
Cykelsti og fortov på sydsiden af broen har været spærret siden kl. 18 i går aftes, og det forventes at også den nordlige
side spærres i eftermiddag pga. vand, sten og tang som skyller ind over broen.
Vi informerer løbende når der nyt at berette, så hold dig opdateret her på siden, om hvorvidt situationen ændrer sig.

For at undgå situationer som denne, under stormen Alfrida for to uger siden, er fortov og cykelsti på sydsiden af broen
spærret, og det forventes de også at blive på nordsiden senere på dagen, så passage herefter kun er muligt i bil.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Reduceret varsel ændrer ikke på beredskab
DMI har mandag ved frokosttid nedjusteret varslet for Roskilde Fjord og Isefjord. Det lyder nu på en maksimal vandstand
på 125 cm over daglig vande, hvilket gør det overvejende sandsynligt at Kronprins Frederiks Bro ikke lukkes.
Iflg. vagtchef Martin Lindberg fra DMI, så ser prognoserne ud at have fanget situationen ret godt:
- Der er stadig en lille usikkerhed om maksimalværdierne og timingen, men vandstanden forventes at toppe mellem 105
og 120 cm, måske lokalt og kortvarigt op til 125 cm, mellem klokken 15 .00 og 18.00.
Det nye varsel glæder krisestaben, som dog fortsat vælger at opretholde forhøjet beredskab, og dermed ikke reducerer
den allerede iværksatte indsats.
Krisestaben følger situationen, men forventer med seneste varsel ingen risiko for lukning af broen. Senere på dagen
tages stilling til eventuel lukning af cykelsti og fortov på den nordlige side af broen.

Situationen på Strandvej i Frederikssund ved 11-tiden mandag formiddag.
Foto: Poul Erik Skov Christensen.
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Vandet har toppet
Kl. 17 mandag den 14. januar 2019 har DMI ophævet varslet om forhøjet vandstand i Isefjord og Roskilde Fjord. (Der
varsles, når der er risiko for vandstand over 125 cm over normalen.)
Sidst på formiddagen toppede vandet i Isefjorden og er nu langsomt på retur. Ved Kyndbyværket er der målt 109 cm som
højeste vandstand.
I Roskilde Fjord toppede vandet ved 17.30-tiden, og nu viser målingerne en langsomt faldende vandstand. Ved Kignæs
Havn i Jægerspris er der målt 113 cm som det højeste, og ved målestationen i Frederikssund (Marbæk) nåede vandet op
på 104 cm over normalen.
Dermed har vandet ikke nået et kritisk niveau i denne omgang, om end det har været tæt på i Hyllingeriis, hvor borgere
har beskyttet deres huse med sandsække fra de udlagte depoter (se billedet nederst).
I løbet af dagen har informationsmedarbejdere fra Frederikssund Kommune besøgt de otte depoter, hvor der er udlagt
sandsække. Ud over i Hyllingeriis er der ikke brugt meget fra depoterne.
Novafos melder ikke om vand i krydset ved Færgevej/J.F. Willumsensvej, og det har derfor ikke været nødvendigt at
aktivere det pumpeberedskab, der var gjort klar på stedet.
Kronprins Frederiks Bro
Kronprins Frederiks Bro er åben og farbar og ventes at forblive åben. Cykelstien på broens sydlige side blev lukket af
hensyn til de udlagte watertubes, men cykelstien på broens nordlige side er åben og farbar.
Beredskabets forberedelser blev gjort søndag, da DMIs varsel lød på mulighed for en vandstandsstigning på op til 145
cm over daglig vande. Derfor blev der udlagt watertubes flere steder blandt andet ved Kignæshallen, som derfor måtte
lukkes for besøgende.
Tirsdag den 15. januar begynder oprydningen med fjernelse af watertubes, sandsække mv. Vi opfordrer trafikanterne til
at vise hensyn overfor beredskabet de steder, hvor der bliver arbejdet.

I Hyllingeriis kom fjorden endnu en gang tæt på, og de udlagte depoter af sandsække blev taget i anvendelse.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Stormen har lagt sig - nu starter oprydningen
Stormen har lagt sig, og vandstanden nærmer sig med kun 27 cm over dagligt vande igen normalt niveau tirsdag kl. 12.
Beredskabet og kommunen er derfor gået i gang med at rydde op.

Jens Olsen fra beredskabet tømmer watertube på Færgevej.
Oprydning startede tirsdag formiddag
Tirsdag formiddag påbegyndte Frederiksborg Brand og Redning oprydningen efter beredskabets indsats i forbindelse
med stormen søndag og mandag. Første opgave er at tømme watertubes på J.F. Willumsensvej/Færgevej og på
Smedeengen ved Kignæshallen i Jægerspris. Førstnævnte påbegyndte man tømningen af kl .10.15 tirsdag formiddag, og
tuben i Jægerspris begynder man efter planen at tømme kl. 14.00.
Når watertuben på J.F. Willumsensvej/Færgevej er tømt, så vil det under sammenpakningen være nødvendigt for
beredskabet kortvarigt at spærre Færgevej i indadgående retning mod Frederikssund, ligesom beredskabet muligvis
kortvarigt vil spærre østgående spor mod Frederikssund på Kronprins Frederiks Bro.
Så vidt muligt varsler vi om det her på hjemmesiden forinden.
Når watertuben er pakket sammen, vil fortov og cykelsti på sydsiden af broen igen være farbare. De har været spærret

siden søndag aften.
Sanddepoter fjernes fra tirsdag eftermiddag
Heldigvis kom vandet ikke så højt, at hverken watertubes eller sandsække blev nødvendige til at holde vandet tilbage.
Det ses også på indhugget, eller manglen på samme, i de otte depoter med sandsække som krisestaben besluttede at
oprette i søndags. I fx Kulhuse er der kun hentet knap en palle med 100 af de 2.000 sandsække.

Et næsten urørt depot af sandsække i Kulhuse.
Vej og Park begynder derfor tirsdag eftermiddag at køre sandsækkene retur i depot. Det regner man med at være
færdige med sidst på ugen.
Om brugte sandsække
Har du benyttet dig af chancen og hentet sandsække, så skal du ikke returnere dem til kommunen. I stedet kan du
beholde dem, bare du sørger for at de opbevares tørt og tildækket under en lystæt presenning - helst på en palle, så de
ikke suger fugt fra jorden.
Det er vigtigt, at de ikke bliver udsat for lys, da sækkene så nedbrydes i løbet af 6 til 12 måneder.
Du kan også tømme sækkene for sand. Sandet kan bruges i sandkassen eller på stranden, men ikke til brolægning
o.lign., da det er udvasket sand. Tomme sække kan afleveres på genbrugspladsen sammen med øvrigt affald.
Foto: Victoria Rygaard.
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Kignæshallen er åben igen
Søndag eftermiddag valgte beredskabet at sikre Kignæshallen imod oversvømmelse, ved at udlægge en watertube hele
vejen rundt om hallen.
Den har beredskabet tirsdag den 15. januar fjernet, og dermed er hallen også åben igen fra tirsdag eftermiddag.

Kignæshallen med lukkeskilt. Både det, og watertuben bagved, er nu fjernet af beredskabet.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Beredskabet har afsluttet oprydningen
Cirka kl. 18.30 var Frederiksborg Brand og Redning stort set færdige med oprydningen efter mandagens storm og
højvande. Det betyder at også cykelsti og fortov på sydsiden af Kronprins Frederiks Bro igen kan benyttes.
Det eneste som mangler er en improviseret gangbro over watertuben på Færgevej, som bliver fjernet i løbet af aftenen,
og en lysmast trailer for enden af Lille Færgevej, der dog ikke bør være til gene for beboerne.
Resterende materiel er midlertidig opmagasineret ved Strandvej på grusparkeringspladsen. Det afhentes i morgen tidlig.

Gangbro over watertube på Færgevej, som beredskabet tirsdag aften er ved at fjerne, som noget af de sidste.
Sanddepoter udestår
Som oplyst i anden nyhed tidligere på dagen, så fjernes depoterne med sandsække i løbet af de kommende dage.
I samme nyhed kan du også læse om opbevaring eller bortskaffelse af sandsække, som du har hentet ved depoterne.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
2019 1
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Kom til KOL- café den 5. februar
Inhalationsmedicin og knogleskørhed
Har du svært ved at finde rundt i, hvad der findes af inhalationsmedicin, virkninger, bivirkninger og hvordan de forskellige
produkter skal tages?
Er du bekymret for at få knogleskørhed? Vil du vide, hvad det er, om det kan behandles, og om du selv kan gøre noget
for at bevare dine knogler? Vil du introduceres til nogle knoglebevarende øvelser?
Så kom til KOL-café tirsdag den 5. februar kl. 15.30 – 17.30. Vi mødes i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600
Frederikssund.
Caféen er åbent for alle interesserede
Kom og tag gerne en pårørende med. Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding. Ring til Henriette Lose på 40 49
06 26.
I KOL caféen kan du udveksle erfaringer med andre, og du kan få gode råd af ressourcepersoner på KOL-området fra
kommuner og hospital.
KOL-Caféen arrangeres i et samarbejde mellem Nordsjællands hospital - Frederikssund, Halsnæs kommune,
Frederikssund kommune og Danmarks lungeforening.
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Lær at tackle hverdagen som pårørende
Er du pårørende til et menneske med langvarig sygdom eller nedsat funktionsevne?
Så er kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” måske noget for dig. Vi starter et nyt hold i februar 2019. Det er
gratis at deltage.
Du får redskaber, som kan hjælpe dig til at tackle de problemer og udfordringer, man ofte oplever som pårørende.
Instruktørerne er selv pårørende og har personligt kendskab til de udfordringer, det fører med sig.
Kurset starter fredag den 1. februar
Det strækker sig over syv fredage, alle dage kl. 10.00 – 12.30, og det foregår på De Tre Ege, Parkvej 2, 3630
Jægerspris. Tilmelding fra uge 1, 2019.
Tilmeld dig eller hør mere om kurset
Kontakt sundhedskonsulent Rikke Rossen Hansen, tlf. 24 44 60 73. Der er begrænset antal pladser. Du kan tilmelde dig
efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere på www.frederikssund.dk/pårørende.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Frederikssund kommune og Komiteen for Sundhedsoplysning.
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Fejl på gadelys
Borgere i Slangerup og Skibby har i nogen tid været uden gadelys forskellige steder. Der er fortsat problemer og SEAS
arbejder på at udbedre skader og fejl.
SEAS oplyser, at ved Kingoskolen i Slangerup samt ved Slangerup busstation er elskabe blevet sprængt i stykker
nytårsaften. Det tager længere tid end ventet at få nye skabe og eltavler hjem. Derfor vil der gå lidt tid, inden lyset vender
tilbage til disse områder.
I Skibby skyldes det manglende gadelys fejl på et par tændskabe – dels ved kirken og dels ved indkørslen til Netto.
Fejlene er opstået i forbindelse med det kraftige blæsevejr i den senere tid. Under arbejdet med at udbedre fejlene kan
man opleve, at gadelyset er tændt i dagtimerne.

Flere steder i Slangerup er elskabe som dette blevet sprængt i stykker nytårsaften. Det er årsagen til det manglende
gadelys i området omkring Kingoskolen og busstationen i Slangerup. Foto: SEAS.
2019 1
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Rådgivningshuset åbner i Frederikssund
Den 1. februar 2019 slår Frederikssund Kommunes nye Rådgivningshus dørene op. Rådgivningshuset tilbyder borgere
med forskellige udfordringer en hurtig og forebyggende indsats, som gør dem i stand til at kunne klare sig selv.
I Rådgivningshuset kan borgere med fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og deres pårørende møde
medarbejdere fra Frederikssund Kommune og hurtigt få råd, vejledning og støtte.
Medarbejderne vil sammen med borgeren tage udgangspunkt i borgerens liv og de udfordringer borgeren oplever og
finde løsningsmuligheder uden tunge procedurer og lange ventetider.
Formålet med Rådgivningshuset er, at forebygge borgernes problemstillinger inden de vokser sig større og understøtte,
at borgerne kan klare sig selv. Borgerne skal opleve hurtig afklaring af deres udfordringer, og de skal opleve at få
rådgivning, vejledning og støtte, der virker, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen.
Rådgivningshuset kan hjælpe borgere over 18 år med forskellige typer af udfordringer, blandt andet psykiske og fysiske
udfordringer, afhængighed af alkohol eller stoffer og andre udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen.
Ud over rådgivning og vejledning har medarbejderne i Rådgivningshuset mulighed for at henvise til kortere gruppeforløb
eller individuelle netværksforløb.
Borgere, der skulle have brug for rådgivning og vejledning, kan møde op i Rådgivningshuset i åbningstiden uden at aftale
et møde inden.
Der bliver afholdt en officiel åbning den 7. februar, kl. 13-14, på adressen Kilde Alle´ 7 i Frederikssund, hvor der vil være
åbent hus samt tale af formand for Social- og Sundhedsudvalget Susanne Bettina Jørgensen.
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Vinterberedskab – sådan gør vi
Når det sner, er der i Frederikssund Kommune knap 250 km veje, som skal holdes farbare døgnet rundt. De kaldes
klasse 1-vejene. Dertil er der ca. 150 km klasse 2 og 3 veje, hvor der bliver glatførebekæmpet, hvis særlige forhold gør
det påkrævet.
På vores side om vinterberedskab kan du se et kort over kommunen og se hvilken prioritet de forskellige veje har.
Snerydning og glatførebekæmpelse foretages endvidere af kommunen ud for alle kommunalt ejede ejendomme.
Samtidig sørger kommunen for snerydning af offentlige torve og pladser, ved busstoppesteder og af fodgængerfelter,
oversigtshjørner mm.
Dine forpligtelser som grundejer
Grundejeren har ansvaret for at holde fortovet ved lige / ryddeligt om vinteren. Pligten omfatter rydning for sne og
glatførebekæmpelse. Snerydning skal ske snarest muligt efter snefald.
Glatførebekæmpelse kan ske ved spredning af grus, sand eller evt. saltholdigt grus. Grundejeren har det juridiske ansvar
for den samlede vintervedligeholdelse på de fortove og stier, der støder op til grunden.
Grundejeren kan blive erstatningspligtig for uheld som følge af manglende eller mangelfuld vintervedligeholdelse. Husk at
have forsikringen i orden.

Vinteren er kommet med frost og en smule sne (arkivfoto).
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
2019 1

18

Nu kan du søge Kulturpuljen
Det nu muligt for foreninger, borgere og institutioner i Frederikssund kommune at søge Kulturpuljen.
Der er ansøgningsfrist den 10. februar, 10. april, 10. august og 10. oktober.
- Det er med stor glæde, at vi igen har en Kulturpulje, der kan søges. Vi glæder os til at modtage ansøgninger og få gang
i flere kulturaktiviteter igen, udtaler Jesper Wittenburg (A), formand for Fritids- og Kulturudvalget.
Retningslinjerne er ændret, således at aktører som har opnået midler før, igen kan søge. Der skal søges via et
elektronisk ansøgningsskema. Ansøgninger sendes til høring i Kulturrådet og bliver behandlet af Fritids- og
Kulturudvalget.
Læs mere om retningslinjerne, og se ansøgningskemaet.

Børn eksperimenterer med dansens verden.
Foto: Kenneth Jensen.,
Frederikssund Kommune
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Gør vores kvalitetsstandarder bedre
I Frederikssund Kommune har vi kvalitetsstandarder for plejeområdet og det specialiserede socialområde, som vi gerne
vil gøre nemmere at læse og overskue. Vi vil derfor gerne vide, hvordan du som borger bedst får den information du har
brug for igennem kvalitetsstandarderne, hvis du eller en pårørende får brug for støtte fra kommunen.
For på bedst mulig vis at kunne gøre kvalitetsstandarderne mere tilgængelige, søger vi deltagere til to
fokusgruppeinterviews. Du vil blandt andet få mulighed for at påvirke, hvordan kvalitetsstandarderne ser ud, de sproglige
formuleringer og hvordan de er tilgængelige.
Interviewene finder sted den 6. marts og den 25. april 2019, kl. 17-18.30 på Rådhuset i Frederikssund.
For at deltage, skal du være fyldt 18 år og udfylde tilmeldingsskemaet senest den 25. februar.
Du vil blive kontaktet via E-Boks den 27. februar, hvis du bliver udvalgt til at deltage.
Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard indeholder information til dig som borger om den støtte, du kan forvente at få fra kommunen, og er
samtidig et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser.
Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både dig som borger og for kommunens medarbejdere, hvilket
serviceniveau, som politikerne har vedtaget i Frederikssund Kommune.
Konkret beskriver kvalitetsstandarderne, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en given ydelse i
Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad ydelsen indeholder.
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Har du rotter?
Teknisk Udvalg har på sit møde den 16. januar vedtaget en ny handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Frederikssund
Kommune. Den er en følge af en ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen og giver blandt andet mulighed for, at man kan få
besøg af rottebekæmperen i weekender.
Du kan læse mere om handlingsplanen under pkt. 10 i referatet fra Teknisk Udvalgs møde den 16. februar.
Sådan anmelder du rotter
Hvis du har rotter på din ejendom skal du melde det til kommunen. Det gør du ved at udfylde formularen på vores
hjemmeside.
Mulighed for privat bekæmpelse
Der er med den nye bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (udstedt af Miljøstyrelsen og gældende fra
1. jan. 2019) indført en ny autorisation for privat bekæmpelse. En Såkaldt R2 autorisation giver mulighed for bekæmpelse
af rotter med visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom.
Det er Miljøstyrelsen som kan give autorisationen. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Kommunen skal føre tilsyn med, at den private rottebekæmpelse er effektiv og overholder de lovgivningsmæssige krav.
Privat rottebekæmpelse SKAL anmeldelse til kommunen inden påbegyndelse af bekæmpelsen.
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Borgmestre: Endelig kommer Nordsjælland på vejkortet
Nordsjællandske borgmestre glæder sig over, at regeringen vil prioritere en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en
færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen. Nu er det bare med at komme i gang, så trængslen for borgere og
virksomheder kan blive løst hurtigst muligt, lyder det.
Smilene var store på borgmesterkontorerne i Nordsjælland, da regeringens hovedstadsudspil torsdag blev præsenteret
for offentligheden. I den indgår nemlig, at regeringen vil ”prioritere, at kommende investeringer i infrastruktur omfatter
Frederikssundsmotorvejens 3. etape og Hillerødmotorvejens forlængelse fra Allerød til Hillerød”. To vejprojekter, som de
nordsjællandske borgmestre længe har efterspurgt politisk handling på.
- Endelig kommer prioriteringerne der, hvor behovet er. Vi har for ofte haft følelsen af, at Nordsjælland blev forbigået, når
der skulle fordeles penge til store infrastrukturanlæg. Derfor er det dejligt at få regeringens ord for, at Hillerødmotorvejen
og Frederikssundsmotorvejen er to projekter, som det giver rigtig god mening at investere i, siger Kirsten Jensen,
borgmester i Hillerød Kommune.
Strækningen mellem Allerød og Hillerød er med sine 38.000 biler dagligt den mest trafikerede statsvej i Danmark, der
ikke er motorvej. Lange køer især i myldretiden vidner da også om, at strækningen allerede i dag er under pres, og
prognoser viser, at presset blot vil stige.
Kirsten Jensen peger derfor på, at det haster med at få skabt trafikal sammenhæng i området, inden det nye
Nordsjællands Hospital åbner i den sydlige del af Hillerød om få år.
- Beregninger fra VVM-undersøgelsen bekræfter, at der er rigtig god samfundsøkonomi i at forlænge Hillerødmotorvejen.
Men det er helt nødvendigt, at der samtidig investeres i en firesporet vejføring til det kommende Nordsjællands Hospital i
Hillerød, så vi får den rette kapacitet på hele strækningen, og det hele ikke bare propper til et nyt sted. Det er en lille
investering, der giver en stor effekt, og derfor ser jeg frem til, at hovedstadsudspillets ord nu følges op med konkrete
investeringer, siger Kirsten Jensen.
Vigtige investeringer for væksten
I Frederikssund Kommune glæder borgmester John Schmidt Andersen sig over, at der med hovedstadsudspillet tages et
vigtigt skridt mod en færdiggørelse af motorvejen helt til Frederikssund – et ønske, han længe har fremført på
Christiansborg.
- Erhvervslivet har i de seneste fem år investeret massivt i Frederikssund i en klar forventning om, at motorvejen ville
blive bygget færdig. Det ville derfor sætte væksten helt i stå i området, hvis det ønske ikke blev indfriet, siger han og
uddyber:
- Vi har sådan set været klar i de sidste ti år, hvor der har været anlægslov på strækningen mellem Tværvej og
Frederikssund, men pengene til at investere i den sidste del af motorvejen har manglet. Vi er nu kommet et vigtigt skridt
nærmere, og det er ikke et øjeblik for tidligt, hvis vi skal fastholde både borgere og virksomheder i vores kommune. Så
lad os nu komme i gang og få gjort arbejdet færdig, siger John Schmidt Andersen.
Også borgmester Steffen Jensen, talsperson for de nordsjællandske kommuners infrastruktursamarbejde, er godt tilfreds
med regeringens hovedstadsudspil:
- Det er glædeligt, at regeringen nu endelig vil prioritere at sætte Nordsjælland på vejkortet. Nu handler det kort sagt om
at sikre, at vi også kommer i mål med projektet. Derfor har jeg også et håb om, at de øvrige partier i Folketinget vil bakke
op. Det har Nordsjælland brug for, siger Steffen Jensen.
Fakta






Borgmestrene i Hillerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Fredensborg arbejder sammen for
forbedret trafikal infrastruktur i Nordsjælland i det såkaldte sekskommunesamarbejde.
Op mod 38.000 biler kører hver dag på Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød. Det
estimeres, at tallet vil stige til 47.000 biler i døgnet i 2025 selv uden en udbygning.
Størstedelen af strækningen mellem Hillerød og Allerød er forberedt til motorvej. I forhold til andre
motorvejsprojekter er strækningen derfor billig at anlægge med en beregnet pris på omkring 900 mio. kroner.
Dette inkluderer en udbygning af tilkørselsvejen til det kommende Nyt Hospital Nordsjælland.
23.000 biler kører dagligt på strækningen mellem Tværvej og Frederikssund. Det estimeres, at dette tal vil stige
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til 32.000 biler dagligt i 2030. Ydermere er Kronprinsesse Marys Bro færdig i 2019 med firesporet vej og et
betalingsanlæg, der pt. ikke er koblet til motorvej.
Anlægsloven er vedtaget, så en færdiggørelse af motorvejen til Frederikssund vil kunne igangsættes hurtigt.
Begge projekter har en meget høj rentabilitet, som er et udtryk for den samfundsøkonomiske gevinst.

Skolepatruljer hædres
Mandag morgen stod skolepatruljen trofast ved fodgængerovergangen ved Jægerspris Skole og hjalp eleverne sikkert
over vejen. Der blev de mødt af repræsentanter fra politiet og kommunen, som var mødt op for at rose patruljerne for
deres indsats.
Kampagne i uge fem
I løbet af uge fem vil skolepatruljer i hele Nordsjælland få ekstra opmærksomhed. Det er Trafiknetværk Nordsjælland,
som består af Rådet for Sikker Trafik, politiet og kommunerne, der er gået sammen for at hædre og anerkende den
indsats, skolepatruljerne yder.
- Det er vigtigt, at man kan komme sikkert i skole, og det er skolepatruljerne en vigtig del af. Derfor vil jeg gerne sige jer
mange tak for indsatsen, sagde borgmester John Schmidt Andersen, der også afslørede, at han selv har været
skolepatrulje. Derefter delte han gule huer ud til alle 21 skolepatruljeelever på Jægerspris Skole, så de dels bliver endnu
mere synlige i morgentrafikken og dels kan holde ørerne varme.

Borgmester John Schmidt Andersen takker eleverne for deres indsats som skolepatruljer og uddeler gule huer.
Også politikommissær Nick L. Gall fra Nordsjællands Politi gav eleverne et anerkendende skulderklap:
- Hver dag tager I et stort ansvar i morgentrafikken. Jeres indsats er med til at højne trafiksikkerheden ved skolerne
betydeligt, en indsats der er helt uundværlig. Og I gør det, uanset om solen skinner eller om det, som denne uge sidst i
januar, er en sur uge. Derfor fortjener I og ros for jeres arbejde, og jeg håber, I vil fortsætte som skolepatruljer.
Resten af uge fem vil de øvrige skoler i Frederikssund Kommune også få besøg af politiet og kommunen og få en gul hue
som anerkendelse for indsatsen. På skolerne i Frederikssund Kommune er der i alt knap 200 elever, der står
skolepatrulje.
Fakta om skolepatruljerne
 Skolepatruljeordningen blev første gang indført i 1949.
 I Danmark er der knap 20.000 skolepatruljeelever.
 Det er eleverne i 5.-7. klasse, der er skolepatruljer.
 En skolepatrulje arbejder hver morgen, og eleverne møder tidligere end alle de andre elever.
 Skolepatruljerne arbejder frivilligt og ulønnet.

Elever krydser vejen ved Jægerspris Skole, mens skolepatruljen holder vagt.
Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
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Frederikssund Kommune har fået ny værdighedspolitik
Byrådet vedtog i november 2018 en ny værdighedspolitik, som skal være med til at sikre, at alle borgere, unge som
gamle, der har behov for hjælp, får den rette indsats og oplever en værdig støtte. Nu er det tid til, at politikken skal
realiseres med hjælp fra borgerne.
- Det er Frederikssund Kommunes ambition, at alle borgere skal opleve kvalitet i livet uanset deres livssituation, og det
skal den nye værdighedspolitik være med til at understøtte, siger borgmester John Schmidt Andersen.
Værdighedspolitikken beskriver de politiske værdier og målsætninger for arbejdet med at yde støtte til borgere, som har
behov for hjælp. Politikken bygger på tre kerneværdier: Tryghed, medindflydelse og fleksibilitet.
- Vi ønsker at støtte borgerne, så den enkelte oplever en tryg hverdag. Man skal opleve, at der bliver taget udgangspunkt
i ens egen livssituation og lyttet til ønsker og behov. Samtidig skal vi være fleksible i tilbuddene, så vi kan sætte ind med
forløb, der ud fra en faglig vurdering matcher borgerens behov, siger formand for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt.
Hun tilføjer, at der er udvalgt fire fokusområder, der skal arbejdes med i de kommende år.
- Vi skal have fokus på at sætte ind med den rigtige indsats på det rette tidspunkt. Vi skal støtte, så man kan klare mest
muligt selv. Vi skal fokusere på, at man bevarer ejerskabet over sit liv, og så skal vi have fokus på forebyggelse og
samarbejde med blandt andet hospital, egen læge, patientforeninger og de brugerstyrede centre, siger Inge
Messerschmidt.
Cafémøde om handleplan
Næste skridt er at udarbejde en handleplan, så værdighedspolitikken kan omsættes til konkrete initiativer og indsatser.
Derfor afholder Velfærdsudvalget et åbent cafémøde tirsdag den 26. februar, klokken 17-19 på Omsorgscenteret
Tolleruphøj, hvor interesserede borgere i alle aldre har mulighed for at få indflydelse på handleplanen.
De fremmødte borgere får blandt andet mulighed for at debattere, hvad der skal arbejdes med, fremstille forslag og give
anbefalinger til Velfærdsudvalget om, hvilke initiativer der kan indgå i handleplanen.
- Det er vigtigt for os, at politikken bliver omsat til konkrete initiativer, der gør en forskel for borgerne i kommunen. Vi
håber derfor på et stort fremmøde til cafémødet, så vi får så mange gode input som muligt, siger Inge Messerschmidt.
Mødet er gratis, der er ingen tilmelding og alle er velkomne.
Værdighedspolitikken kan læses på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
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Sjov i vinterferien 2019
Vinterferien er lige om hjørnet og det er ved at være tid til at finde ud af, hvad familien skal bruge ferien til. Heldigvis er
der planlagt flere forskellige vinterferieaktiviteter rundt om i kommunen.
Her får du et overblik over nogle af de aktiviteter, som forskellige institutioner i Frederikssund Kommune byder på i uge 7.
Familiesøndag på Willumsens
Start vinterferien med et besøg på J.F. Willumsens Museum, når der er familiesøndag den 10. februar klokken 11 til 15.
Find kreativiteten frem og vær med i aktiviteter for både store og små. Denne søndag er temaet collage-kroppe. Det er
gratis for børn under 18 år, mens de voksne skal betale entre til museet for at deltage. Læs mere på museets
hjemmeside.
Brandbilen kommer
Er dine unger helt vilde med brandbiler, skal I tage et smut forbi Skibby Bibliotek mandag den 11. februar mellem klokken
10 og 14. Her kan I møde en brandmand, komme ind i en brandbil og opleve, hvordan en brandmand slukket en brand.
Arrangementet er gratis.
Mord i besættelsestiden
Frederikssund Museum har en mordgåde, som hele familien kan være med til at løse. Vi er i februar 1946 og der er
begået et mord i Frederikssund området, som politiet ikke har kunnet opklare. Ved indgangen udleverer
kriminalkommissæren politirapporten og orienterer om sagen, og herefter er det jeres tur til at følge sporene og løse
mordgåden.

Det hele foregår fra den 11. til den 15. februar klokken 10 til 14. Alle kan deltage, og det er gratis for børn mellem 0 og 17
år, mens det koster 50 kroner for voksne at deltage.
Ord- og billedværksted
Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris inviterer til ord- og billedværksted med workshopleder Mille Søndergaard. Hun
inspirerer dig til at arbejde med små poetiske tekster og skabe dine egne billeder ud fra dem. Det foregår tirsdag den 12.
februar klokken 10 til 13. Det er for børn mellem 9 og 13 år, det er gratis, men kræver tilmelding. Se mere på
Rejsestaldens hjemmeside.
Kreativ vinterferie
Fra tirsdag den 12. til fredag den 15. februar byder J.F. Willumsens Museums indenfor til kreativt værksted for både børn
og voksne. Værkstedet vil være bemandet af vores dygtige personale, og tema og materiale vil relatere til den nyåbnede
udstilling "Willumsens Verden."
Det er gratis at deltage, når entreen til museet er betalt – og børn under 18 år har gratis entre. Se mere på museets
hjemmeside.
UNO turnering
På børnebiblioteket i Frederikssund er UNO spillet fundet frem, så alle der har lyst, kan få sig et spil UNO og en hyggelig
stund. Det foregår onsdag den 13. februar klokken 10.30 til 12. Biblioteket anbefaler, at man er mellem 7 og 12 år, og det
er gratis at deltage. Dog skal man tilmelde sig via bibliotekets hjemmeside eller på biblioteket.
Mal vilde vandmænd
På Jægerspris Bibliotek er der malerskole, når der skal males vandmandsakvareller – under kyndig vejledning,
naturligvis. Det foregår torsdag den 14. februar klokken 10 til 12. Biblioteket anbefaler, at man er mellem 6 og 12 år, og
det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig via bibliotekets hjemmeside eller på biblioteket.
Keramik workshop
Lav små figurer, smykker eller andet i ler og pynt med fine mønstre, når Slangerup Bibliotek åbner op for keramik
workshop. Det hele laves i selvhærdende ler, som ikke skal i ovnen. Det sker fredag den 15. februar klokken 10 til 12, og
det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt. Det kan ske på bibliotekets hjemmeside eller ved fremmøde på
biblioteket.
Bogkoncert med Al Agami og Mute State
Fredag den 15. februar 2019 kan du opleve den navnkundige rapper Al Agami sammen med jazzmusiker og
filmkomponist Mute State, når de gæster Kulturhuset Elværket kl. 20.00. Sammen har de to opfundet en koncert, der i
bund og grund handler om læselyst og kærlighed til litteratur.
Billetter koster 75 kroner. Læs mere på Elværkets hjemmeside.
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Advarsel om phishingmails
Frederikssund Kommune har fredag den 1. februar 2019 fået henvendelser fra enkelte borgere og andre kommuner om,
at man har modtaget mails fra kommunen som virker mistænkelig – en såkaldt phisingmail.
I mailen er der et link, og hvis man aktiverer linket, bliver man bedt om at udfylde brugernavn og kodeord.
Frederikssund Kommune anmoder aldrig borgere, samarbejdspartnere eller andre myndigheder om kodeord, eller andre
log-in informationer. Du skal derfor slette mailen med det samme og undlade at give dine oplysninger videre.
Du kan læse mere om phishing på denne side.
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Vinge i fremdrift
Inden længe vil interesserede investorer kunne byde ind på byggeretter i området nær Deltakvarteret og stationen i Vinge
med en tilhørende opgave om revision af planerne for stationsområdet. Det står klart efter at Frederikssund Byråd på sit
seneste møde vedtog at indlede en udbudsproces for flere af de kommunalt ejede arealer i Vinge.
Minimum 22.000 kvadratmeter
Ifølge rammerne for det kommende udbud skal en køber forpligte sig til at købe minimum 22.000 byggeretsmeter
svarende til ca. 220 nye boliger i Vinge. Samtidig skal en fremtidig køber – i samarbejde med Frederikssund Kommune –
revidere helhedsplanen fra 2013 for stationsområdet, så den afspejler blandt andet den igangværende projektering af
stationen og adgangvejene dertil.
Det er et næsten enigt Byråd, som nu har valgt at fortsætte udviklingen af byen Vinge, og det glæder borgmester John
Schmidt Andersen:
- Det betyder meget, at vi politisk står sammen om at skabe ny fremdrift i Vingeprojektet. Vi ved, at stationen er på vej og
at staten vil bygge et nyt fællesmagasin i Vinge til Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet for omkring 300 mio. kr.
Med beslutningen om at udbyde arealer til salg er der nu lagt en plan for de kommende års udvikling i Vinge, og Byrådet
har sendt et klart signal om, at vi vil Vinge. Vi kan se vejen videre frem, og den tager vi ét skridt ad gangen, uden at vi
dermed har givet køb på vores ambitioner om en ny by, der bygger på værdier som nærhed, natur og bæredygtighed,
siger borgmester John Schmidt Andersen.
Han understreger, at udviklingen af Vinge stadig tager udgangspunkt i de oprindelige tanker og ideer fra Henning Larsen
Arkitekternes helhedsplan fra 2013, om end der er brug for en opdatering af dele af den, og at den opdaterede
helhedsplan skal godkendes politisk.
Interesserede investorer
Frederikssund Kommune har i løbet af sommeren 2018 gennemført en åben markedsdialog, for at afdække
interesserede investorers ønsker og forventninger til muligt byggeri i Vinge. Udbuddet er således en udløber af dels
Byrådets ønsker for udviklingen af Vinge og dels dialogen med mulige investorer. Udbuddet lægger med den valgte
størrelse op til, at især større investorer kan finde udbuddet interessant. Indkomne købstilbud skal forelægges Byrådet til

godkendelse.
Forudsætninger for salg vedtaget
På samme møde vedtog Byrådet også, at det er kommunen, der fremover skal eje og drive Vinges grønne byfælles - det
grønne hjerte - på de arealer, som Frederikssund Kommune ejer, og at der skal etableres en stor fælles
grundejerforening – Vingeforeningen. Den skal være rammen om fælles aktiviteter i Vinge og skal påtage sig en række
opgaver inden for anlæg, drift og arrangementer med fokus på fælles interesser. Den økonomiske ramme for
Vingeforeningen bliver et bidrag på fem kr. (2019-priser) pr. byggeretsmeter pr. grundejer.
Næsten udsolgt
Af de arealer i Vinge, der tidligere har været udbudt til salg, er der næsten udsolgt. Kommunen tilbagekøbte i foråret 2018
en række grunde i Deltakvarteret, men der er nu kun en parcel til rækkehuse tilbage og en enkelt parcelhusgrund.

Nu tager byudviklingen i Vinge på ny fart med et nyt udbud. Foto: Steven Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.
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Navn til nyt børnehus er fundet
Det nye børnehus i Skibby kommer til at hedde Børnehuset Savannen. Det har Opvækstudvalget besluttet efter at have
fået tre gode forslag indstillet.
- Vi fik i udvalget præsenteret tre rigtig gode bud, men valgte navnet Børnehuset Savannen, fordi vi synes, at navnet godt
må repræsentere børnenes univers. Ligesom at børnene var med til at tage det første spadestik, så er det simpelthen så
skønt, at børnene også selv har været med til at finde på navnet til deres nye børnehus, siger Maria Katarina Nielsen,
udvalgsformand i Opvækstudvalget.
Det er fireårige Noah Sørensen, der har fundet på navnet. Og onsdag formiddag besøgte Maria Katarina Nielsen
Børnehuset Norstjernen i Skibby, hvor Noah går i dag, og takkede ham for det gode forslag. De fik en lille snak om det
nye børnehus, som Noah glæder sig til at flytte til.

Noah og Maria Katarine Nielsen griner sammen.
- Det er så positivt at se, at børnene bliver inddraget i processen. Noah og jeg snakkede om forskellige ideer til, hvad de
kommende stuer kan hedde i det nye børnehus, og han havde rigtig mange gode ideer. Det kan jo være, at de voksne
også må tage ham med på råd, når de skal til at finde på stuenavne, siger Maria Katarina Nielsen.
Noah har selv fundet på navnet Børnehuset Savannen, og nu håber han, at stuerne kommer til at have dyrenavne, og at
han selv kommer på Løvestuen, fordi løven er det sejeste dyr på savannen.

Første spadestik på det nye børnehus i Skibby blev taget i maj 2018 af formand for Opvækstudvalget, Maria Katarina
Nielsen, og en masse børn fra de institutioner, som skal flytte ind i børnehuset. Blandt børnene var også Noah Sørensen,
som står forrest i den blå jakke.

Når Børnehuset Savannen skal indvies i juni, vil der blive sat en messingplade med Noahs navn op.
Børnehuset Savannen står klar til at tage mod børnene i juni, men man kan allerede nu skrive sit barn op til en plads.

Byggeriet på Børnehuset Savannen i Skibby er godt i gang. Der blev holdt rejsegilde kort før jul 2018, og i juni 2019 er
børnehuset klar til at åbne dørene for både børn og voksne.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup
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Gør noget - få det godt
Et tilbud til mennesker, der har eller har haft kræft.
Frederikssund Kommune tilbyder et gratis 12 ugers forløb med titlen ”Gør noget – få det godt”. Det er for mennesker, der
har kræft, eller som for nylig har afsluttet behandling for kræft.
Interesserede kan kontakte Forebyggelse og Træning på 47 35 20 70 på hverdage mellem kl. 8-10.
Større følelse af at deltage i eget liv
Både som patient og som færdigbehandlet, kan man få følelsen af at være overladt til sig selv med hverdagsproblemer,
man ikke tidligere kendte til. For disse mennesker kan forløbet ”Gør noget – få det godt” være til gavn.
Meningsfulde aktiviteter der fremmer sundhed og velvære
Formålet med forløbet er, at deltagerne afprøver og mærker den store betydning, som meningsfulde aktiviteter har for et
vel afbalanceret hverdagsliv.
Deltagerne mødes i grupper en gang om ugen i to timer. En gruppe kan bestå af op til 12 personer.
En ergoterapeut sikrer, at man kommer igennem en række relevante temaer, men det er deltagerne, der skaber indholdet
via dialog, gensidig støtte og udveksling af erfaringer.
Temaerne kan for eksempel være:
 hvordan deltagelse i aktiviteter kan fremme sundhed og velvære
 hvordan hjernen kan påvirkes af kræftdiagnosen, fx ved problemer med hukommelsen, koncentrationsbesvær
og øget træthed eller udmattelse
 hvordan vores fysiske og sociale omgivelser påvirker det, vi gør eller undlader at gøre.
Praktiske øvelser i hverdagens gøremål kan indgå som en del af møderne. Der er ikke tale om fysisk træning.
Tilbuddet kan stå alene, men det kan også være et supplement til Kommunens eksisterende tilbud ”Til dig, der har kræft”.
Forløbet starter den 26. februar
Inden forløbet starter, vurderer en ergoterapeut, om borgeren kan forvente at få gavn af at deltage.
Derudover er der tre individuelle samtaler; en indledende samtale, der foregår i borgerens hjem, en midtvejssamtale og
en afsluttende samtale.
Samtalerne bruges til afstemning af forventninger og individuel vejledning, så borgeren får så stort et udbytte af at
deltage, som muligt. Den sidste samtale indeholder desuden evaluering af forløbet.
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Nyt rådgivningshus åbnet
Mandag den 1. februar åbnede telefonerne for første gang i det nye rådgivningshus på Kilde Alle 7 i Frederikssund.
Torsdag den 7. februar var det så blevet tid til den officielle åbning med taler, flag og kage.
- Det er en stor glæde for udvalget at kunne åbne denne nye indgang til kommunen for de mennesker, der blandt andet

oplever psykiske udfordringer, sagde formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A) i sin
tale.
- Formålet er at tilbyde borgerne en hurtig afklaring, så problemstillinger kan forebygges, inden de vokser sig store, uden
at tunge procedurer og lange ventetider kommer til at stå i vejen. Det handler om at hjælpe borgerne til selv at mestre de
udfordringer, de har, og det er her et hold rigtig dygtige medarbejdere til, fastslog udvalgsformanden.
Herefter blev der råbt et trefoldigt hurra for Rådgivningshuset, og så var der lidt godt til ganen til de mange fremmødte.
Kom uden tidsbestilling
Det nye tilbud er lagt an sådan, at man – i husets åbningstid - kan henvende sig uden forudgående aftale. Går man
direkte ind fra gaden vil man møde et hold på seks medarbejdere, der bemander Rådgivningshuset, og de kan hjælpe
med mange ting inden for psykiske, fysiske eller sociale problemstillinger. Man kan blandt andet få hjælp til at få struktur
på sin hverdag, få overblik over sin økonomi, få hjælp til at håndtere følelser eller få kontakt til frivillige foreninger mm.
Borgere, der besøger rådgivningshuset er i øvrigt velkomne til at tage en pårørende med.
Du kan læse mere om, hvad Rådgivningshuet kan samt se åbningstider, telefontid mv. på vores hjemmeside.

Der er indgang til Rådgivningshuset i gården bag huset. Foto: Steven Rønnenkamp Holst, Frederikssund Kommune.
2019 2

8

E-sport på skoleskemaet
Kommunikation, motion, strategier og spilforståelse er vigtige ingredienser, når unge i 8. og 9. klasser deltager i valgfaget
E-sport/holdsport på Slangerup Skole afd. Kingo. Her handler e-sport nemlig om meget mere end computerspil.
I et pilotforsøg har 75 elever for første gang kunnet vælge E-sport/holdsport som valgfag. Eleverne er delt op i grupper på
fem. Hver gruppe spiller enten League of Legends eller Counterstrike.
- Jeg var egentlig provokeret eller udfordret af, at unge mennesker sad så lang tid foran en computer og spillede og
valgte alt andet liv fra. Det var mit billede af det. Så jeg tænkte, der må være noget motivation, som vi kan bruge i forhold
til vores dannelses- og uddannelsesmål i folkeskolen, fortæller pædagogisk leder på Slangerup Skole afd. Kingo, Helle
Bach Munk.
Hun henvendte sig derfor til læreren Emil Bugge Jensen, og spurgte ham, om han var med på at lave e-sport som et
valgfag. Det var han og han gik i gang med se på, hvordan faget kunne leve op til faglige mål i folkeskolen.
Mere end at spille computer
Fra start har eleverne været klar over, at faget ikke ville handle om at spille computer hele skoledagen.
- Det var vigtigt for mig, at eleverne ikke udelukkende valgte faget på baggrund af en tro på, at de bare skulle spille
computer. Og den allerførste gang gav jeg dem en præcis beskrivelse af, hvad det var for nogle forventninger, jeg havde,
fortæller Emil Bugge Jensen.
Indtil videre har eleverne taget godt imod faget, også de dele af det, der ikke handler om at spille computer. Fælles for
alle på holdet er interessen for computerspil.
- Jeg valgte E-sport, fordi jeg interesserer mig for computerspil. Jeg ville gerne lære mere om, hvordan man kan spille
som et hold, og ikke bare alene, fortæller 16-årige Oliver Holm, der spiller Counterstrike.

I midten sidder Oliver Holm. Sammen med sin gruppe er han ved at se en streamers video om spillet Counterstrike.
Gruppen skal analysere videoen ud fra nogle specifikke spørgsmål, som deres lærer har stillet.
Forventningerne til faget og ikke mindst målene med det handler om meget mere end at spille computer. Sammen med
pædagogisk leder Helle Bach Munk har Emil Bugge Jensen udviklet et undervisningskoncept, der tager udgangspunkt i
e-sportens verden, men har faglige mål fra dansk, engelsk og idræt.
- Vi har udviklet en årsplan, hvor jeg har været inde og kigge på nogle af de forskellige mål, der er beskrevet af
Undervisningsministeriet, som jeg tænkte, kunne inddrages i en lektionsplan om e-sport. Jeg har selv skulle finde på
mange af de materialer, der står i en årsplan, hvor jeg normalt støtter mig op af nogle andres materialer, fortæller Emil
Bugge Jensen.
I årsplanen er tre kernefokusområder: Kommunikation, Spilforståelse samt Kost, motion og mindset. Udover timerne i
computerlokalet byder undervisningen også på en tur i hallen, hvor eleverne laver forskellige øvelser, der skal styrke
kommunikationen, reflekserne og samarbejdet.

En del af undervisningen foregår i hallen, hvor der er fokus på motion, kommunikation og samarbejde.
Analyser og målsætninger
Eleverne får hver gang en opgave præsenteret, når de møder om morgenen, og som de skal arbejde med i dagens løb.
Sidst på dagen skal de præsentere det, de har lavet i dagens løb for resten af klassen. En opgave har handlet om at
have fokus på modtagerrettet kommunikation og samarbejde. Eleverne skal kigge på streameres videoer om spillet,
undersøge hvem streameren er, hvad er vedkommende kendt for, hvordan taler de til målgruppen, hvordan interagerer
de med spiller og hvordan interagerer de med seerne. Eleverne skal dermed analysere en video, men de skal også have
fokus på dele af videoen, som de kan bruge i deres eget spil.
- Vi laver tit øvelser, hvor vi analyserer professionelle kampe, og så lærer vi, hvordan de spiller og prøver på en måde at
efterligne eller ændre stilen til vores egen. Vi kigger på deres strategier, hvis der er to sider, hvor mange går så til den
ene side og til den anden side, og hvordan de reagerer, hvis de bliver angrebet fra den ene side, fortæller Oliver Holm.
Ud over konkrete opgaver som at analysere videoer eller skrive reportager, arbejder eleverne også med at lave
målsætninger.
- Vi har også arbejdet med evnen til at sætte egne målsætninger, og kunne formulere konkrete små målsætninger inden
for spillet. Og evnen til at kunne sætte målsætninger er noget, de kan tage med videre i alle former for fag og ude i livet,

fortæller Emil Bugge Jensen.

Der er en koncentreret stemning, når der spilles computer.
E-sport/holdsport som valgfag har kørt som pilotprojekt hele skoleåret, og når sommeren nærmer sig skal faget
evalueres, før det besluttes, om det skal fortsætte til næste skoleår.
- Det kræver noget mod fra både lærere og ledelse at skabe pædagogisk udvikling sammen og at oprette et nyt fag som
E-sport. Men vi turde godt kaste os ud i det, og jeg synes, vi indtil videre har haft succes med det, siger Helle Bach Munk.
Elevernes begejstring for faget er allerede halvvejs inde i skoleåret ikke til at tage fejl af.
- Det er et rigtig fedt fag. Jeg ser frem til hver tredje tirsdag, hvor vi har E-sport. Vi griner alle sammen og vi er glade, vi
glæder os alle sammen til at spille sammen, siger Oliver Holm.

Eleverne er opdelt i grupper på fem, som spiller sammen hele skoleåret.
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Trafikbestilling 2020 i høring
Hvert år skal Frederikssund Kommune bestille det kommende års busbetjening hos Movia. Teknisk Udvalg har besluttet
at sende den kommende trafikbestilling i offentlig høring frem til den 28. februar 2019.
Årets trafikbestilling til Movia bærer præg af, at den nuværende budgetramme ikke matcher den stigning, der har været til
udgifterne i busdriften og Flextur. Derfor har Teknisk Udvalg, på deres møde den 6. februar 2019 besluttet, at sende en
række besparelsesforslag til busdriften i høring.
Kriterierne bag de fremsatte forslag har været følgende:
 At de ikke berører borgernes mulighed for at komme med bus til arbejde, skole og uddannelse.
 Påvirker færrest mulige borgere.
 Påvirker sammenhængen så lidt som muligt i den samlede busbetjening, herunder sammenhængen til de
regionale buslinjer og S-tog.
Besparelsesforslagene som Teknisk Udvalg har besluttet at sende i høring er opsummeret nedenfor:
1. Linje 317 reduceres til kun at køre skolekørsel:
Linje 317 har primært funktion som skolebus for Jægerspris skole og Fjordlandskolens afd. Dalby. Koncentrationen af
passagerer er størst på afgangene til og fra skole. Det forslås, at linjens afgange alene koncentreres omkring skolernes
ringetider. Forslaget betyder, at bussen kun kører på skoledage. Bussen er fortsat åben for alle borgere. På skolefridage
vil brugere af bussen være henvist til Flextur.
2. Nedlæggelse af linje 393
Skolebussen i Slangerup vil fremover foregå med en ”kommunebus”, der bl.a. koordineres med svømmekørslen. Der vil
ikke ske nogen ændring i hverken rute eller driftsomfang.
3. Dobbelttakst på Flextur i Frederikssund by
Prisen for Flexture, der starter og slutter i Frederikssund by, vil stige fra 36 kr. til 72 kr. pr. tur.
4. Der reduceres enkelte afgange på 313
Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange
ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.
5. Der reduceres enkelte afgange på 315
Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange
ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.
6. Der reduceres enkelte afgange på 318
Forlaget er udelukkende møntet på afgange med den laveste dækning. Det betyder, at morgen- og eftermiddagsafgange
ikke bliver berørt, hvis forslaget bliver besluttet.
Tids- og procesplanen for trafikbestilling 2020:
 8.-28.februar 2019: offentlig høring
 6. marts 2019: Endelig beslutning om trafikbestilling 2020 træffes af Teknisk Udvalg
 1. august 2019: Ændringerne træder i kraft
Ønsker du at vide mere om trafikbestillingen for 2019, kan du læse mødereferatet fra Teknisk Udvalgs møde den 6.
februar 2019 (pkt. 18) med tilhørende bilag.
Høringssvar sendes via sikker post til Vej og Trafik. Du finder den i listen over vores sikre postkasser her.
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Elletræer fældes ved Lille Rørbæk
Der er tale om et område på knap en hektar, hvor entreprenørfirmaet Stub og Gren i øjeblikket udfører rydning af
elletræer. Området er fredet, og ifølge ”Plejeplan for Lille Rørbæk Fredningen” er det nødvendigt at rydde træerne i
området for at bringe naturen i området i den tilstand, som det er bestemt og forudsat i fredningen.
Plejeplanen for området er vedtaget af Teknisk Udvalg i februar 2016, og rydningen sker efter godkendelse fra
Fredningsnævnet for Nordsjælland.
Rydningen i området begyndte den 6. februar og ventes at vare et par uger.

Kort over Frederikssund Kommune, der viser beliggenheden af rydningsområdet.

Entreprenørmaskiner er i gang med at rydde elletræer på det fredede område. Privat foto.
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Gode lokale løsninger på sundhedsområdet
Regeringens udspil om en sundhedsreform er det nyeste skud på stammen af en lang række initiativer, der øger
kommunernes rolle og opgaveløsning på sundhedsområdet. Der er vist ingen kommunalpolitiker, som har været med
siden kommunalreformen, der ikke har opdaget, at sundhedsområdet vokser år for år i kommunerne. I Frederikssund
Kommune har vi også arbejdet med at udvikle sundheden for hele befolkningen, og særligt samarbejdet mellem
kommune, hospital og praktiserende læger er vokset og styrket gennem de sidste 10 år.
Frederikssund Hospital har også forandret sig i de sidste 10 år og har mistet specialer og sengepladser. Ligesom
Regionens Psykiatri for nogle år siden valgte at lukke alle sengepladserne på Psykiatrisk Center Frederikssund.
Rehabilitering på hospitalet

Heldigvis er der fortsat aktivitet på hospitalet. Vi valgte at flytte vores Rehabiliteringsafdeling ind på hospitalet i 2015 for at
styrke patientforløbet for den enkelte borger og styrke samarbejdet med hospitalet. Det er vi lykkedes med, og
medarbejdere og ledere på tværs af sektorerne løser opgaverne i en naturlig sammenhæng. Vi har et godt samarbejde
med Nordsjællands Hospital om at udvikle fælles indsatser i et nyt sundhedshus.
Foreløbig samarbejder vi om at styrke den sammenhængende indsats for mennesker med KOL. Vi går også snart i gang
med at udvikle samarbejdet på akutområdet, så en medarbejder fra kommunen er med, når en borger bliver udskrevet fra
akutafdelingen og har behov for fortsat hjælp og pleje. I begge disse projekter er Halsnæs Kommune også med. Endelig
går vi i foråret 2019 i gang med et samarbejde med hospitalet, Hillerød og Helsingør Kommuner om at afprøve et
tværsektorielt akutteam med tre funktioner: Udskrivning af sårbare patienter samt udkørende og rådgivende funktion fra
Akutafdelingen. Kort fortalt handler det om, at mere behandling skal foregå i borgerens hjem og ikke på hospitalet. Vi er
med til at gå forrest i denne udvikling i Nordsjælland.
Stigende efterspørgsel på sundhedsydelser
De kommende år bliver der mange flere ældre borgere både i Frederikssund Kommune og i resten af kommunerne i
Nordsjælland. Og vi ved allerede nu, at de vil få flere kroniske sygdomme, som vil kræve både behandling på hospitalet,
mange besøg hos lægen og flere tilbud i kommunen. Vi kan nå langt i samarbejdet i sundhedstrekanten, men der vil
stadig være en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og pleje- og omsorgsopgaver.
Selvom udviklingen i det nære sundhedsvæsen går i retning af at flere borgere skal behandles hjemme, så er jeg stærkt
bekymret for, at vi får brug for flere sengepladser, end det nye hospital er planlagt til at rumme. Derfor bør Frederikssund
Hospital fastholdes som hospital og fælles sundhedshus for kommunerne i Nordsjælland. Det virker som helt
unødvendigt spild af skattekroner, hvis vi skal være med til at betale for et nyt fælles sundhedshus, når nu vi har et
hospital, der fungerer.
Mens vi venter på, at det Nye Nordsjællands Hospital står færdigt i 2022/23, bør vi bruge den mulighed, vi har, til at
udvikle samarbejdet om sundhed på Frederikssund Hospital, så det kan spille en hovedrolle i udviklingen af nye
sundhedstilbud til vores borgere. Jeg synes f.eks. at tilbud om lindrende behandling med fordel kunne udvikles i et tæt
samarbejde mellem kommuner, læger og hospital. Ligeledes kunne lettere tilbud til borgere med psykiske sygdomme
udvikles i et samarbejde og med afsæt i bygningerne på Frederikssund Hospital. Vi skal også tænke nye teknologier ind
som en del af fremtidens gode lokale løsninger på sundhedsområdet.
Bevar Frederikssund Hospital
Med udspillet om sundhedsreformen, nævnes det også at alt, der ikke er svært, skal være nært. Det lyder både logisk og
fornuftigt, men hvis man fastholder en lukning af Frederikssund Hospital risikerer borgerne i Frederikssund Kommune at
komme meget langt væk fra behandlingen. Borgerne især i Hornsherred vil få meget langt til en hospitalsbehandling, og
vi skal investere i et nyt sundhedshus. Det virker hverken logisk eller fornuftigt. Så løsningen er helt enkel og nær: Bevar
Frederikssund Hospital, og lad os allerede nu udvikle fremtidens fælles sundhedshus. Lad os finde de gode lokale
løsninger på sundhedsområdet sammen med hospitalet, de praktiserende læger og de øvrige kommuner. Løsninger og
samarbejder, der kan imødekomme befolkningen i Nordsjællands fremtidige behov for behandling, pleje og rehabilitering.

Borgmester i Frederikssund Kommune. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen
2019 2

19

Er du inviteret til arrangementet Forebyggelse for ældre?
Tjek din e-boks eller din fysiske postkasse. Måske bliver du inviteret til en eftermiddag med temaet ”Forebyggelse for
ældre”. I løbet af uge 9 bliver invitationen sendt til borgere, der er fyldt 75 år i sidste halvdel af 2018 og til borgere, der er
80+ år.
God grund til at deltage
Sundhedsfaglige medarbejdere fra Kommunen fortæller om, hvad du selv kan gøre for at bevare det gode ældreliv.
Kommunen byder på kaffe, the og småkager.
Du kan vælge imellem fire arrangementer. De foregår på nogle af Kommunens brugerstyrede aktivitetscentre. Vores
værter vil fortælle om de tilbud der er, og efter arrangementet er der rundvisning på centeret.
Du kan vælge imellem fire dage:
 Mandag den 11. marts kl. 13.30 – 16.00 på Lundebjerggård, Aktivitetscenteret for seniorer, Lundebjergvej 48,
3600 Frederikssund.





Torsdag den 21. marts kl. 13.30 – 16.00 hos Brugerrådet, Skibby Ældre- og aktivitetscenter, Nyvej 7B, 4050
Skibby.
Mandag den 1. april kl. 13.30 – 16.00 i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2 C, 3550 Slangerup.
Torsdag den 4. april på De Tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris.

Forebyggende tilbud
Arrangementet ”Forebyggelse for ældre” afholdes fire – seks gange om året. Det er et alternativ til et forebyggende
hjemmebesøg.
Kontakt os, hvis du har brug for et forebyggende hjemmebesøg
Hvis du ønsker et forebyggende hjemmebesøg i stedet for at deltage i arrangementet, skal du ringe på 47 35 17 51
tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 9.00. Besøget varer en time, og det er en sygeplejerske, der kommer hjem til dig og taler
med dig om din trivsel og sundhed.
Tilbuddene omfatter ikke borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp, eller som bor i plejebolig.

Fra arrangement om forebyggelse for ældre på Tolleruphøj i oktober 2018. Terapeuten fortæller om betydningen af fysisk
aktivitet. Foto Erik Zangenberg.
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Musik udvikler børns færdigheder
Børnene i Frederikssund Nords ti børnehuse har i det sidste års tid haft musik som en særlig del af deres hverdag.
Børnehusene har nemlig ansat en musikkonsulent, som spiller og leger med børnene.
Der er både rasleæg, tørklæder og guitar på programmet, når musikkonsulent Signe Pelle Hjorth besøger børnehusene i
Frederikssund Nord. Og så er der koncentrerede og glade børn, der nøje følger med i, hvad musik-Signe, som hun bliver
kaldt, nu siger, at de skal gøre.
Tiden sammen med musik-Signe er mere end en sjov aktivitet. Det er med til at udvikle børnenes sprog, motorik, evne til
at falde ned efter intens aktivitet, og så udvikler det også venskaber blandt børnene.

Musik-Signe har guitaren med, når hun møder børnene i Frederikssund Nords børnehuse. Og børnene er altid klar til at
danse.
- Vi havde nogle børn, som ikke sagde så meget, og som ikke var dem, der stod forrest, men de observerede mere. De
har rykket sig ekstremt meget. Så når vi siger musik-Signe, eller vi sætter cd’en på, så er de de første, der springer op,
og de lærer faktisk fra sig til de børn, der er startet efterfølgende, og man kan se, at de vokser og tør mere. De bliver
mere modige, fortæller Susanne Andreasen, pædagogisk leder i Børnehuset Højvang.
Støtter sproglig udvikling
Børnene deles op i mindre grupper, hvor alle børnene er i samme aldersgruppe. De forskellige lege er tilpasset børnenes
alder, men fælles for dem er, at de aktiverer børnene. De små i alderen 0-2 år kan for eksempel lave en leg, hvor de skal
placere et rasleæg eller en ærtepose et bestemt sted på kroppen – ved øret, halsen, foden, maven eller andet – og på
den måde får børnene udvidet deres kendskab til de forskellige kropsdele.
De større børn kan lave en leg, hvor de skal gøre nogle bestemte bevægelser på bestemte tidspunkter i sangene. De
skal gøres på det helt rette tidpsunkt, og udfordringen er ofte at vente på dette tidspunkt.
Fælles for det hele er, at alle børn kan være med og få noget ud af legene med musik-Signe.

Når kufferten med rasleæg kommer frem, får børnene lov at vælge et æg - og nogle gange kan det være svært at vente
på ens tur.
- De sprogligt udfordrede børn kan være med på lige vilkår med de andre, fordi det er med rasleæg og med tørklæder, og
der indgår rigtig mange ting, som ligger ud over det talte sprog, så de kan være med ved at kigge på, hvad Signe gør
eller de andre børn gør, og så gør de det samme. Mange af de sprogligt svage børn lærer faktisk sange ved hjælp af, at
vi starter med fagterne og rytmerne, og lige så stille begynder de måske at nynne med og til sidst kommer ordene på, og
på den måde understøtter det også sprogets udvikling, fortæller Majbritt Hansen, der er områdeleder for Frederikssund
Nord.

Alle børnene har helt styr på, hvad rasleæggene skal, når musik-Signe har delt dem ud. Her holdes de op til øret.

Fokus på det positive
Musikkonsulenten blev ansat, da hun søgte en stilling som pædagog, men da hun ikke var pædagoguddannet, kunne
hun ikke få stillingen. Men både områdeleder Majbritt Hansen og enkelte pædagogiske ledere og pædagoger havde hørt
om Signe Pelle Hjorth, og hvad hun kunne. Og da både pædagoger og bestyrelse havde længe ønsket at få noget musik
ind i husene, besluttede man at oprette en stilling som musikkonsulent i Frederikssund Nord.
Samtidig passede hendes arbejde rigtig fint ind i den pædagogiske tilgang, som børnehusene i Frederikssund Nord
arbejder med. Den hedder Sunshine Circles og handler om at holde fokus på det positive, understøtte børnene ved at
give dem succesoplevelser og sikre, at der er en voksen der har styringen i forskellige fælles lege.
- Der er mange ligheder mellem det, Signe laver og Sunshine Circles. Det hun laver er sanglege, og i Sunshine Circles er
det også lege med fokus på omsorg, op- og nedregulering, stoplege eller andet. Her er det med musikken, så det er på
en anden måde, men det er samme tilgang som Sunshine Circles, fortæller Susanne Andreasen.
Signe Pelle Hjorth rykker rundt blandt de ti børnehuse i Frederikssund Nord. Hun er i to huse ad gangen i fire
sammenhængende uger, gerne tre dage i det ene og to i det andet. Derefter hun skifter til to nye huse og på den måde
kommer hun forbi alle huse og alle børn.

Musik-Signe har børnenes fulde opmærksomhed.
Foto: Frederikssund Kommune, Mikala Schachtschabel Tordrup.
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Flygtningekvinder tættere på arbejdsmarkedet
Statistikken om flygtninge i Danmark taler sit tydelige sprog. Erhvervsfrekvensen for flygtningekvinder er lav, og det vil
Frederikssund Kommune lave om på. I kommunens beskæftigelsesplan for 2019, som blev godkendt af Byrådet i
december, er der nemlig fokus på at bringe kvindelige flygtninge tættere på arbejdsmarkedet gennem særligt tilrettelagte
forløb om beskæftigelse og rollefordeling. Frederikssund Kommune har derfor gennemført et pilotprojekt for fem syriske
kvinder, mens de har været på barsel.
Målet er at opnå selvforsørgelse
- Formålet med forløbet er, at øge deres lyst til at deltage aktivt på arbejdsmarkedet samt at give dem viden og indsigt i
udvalgte temaer, så de dermed får en bedre forståelse af deres situation og muligheder i Danmark, , fortæller Betina
Petersen Marcussen, der er familiekonsulent i Aktiv Indsats og Integration i Frederikssund Kommune.
Kvinderne har været igennem et forløb, hvor de en gang om ugen i 10 uger har mødt hinanden og har hørt oplæg om
arbejdsmarked, dansk kultur og normer, sundhedspleje, børneopdragelse, kønsroller mm.
- Vi er rigtig glade for at deltage. Vi kommer lidt væk hjemmefra og får mulighed for at udtrykke os og tale om vores
tanker og bekymringer. Det er en gevinst at komme ud, se hinanden og tale sammen. Det kan gøre hele dagen til en god
dag, fortæller en af deltagerne, Ola Zamrini, via tolken Hussein Sayed, som også har undervist på forløbet.
Hussein Sayed kom selv til Danmark fra Irak i 1982 og har med den baggrund undervist kvinderne i Mindspring, som er
en række metoder til at håndtere de problematikker, der kan opstå, når man er flygtning samt til at styrke deltagernes
evne til at tage vare på deres egen situation.
Tættere på arbejdsmarkedet
En vigtig del af forløbets fokus har været at give kvinderne viden om arbejdsmarkedet og motivere dem til at deltage i
praktikforløb eller at søge arbejde. Derfor er de blevet undervist i regler og lovgivning på området, ligesom de har snakket
om, hvad de er gode til og deres drømme for fremtiden.
- En ville gerne være tjener, andre ville være buschauffør, skrædder eller tolk. Men de er ikke gearet til arbejdsmarkedet
hjemmefra, og de får ofte børn tidligt, hvilket kan sætte en stopper for et eventuelt uddannelsesforløb, fortæller Tina

Krejberg, der er sagsbehandler i Aktiv Indsats og Integration og har været med til at undervise de syriske kvinder.
- Vi har brugt os selv som eksempler og fortalt dem, hvordan vi får en hverdag til at hænge sammen med børn, arbejde
og familie, og hvad det betyder for børnene at se, at begge forældre arbejder, tilføjer hun.
Tina Krejberg vurderer, at forløbet har rykket kvinderne og blandt andet har medvirket til at give dem et mere positivt syn
på fremtiden.
- Som gruppe har de fået afklaring af nogle væsentlige bekymringer og en forståelse af, hvad det vil sige at være en del
af det danske samfund, og det vil være et skridt hen imod at få foden inden for på arbejdsmarkedet, forklarer hun og
tilføjer, at en af kvinderne efter forløbet nu allerede har fået en praktikplads i en forretning i Frederikssund.
- Vi er glade for Tina og hendes måde at udtrykke sig på. Efter samtalen med hende blev vi motiveret til at søge arbejde. I
Danmark kan man blive til det, man vil, hvis man har evnerne og beslutsomheden. Her er der ikke begrænsninger og
lænker, siger Fahimeh Abdullah via tolk.
Utraditionel undervisning
De fem syriske kvinder var alle på barsel under forløbet, og kvinderne er derfor blevet undervist, med deres barn på
skødet – en slags mødregruppeundervisning. Her har der været tid til både undervisning, samtale og refleksion, mens de
samtidig kunne passe deres børn.
- Det har betydet meget for deres lyst til at komme og deltage i undervisningen, at de har kunnet tage deres barn med
sig. Og selv om børnene har fyldt en del undervejs, så har vi fået givet kvinderne rigtig megen ny viden og de har dannet
et godt indbyrdes netværk, fortæller projektansvarlig og underviser Betina Petersen Marcussen.
Hun vil fremadrettet følge kvinderne, der har valgt at etablere en privat mødregruppe for at fastholde og udvikle det
netværk, de nu har fået med hinanden.

Sundhedsplejerske Lone Helding fortæller de syriske kvinder om hvordan den danske sundhedspleje fungerer og har
udviklet sig igennem de sidste 80 år. I dag beskæftiger sundhedsplejen sig blandt meget andet med emner som søvn,
mad, tænder, opdragelse, sundhed og psykisk velbefindende ligesom børnene bliver målt og vejet. Fahimeh, Sawsan og
Ola på billedet spurgte blandt andet ind til børnenes adfærd og døgnrytme i forbindelse med spisning og amning. Fra
venstre: Fahimeh Abdullah, Sawsan Abdi, Ola Zamrini og sundhedsplejerske Lone Helding.
Fotos: Frederikssund Kommune, Steven Rønnenkamp Holst.
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Leg og fredagshygge med mor og far
Den sidste fredag i hver måned kan børnene i Børnehuset Vandkunsten i Jægerspris tage mor og far ind i børnenes
verden. Der er nemlig pop up-arrangement i børnehuset, hvor forældre og bedsteforældre er velkommen til en kop kaffe
og leg med de små.
- Det er for at få forældrene til at opleve, hvordan børnenes arbejdsdag er, kan man sige. At se deres dag og lege lidt
med dem. Det skal ikke være besværligt, man skal bare kunne komme og være med. Vi har blandt andet lavet Just
dance, tegnet med kridt og klippet julepynt, fortæller Mette Hørmann, der er med til at arrangere pop up-arrangementet.
Det er børnehusets husråd, der står for planlægningen sammen med den pædagogiske leder. I husrådet sidder tre
forældre, og for dem er det vigtigt, at aktiviteten den sidste fredag i måneden er noget, som alle børnene kan være med i,
lige gyldigt om de går i vuggestue eller børnehave. Men lige så vigtigt er det, at forældrene kan være med.

Der er plads til både store og små, når der er pop up-arrangement i Børnehuset Vandkunsten den sidste fredag i
måneden.
- Ideen opstod hos mig. Jeg havde tænkt meget over, hvordan vi fik forældrene mere i spil, på en måde hvor de kunne
komme ind uden at skulle bruge en hel masse tid. Det her kan de træde ind og ud af helt uforpligtende. Og så skulle det
være noget, som børnene synes, er sjovt, og hvor voksne og børn kan lege sammen, fortæller pædagogisk leder Camilla
Aarestrup Kjær.
Og at børnene synes, det er sjovt, er der ingen tvivl om. Den sidste fredag i februar stod pop up-arrangementet i
duploklodsernes tegn, og her var både børn og forældre godt i gang med byggeriet på gulvet. Der blev bygget en hel
zoologisk have, et hus og masser af tårne. Når man træder ind i rummet bliver man mødt af den umiskendelige lyd af
klodser, der samles, rodes rundt i eller bliver kastet. Og så naturligvis lyde af legende og ikke mindst glade børn, der
rigtig gerne vil vise deres forældre, at nu har de fundet en løve i kassen.

Duploklodserne blev spredt godt ud i rummet, mens børn og forældre byggede løs.
- De sidste gange har der været mange med. Ved Just Dance stod børnene og dansede, inden de blev hentet, og når
forældrene kom, blev de nærmest tvunget til at deltage, fordi børnene havde det sjovt og ikke ville hjem, fortæller Mette
Hørmann.
Nogle gange har forældrene også børnenes storesøskende med, og også de deltager entusiastisk i legen. Det er ofte en

mulighed for dem for at besøge deres gamle børnehave på en sjov måde.
Genkendelig legetøjsdag
Børnene i Børnehuset Vandkunsten ved godt, hvilken dag forældrene kommer og leger. Det er nemlig samme dag, som
de har legetøjsdag. Denne dag kan børnene tage et stykke legetøj med hjemme fra, som de kan lege med i løbet af
dagen.
Børnene bytter legetøj med hinanden og viser deres legetøj frem. Det får dem også til at lege nye lege. Legetøjet
fungerer som et bindeled til det derhjemme. Og det samme gælder så eftermiddagens pop up-arrangement.
- Børnene ser frem til legetøjsdagen og snakker om det. Og nu er der også nogle af børnene, der er begyndt at snakke
om, at deres forældre kommer og leger med, og de spørger til, hvornår mor eller far kommer, fortæller Camilla Aarestrup
Kjær.

Jagten på de helt rigtige duploklodser er sat ind.
Legetøjsdagen og pop up-arrangementet er altid den sidste fredag i måneden og sidstnævnte er mellem klokken 15 og
16.
- Det er en god fredagsafslutning, og jeg fornemmer, at alle er glade, når de går her fra. Det er en lille hyggestund, siger
Camilla Aarestrup Kjær.

Der blev i fællesskab bygget en hel zoologisk have med giraffer, zebraer, flodheste, bjørne, løver og aber og mange flere
dyr.
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Mere end 300 til prisfest
Tirsdag den 26. februar 2019 uddelte Folkeoplysningsudvalget årets idræts-, leder- og fritidspriser ved den store årlige
prisfest.
Der er tradition for at prisfesten flytter rundt i kommunen, og i år var turen kommet til Frederikssund, hvor rammen for
årets uddeling af de tre hovedpriser og 87 anerkendelser var sat i Frederikssund Hallen. Med til at sætte rammen
var også Frederikssund Musikskole og IF 1864 bueskydning, der underholdt undervejs.

Udvalgsformand Anne-Sofie Uhrskov bød velkommen.
Lederpris til juniorgolfer
Lederprisen for 2018 gik i år til Mette Meltinis fra Frederikssund Golfklub.
Kriteriet for prisen er, at modtagen inden for en årrække skal have virket som ulønnet leder eller træner inden for en
folkeoplysende forening i Frederikssund Kommune.
Det har årets prismodtager, og om årsagen til at valget er faldet på Mette, fortalte formand for Folkeoplysningsudvalget,
Anne-Sofie Uhrskov (V), at Mette Meltinis brænder for de unge mennesker, og at hun med sin passion og målrettede
ambitioner har været med til at genskabe et miljø for ungdommen i foreningen:
- På blot tre år har du formået at skabe et helt nyt fundament for klubbens juniorafdeling. Juniorafdelingen var faldet til
kun 14 medlemmer, og der var ikke udsigt til en stigning da du tog fat og fik sat gang i juniorarbejdet. I en tid hvor
Golfdanmark oplever markant faldende medlemstal blandt de unge, har du været med til at se en stødt stigende tilgang
kulminere med knapt 60 juniorer i dag.
Mette Meltinis takkede Folekoplysningsudvalget for prisen:
- Jeg er meget overvældet og beæret. Det havde jeg bestemt ikke regnet med, da jeg stod der for små fire år siden med
ganske få juniorer. I dag har vi en masse dejlige juniorer, og det er jo dét der driver hele værket. Det at være med til at
arrangere alle de her ting med sommercamp, forårs- og efterårscamp, juleturnering i snevejret, julebanko og i det hele
taget bare være samme med de her juniorer, og se deres udvikling golfmæssigt og personligt.

Mette Meltinis (i midten) fra Frederikssund Golfklub får overrakt Lederprisen af fra ventre Alice Linning, Anne-Sofie
Uhrskov og Søren Højlyng fra Folkeoplysningsudvalget.
Idrætspris til chearleaders

Idrætsprisen gives til en udøver eller et hold fra en forening, der er godkendt som folkeoplysende forening i
Frederikssund Kommune, og som har ydet en bemærkelsesværdig præstation i det forgangne år.
En bemærkelsesværdig præstation kan være:
 et mesterskab
 en oprykning
 en særlig holdindsats.
Årets modtager er Blackbirds Cheerleaders fra Frederikssund Oaks for deres rivende udvikling fra at ligge nederst i
rækken til i dag at kunne være med blandt de bedste i Danmark.
- Som et stærkt hold skal I kunne både de fysiske krævende elementer fra gymnastikken og det æstetiske og
formfuldendte udtryk fra dans og showverden. I performer både i konkurrence med andre cheerleadinghold i Danmark og
som holdet bag de lokale drenge fra Oaks. Det ses allertydeligst når Oaks har hjemmekampe på Ådalen Skole i
Frederikssund. Oaks inviterer til mere end bare en kamp. I inviterer altid til fest. Rundt om banen er der ofte mere end
500 tilskuere der bakker holdet op til en unik stemning, med Blackbirds til at lede slagets gang på sidelinjen, sagde AnneSofie Uhrskov i sin motivation for udvalgets valg af prismodtager.
- Jeg vil meget gerne sige tak på vegne af hele klubben, og pengene kommer til at gå til at fremme sporten for hele
klubben, så vi vil gerne sørge for at de får noget nyt tøj og nogle ordentlige faciliteter at træne med. Også tak til alle
forældrene der bakker op om pigerne og deres sport, sagde holdets træner, Jessie Bernth Lihn, efter de havde modtaget
prisen.

Blackbirds Cheerleaders og deres træner, Jessie Bernth Lihn (i midten med gavekort) fra Frederikssund
Oaks modtog Idrætsprisen.
Fritidsprisen gik til spejdergruppe
Den tredje og sidste pris om Folkeoplysningsudvalget uddelte tirsdag aften var Fritidsprisen, som blev givet til
spejdergruppen Ræven Skibby Trop og Flok.
Kriteriet for prisen er, at blandt andet at modtageren har iværksat initiativer der:
 har skabt nytænkning og udvikling inden for foreningsarbejdet
 medvirker til at fremme folkeoplysningen
 kan være til inspiration for andre
 virker sundhedsfremmende.
Det har spejdergruppen, der bygger sine aktiviteter på fællesskab og samarbejde. De tager både børn og forældre med
ud i den danske natur. Her udvikler gruppelederne børnenes færdigheder igennem en anerkendende og motiverende
tilgang til lære i og om naturen. Fritidsprisen gives for den inspiration Jeres aktive indsats er for os alle og fordi I er med til
at fremme hele tanken om folkeoplysning for alle.
Spejdergruppens formand, Brian Petersen takkede for prisen:
- På vegne af Skibbys mest ambitiøse spejdergruppe vil jeg sige tak for anerkendelsen og prisen. De andre her i aften
kan bryste sig af guldmedaljer. Hos os måler vi succes på at kunne tilbyde nogle rammer, faciliteter og muligheder for
børn og unge hvor de kan udvikle sig, og ved at give dem nogle mål de kan indfri. Fællesskabet om det er med til at
binde os sammen, og det er utroligt vigtigt. Så tusind tak for prisen, der nok skal få ben at gå på i det arbejde.

Spejdergruppen Ræven Skibby Trop og Flok løb med Fritidsprisen. Her er Brian Petersen i gang med takketalen,
flankeret af troppen.
87 anerkendelser
Efter uddelingen af de tre hovedpriser var det tid til uddeling af de 87 anerkendelser, som idrætsudøvere i år havde gjort
sig fortjent til qua deres præstationer i løbet af 2018.

Gruppebillede af alle prismodtagere.
Anerkendelse giver Folkeoplysningsudvalget til personer eller hold fra en forening der er godkendt som folkeoplysende
forening i Frederikssund Kommune, og som har:
 vundet guld, sølv eller bronze ved internationale eller danske mesterskaber, eller
 vundet guld ved landsdelsmesterskaber eller sjællandske mesterskaber i regi af Danmarks Idræts-Forbund,
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund eller Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Med anerkendelse fulgte i år en sportstaske, der kan rumme de essentielle ting til den daglige træning. Og iflg.
udvalgsformanden er det ikke bare en taske:
- Det er ligeså meget en anerkendelse af og påmindelse om jeres sportslige præstationer i 2018. På stroppen er det
olympiske motto trykt – hurtigere – højere – stærkere. Det olympiske motto handler ikke om være hurtigst, nå højst eller
være stærkest. Det handler om at søge sit eget største potentiale, at sætte sig mål og sætte til side for at præstere og
opnå, at gøre sig umage for at gøre sit bedste og at vinde over sig selv.
Undervejs i aftenens program fik de godt 300 deltagere lejlighed til at se bueskytteforeningen IF 1864 demonstrere deres
færdigheder, og Percussion Young-Stars fra Frederikssund Musikskole pakkede et hele fint ind i god musik.

Percussion Young-Stars fra Frederikssund Musikskole.

IF 1864 bueskydning gav opvisning.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune
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Kom til workshop om bosætning
I arbejdet med en kommende bosætningsstrategi inviterer Udvalget for By og Land nu alle kommunens
grundejerforeninger og bylaug til en workshop om bosætning. Her kan man give sit input til, hvordan lokalområderne kan
udvikles, så der skabes øget bosætning.
Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 - 21.00 på
Frederikssund Rådhus, Torvet 2, 3600 Frederikssund
Tilmeld dig, og læs mere om temaerne for workshoppen.
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Marbækvej i Frederikssund skal udvides
Når den nye Fjordforbindelse over Roskilde Fjord åbner senere på året, bliver Marbækvej den primære trafikvej i den
sydlige del af Frederikssund for henholdsvis trafik fra Hornsherred og fra Frederikssundsvej og Vinge. Det kræver en
udvidelse af vejen, og derfor gav Byrådet på sit møde 27. februar en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til projektet.
6.300 køretøjer i døgnet
Med åbningen af Fjordforbindelsen forventes det, at trafikken på Marbækvej imellem rundkørslen
Marbækvej/Strandvangen og tilslutningen til Fjordforbindelsen vil stige til ca. 6.300 køretøjer i døgnet. Derfor skal vejen
udvides på strækningen fra Ørnestens Vænge og frem til den kommende Fjordforbindelse – en strækning på i alt 350
meter. Det er Frederikssund Kommune, der står for arbejdet fra Ørnestens Vænge og frem til ejendommen Marbækvej
49. Derfra og frem til Fjordforbindelsen er det Vejdirektoratet, der står for arbejdet.
Cykelsti i begge retninger

Kørebanen får en samlet bredde på 6,50 m. I begge sider bliver der anlagt enkeltrettede cykelstier med en bredde på
1,70 m. Endelig etableres der skelrabatter med en bredde på en meter. Regnvand fra vejen vil blive ført til det
eksisterende regnvandsbassin på hjørnet at Marbækvej og Gyldenstens Vænge. Og endelig bliver der opsat ny
vejbelysning svarende til den type, der allerede er opsat på Marbækvej.
Arbejdet ventes at begynde i første halvdel af marts og være færdigt i løbet af juli måned.

Den nuværende Marbækvej er alt for smal til at klare den kommende trafikmængde, når Fjordforbindelsen åbner. Foto:
Frederikssund Kommune.
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Se historiske luftfotos
Med Frederikssund Kommunes digitale kortfunktion kan du få overblik over en lang række informationer om blandt andet
natur, miljøforhold, veje, trafik, forsyning og meget andet. Og som noget helt nyt er det nu også muligt at kigge i en
kulturhistorisk skattekiste fyldt med historiske luftfotos primært fra perioden 1936 – 1992. Der er masser af fotos fra
Frederikssund Kommune – både af hele byer og af mindre dele af byerne eller enkeltstående huse eller gårde.

Luftfoto af Frederikssund anno 1956. Foto: Det Kongelige Bibliotek.

Luftfoto af Skibby anno 1956. Foto: Det Kongelige Bibliotek.
Materiale fra Det Kongelige Bibliotek
De mange fotos kommer fra Det Kongelige Biblioteks luftfotosamling, der i dag har 5,2 millioner enheder. Mange af disse
er nu digitaliseret og gjort tilgængelige via kommunens digitale kortfunktion. Samlingen består primært af klassiske
skråfoto af gårde, huse og byer fra perioden 1936-1992. Samlingen har også en lang række lodfotos, der oprindeligt blev
fremstillet med kortlægning eller militære formål for øje.
Sådan finder du billederne
1. Se Frederikssund Kommunes digitale kort. (Åbner i nyt vindue)
2. Zoom ind i kortet indtil kameraikonerne vises (se billedet nedenfor)
3. Under ”Indstillinger” kan vælges ”Vis DSFL miniaturebilleder”. Herefter kan du se et miniaturebillede, når du
holder musen hen over et kameraikon. Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
4. Alternativ til pkt. 3: Klik på ”i” i menuen (se billedet nedenfor). Herefter kan man klikke på kameraikonerne og få
fotoet vist.

Vejledning til fotovisning på det digitale kort. Grafik: Frederikssund Kommune.
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Hvad giver værdi ved at bo her?
I arbejdet med den kommende bosætningsstrategi har Udvalget for By og Land blandt andet holdt møde med lokale
ejendomsmæglere, som ofte har kontakt med nye tilflyttere. Og nu vil udvalget gerne høre DIN mening om, hvad det er,
der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune.
Til det formål er der lavet et spørgeskema, som du kan udfylde på ca. 10 minutter. Vær med og fortæl os, hvad du synes,
der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune.
Ved at udfylde spørgskemaet deltager du også i lodtrækningen om vingaver.
Gå til spørgeskemaet.

Efterårssol over Græse Bakkeby.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
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Frivillig økonomisk rådgivning fortsætter
Siden 2017 har Frederikssund Kommune haft en samarbejdsaftale med KFUMs sociale arbejde om økonomisk
rådgivning til borgere, der står i en særligt svær økonomisk situation. Rådgivningen foregår i Frivilligstedet på Østergade i
Frederikssund og bliver foretaget af frivillige, der har en relevant faglig baggrund som eksempelvis jurist, økonom eller
bankrådgiver.
Aftale forlænget
Den oprindelige aftale mellem kommunen og KFUM udløber i september 2019 og derfor skulle Social- og
sundhedsidvalget på sit møde den 4. marts 2019 beslutte, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte fremadrettet. Udvalget
besluttede at forlænge aftalen med KFUM frem til den 31. december 2021, så det også de næste ca. tre år fortsat vil
være muligt at modtage gratis økonomisk rådgivning.
Rådgivningen er for alle borgere, der står i en udsat situation og ikke har mulighed for at søge rådgivning andre steder.
De kan bruge den frivillige økonomiske rådgivning som hjælp til at få styr på økonomien igen.
Du finder rådgivningen her:
Frederikssund - Frivillighedsstedet
Østergade 3C, 3600 Frederikssund
Tidsbestilling på tlf. 40 46 78 09
Rådgivning mandag og tirsdag kl. 16-18 i ulige uger og mandag kl. 17-19 i lige uger.
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DMI: Mere præcise varsler på vej
Mandag den 14. januar – under en af årets første storme - havde Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varslet en
vandstand i Roskilde Fjord på op til 145 cm over daglig vande. Da vandet trak sig tilbage efter stormen viste målingerne,
at den højeste vandstand indtraf ved Jægerspris Havn med 113 cm. over normalen – altså 32 cm. lavere end det højeste
varsel.
- Det gør en verden til forskel, for det beredskab vi skal sætte i gang, om vandet når 113 cm eller 145 cm over det
normale niveau. Ved 113 cm kan vi tage den fuldstændig med ro, men ved 145 cm skal vi sætte ind med watertubes,
sandsække, pumper, ekstra bemanding mm., forklarer borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:
- Når varslet lyder på 145 cm, så agerer vi naturligvis efter det. Men det har væsentlige økonomiske omkostninger for
kommunen at rulle hele beredskabet ud, og derfor er det afgørende, at de informationer, vi modager fra DMI, er så
præcise som muligt, fastslår borgmesteren.
Bedre varsling på vej
Som opfølgning på stormen holdt Frederikssund Kommune og DMI derfor et møde i slutningen af februar, hvor ønsket
om en mere præcis varsling var på dagsordenen. Her kunne DMI fortælle, at grunden til den store forskel på varslet og
den reelle vandstand ved stormen den 14. januar var, at vindstyrken aftog væsentligt i forhold til de meteorologiske
modellers beregninger og derfor ikke pressede så meget vand ind i fjordene som forventet.
- Men vi udvikler hele tiden på vores beregningsværktøjer, og til oktober i år vil vi have implementeret et system, hvor vi i
forhold til vandstanden kan køre med adskillige modeller samtidig, hvilket vil give os kendskab til usikkerheden i
vandstandsprognoserne. Endvidere arbejder DMI på forbedringer, der vil give en mere præcis forudsigelse af vandets
bevægelser gennem smalle passager som for eksempel passagen under Kronprins Frederiks bro, fortæller Knud-Jacob

Simonsen, der er beredskabschef hos DMI.
Han understreger, at det ikke kun er vejrvarslingen DMI udvikler på, men også kommunikationsindsatsen:
- Jeg forventer, at DMI i fremtiden kan levere mere sikre prognoser og varsler, og også at vi bliver bedre til at
kommunikere med beredskaberne rundt omkring i landet, så vi forstår hinanden bedre. Her er Frederikssund faktisk en
mønsterkommune, da vi her har kontakt med både kommunen, beredskabet, forsyningsselskabet og Haldor Topsøe,
siger Knud-Jacob Simonsen.
Staten bør bidrage
Selv om der er udsigt til mere præcise varsler i fremtiden, så er beredskabsindsatsen med watertubes og pumper kun
den næstbedste løsning. En mere permanent sikring af Roskilde Fjord og Isefjorden ville være langt at foretrække, da det
kunne spare mange bekymringer og meget arbejde med lokale digeløsninger, fastslår John Schmidt Andersen.
- Men for at få realiseret en permanent løsning kræver det, at staten melder sig på banen som aktør og bidragyder i dette
arbejde. Desværre er staten påfaldende tavs på dette område, men vi er klar til dialog nårsomhelst om en langsigtet
løsning på de efterhånden alt for hyppige stormfloder, sluttter borgmesteren.

Bølger slår ind over Strandvej i Frederikssund under højvandet i januar 2019. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth
Jensen.
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Søg puljen til ferieaktiviteter
Fritids- og Kulturudvalget afsatte på deres møde den 7. marts 2019 en pulje til ferieaktiviteter i skolernes sommerferie.
Ferieaktiviteter er et initiativ, der skal være med til at sikre, at alle børn i kommunen får muligheden for spændende
aktiviteter i sommerens løb. Initiativet har eksisteret i en årrække og kommer allerede en del børn til gode.
- Men vi håber, at endnu flere foreninger og aktører vil se det her som en håndsrækning til at kunne tilbyde noget ekstra
og dermed også komme i kontakt med nye potentielle medlemmer, siger formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper
Wittenburg.
Oversigten over ferieaktiviteter samles i en fysisk flyer, der udkommer medio maj samtidig med at flere detaljer vil blive
oplyst på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Foreninger og aktører, der ønsker at tilbyde ferieaktiviteter, kan søge om det via Frederikssund Kommunes hjemmeside,
hvor der også er beskrevet krav til arrangementer med mere. Ansøgningen skal sendes ind senest 3. april 2019.
Læs mere om aktiviteterne og mulighederne for støtte.
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2 minus 1 veje bliver permanente
I landområder er vejene ofte smalle, og med to vejbaner kan pladsen til cyklister blive meget trang. Derfor har
Frederikssund Kommune i lidt over halvandet år kørt et forsøg med de såkaldte 2 minus 1 veje følgende fire steder i
kommunen:
 Lyngerupvej i Gerlev, fra Bygaden til Femhøj Stationsvej.
 Skuldelevvej, fra Skuldelev til Skibby.
 Østbyvej, fra Skuldelev til Østby.
 Sigerslevvestervej inden for byzonen Sigerslevvester.
Bedre plads til de bløde trafikanter
På en 2 minus 1 vej bliver de to vejbaner lagt sammen til én kørebane midt på vejen, og der bliver optegnet en stiplet
bred kantlinje i begge sider. Bilisterne i begge køreretninger skal derfor deles om ét kørespor, og kun overskride den
stiplede kantlinje, når der er modkørende trafik. Formålet med denne vejtype er at give mere plads til de bløde trafikanter
i siden af vejen.
Bliver gjort permanente
For at evaluere vejens værdi har forvaltningen via et spørgeskema spurgt trafikanterne, hvad de mener om vejene.
Næsten 600 trafikanter valgte at besvare spørgeskemaet, og af svarene fremgår det, at både trygheden og tilfredsheden
blandt de bløde trafikanter generelt er højere end på den tidligere 2-sporede vej. Der blev dog også givet udtryk for
utryghed blandt andet på grund af høj beplantning i rabatterne om sommeren, hvilket giver dårlige oversigtsforhold.

Derfor vil rabatterne på Skuldelevvej og Østbyvej blive vedligeholdt oftere i sommerperioden. På samme måde vil
skiltningen også blive forbedret, så bilisterne oplyses om bilens korrekte placering på en 2 minus 1 vej.
Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 6. marts 2019 at gøre 2 minus 1 vejene permanente. Dog vil de sidste 170
meter af 2 minus 1 vejen på Lyngerupvejs østlige del blive fjernet, da oversigtsforholdene ikke er tilstrækkeligt gode dette
sted.
Læs hele evalueringen af 2 minus 1 vejene i bilagene til punkt 37 på Teknisk Udvalgs møde den 6. marts 2019.

Grafik, der viser bilens korrekte placering på en 2 minus 1 vej. Grafik: Vejdirektoratet.
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Affaldsopsamling i Frederikssund Kommune 2019
Giv naturen en hånd og vær med til at samle affald op søndag den 31. marts 2019 kl. 10 – 12. Sådan lyder opfordringen,
når Frederikssund Kommune og Danmarks Naturfredningsforening for femte år i træk arrangerer affaldsopsamling i
naturen.
I år kan du møde frem den 31. marts kl. 10 – 12 ved:
 Slangerup bio
 Frederikssund over for Parkteateret
 Frederikssund på Kalvøen ved Roklubben
 Frederikssund Roskildevej 176
 Jægerspris ved toiletbygningen, rundkørslen Parkvej/Hovedgaden
 Kyndby ved Kyndbyvej 81
 Landerslev gadekærspladsen over for Femhøjvej 62
 Lyngerup ved rundkørslen
 Sønderby Skovvejen 36 ved p-pladsen
 Skibby Kino
 Der er også mulighed for at mødes kl. 14 -17 ved Kulhuse havn/strand
På de forskellige opsamlingssteder sørger vi for affaldsposer, arbejdshandsker, snappertænger til alle, så længe lager
haves samt sikkerhedsveste til dem, der skal gå langs vejene.
Alle er velkomne
Tag børn, børnebørn, familien og hunden med ud og støt op om arrangementet. Gå en tur, få lidt motion og en mundfuld
frisk luft, mens du medvirker til at gøre din kommune mere ren og pæn. Der er ingen tilmelding - du skal bare møde op på
dagen.
Er din by ikke med på listen?
Så er du velkommen til at lave dit eget arrangement lokalt. Det gør du ved at henvende dig hos Danmarks
Naturfredningsforening i Frederikssund, Ursula Lange, tlf.: 24 82 93 53.

Plasticsække fyldt med affald ved sidste års arrangement. Foto: Frederikssund Kommune.
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Ny chef for Job og Borgercenter i Frederikssund Kommune
Det er den 42-årige Peter Olsen, der bliver ny chef for Job og Borgercenter i Frederikssund Kommune. Han kommer fra
samme stilling i Gribskov Kommune.
Peter Olsen kommer fra en chefstilling i Gribskov Kommunes Center for Borgerservice og Beskæftigelse, og har været i
forskellige chefstillinger indenfor området i Gribskov siden 2011. Han har tidligere været områdeleder i Helsingør
Kommunes Jobcenter.
- Jeg glæder mig til at byde Peter Olsen velkommen, og det er en stor gevinst for Frederikssund Kommune at få en chef
med så solid erfaring inden for beskæftigelsesområdet, samarbejdet med virksomhederne og i udviklingen af
Borgerservice. Peter har et stort drive til at gøre en forskel sammen med ledere og medarbejdere, og fortsætte den gode
udvikling som Job- og borgercentret er i. Jeg har også store forventninger til at Peter med sin erfaring og ledelsesstil kan
bidrage til en yderligere forstærkning af den tværgående opgaveløsning siger Helle Hagemann Olsen, der er direktør for
Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed.
Peter Olsen er uddannet jurist i 2005 og har siden da gennemført en række kurser og videreuddannelse, bl.a. en Master i
Public Administration. Gennem de seneste 12 år har han blandt meget andet arbejdet med større
organisationsudviklingsprojekter, udvikling af økonomistyring og etablering af nye enheder samt tværgående indsatser.
Hans omfattende erfaring med opgaver inden for planlægning, myndighed, drift, økonomistyring, organisationsudvikling
samt betjening af det politiske niveau var også baggrunden for at han blev udpeget af Ledelseskommissionen til at få
lavet et lederportræt som eksempel på god og dygtig offentlig ledelse.
Peter Olsens opgave bliver blandt andet at medvirke til at realisere de politiske ambitioner på området og Frederikssund
Kommunes visioner om at styrke det tværgående samarbejde og fortsætte udviklingen af både beskæftigelsesindsatsen
og det gode samarbejde med erhvervslivet. Og han ser frem til at komme i gang med arbejdet:
- I Frederikssund Kommune er der en ny fjordforbindelse på vej, som vil skabe bedre forbindelser for borgerne i
Hornsherred, en ny motorvejsforbindelse og samtidig får kommunen en station i Vinge. Det gør Frederikssund Kommune
til en attraktiv bosætningskommune og lover godt for beskæftigelsen, erhvervslivet og den øvrige udvikling i kommunen.
Det glæder jeg mig til at blive en del af og samarbejde om. Frederikssund Kommune er min hjemkommune, så jeg har
fulgt kommunens udvikling fra sidelinjen. Nu får jeg muligheden for at gøre en forskel i den kommune, hvor jeg bor, og jeg
er derfor både stolt og glad over, at jeg i samarbejde med ledere og medarbejdere i centeret og de øvrige centre i
Frederikssund Kommune, kan bidrage til den fortsatte udvikling, siger Peter Olsen.
Den nye centerchef tiltræder sin stilling i Frederikssund Kommune den 1. maj 2019 og skal, i samspil med direktøren, stå
for den overordnede og strategiske ledelse af Job og Borgercenteret.

Peter Olsen - ny chef for Job og Borgercenter i Frederikssund Kommune pr. 1. maj 2019.
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Naturpleje og kogræsserlaug
I Slotsmosen i Slangerup har kommunen siden 1996 haft en aftale med et lokalt kogræsserlaug omkring plejen.
Slotsmosens Kogræsserselskab består af en samling private personer, der hvert år indkøber ca. fire stykker kvæg, som i
løbet af året afgræsser Slotsmosen.
Kogræsserselskabet står for det daglige tilsyn af dyrene samt den løbende vedligeholdelse og græsslåning under det
elektriske hegn.
Sidst på året slagtes kvæget, og kødet fordeles mellem kogræsserselskabets medlemmer.
Slotsmosens Kogræsserselskab har lige nu to ledige medlemskaber for sæson 2019. Hvis du er interesseret, kan du
kontakte:
Henning Thorsen
48 27 88 05 / 25 71 29 45
ingahenntho@email.dk
Såfremt du/I er interesserede i at starte jeres eget kogræsserlaug et andet sted i kommunen, så skal I være velkomne til
at tage kontakt til Frederikssund Kommunes naturteam, da vi ejer flere arealer, der er egnede til dette formål.
Aktuelt kan vi blandt andet tilbyde Kirkeengen i Slangerup.
Du kan kontakte naturteamet ved at skrive til den sikre postkasse "Plan", som du finder på dette link.
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Åben temaaften om ordblindhed
Onsdag den 10. april fra 19.00 til 21.00 afholder Børn og Skole i Frederikssund Kommune en åben temaaften om
ordblindhed. Aftenen er målrettet forældre til ordblinde elever og folkeskolens ældste ordblinde elever – men alle er
velkomne.
Programmet for temaaftenen byder på oplæg om ordblindhed og ordblindes muligheder. Et panel vil debattere ordblindes
vilkår og sætte spot på det, der virker i praksis, og i løbet af aftenen kan man møde mange af de tilbud, som understøtter
ordblinde elever og deres forældre i hverdagen.
Kom og få en snak med: NOTA, VUC, UU Vest, Ordlindeforeningen, repræsentanter for folkeskolerne og Frederikssund
Bibliotek. Der vil også blive mulighed for at afprøve de it-hjælpemidler, som der stilles til rådighed for ordblinde elever på
skolerne i Frederikssund.
Temaaftenen foregår på Elværket i Frederikssund og det er gratis at deltage.
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Forebyggelse for ældre
Tjek din e-boks eller din fysiske postkasse. Måske bliver du inviteret til en eftermiddag med temaet ”Forebyggelse for
ældre”. Invitationen sendt til borgere, der er fyldt 75 år inden for de sidste måneder og til borgere, der er 80 år og der
over.
God grund til at deltage
Sundhedsfaglige medarbejdere fra Kommunen fortæller om, hvad du selv kan gøre for at bevare det gode ældreliv.
Kommunen byder på kaffe, the og småkager.
Du kan vælge imellem fire arrangementer. De foregår på nogle af Kommunens brugerstyrede aktivitetscentre. Vores
værter vil fortælle om de tilbud der er, og efter arrangementet er der rundvisning på centeret.
Du kan vælge imellem to dage:
 Mandag den 1. april kl. 13.30 – 16.00 i Aktivitetshuset Kongshøj, Kannikestræde 2 C, 3550 Slangerup.
 Torsdag den 4. april på De Tre Ege, Parkvej 2, 3630 Jægerspris.
Arrangementet ”Forebyggelse for ældre” afholdes otte gange om året. Det er et alternativ til et forebyggende
hjemmebesøg.
Kontakt os, hvis du har brug for et forebyggende hjemmebesøg
Hvis du ønsker et forebyggende hjemmebesøg i stedet for at deltage i arrangementet, skal du ringe på 47 35 17 51
tirsdag og torsdag kl. 8.00 – 9.00. Besøget varer en time, og det er en sygeplejerske, der kommer hjem til dig og taler
med dig om din trivsel og sundhed.
Tilbuddene omfatter ikke borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp, eller som bor i plejebolig.

Fra arrangementet forebyggelse for ældre på Tolleruphøj oktober 2018. Terapeuten fortæller om betydningen af fysisk
aktivitet. Foto Erik Zangenberg.
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Græsslåning af vejrabatter

Vej og Park er i gang med planlægningen af hvordan græsset i rabatterne slås i Frederikssund Kommune, så du som
trafikant har gode oversigtsforhold. Alt afhængigt af vejens type vil slåningen af rabatterne foregå prioriteret i forhold til
dette.
Græsset i rabatterne slås i perioderne:
 1. juni – 24. juni.
 15. september – 15. november.
Inden slåningen begynder, er det vigtigt, at lodsejerne udbedrer eventuelle skader, som man har påført rabatterne i
vinterens løb. Sten og andre genstande, der kan skade klippeudstyret, bedes fjernet. Ejerne af genstande i vejrabatter
holdes ansvarlige for eventuelle skader på klippeudstyret.
Veje langs frøgræsmarker
Lodsejere med frøgræsmarker langs kommunens veje har mulighed for at anmode om slåning ud over det ene skår
(typisk en meter), der slås ordinært. Ved anmodning kan der slås til skel, og den ekstra slåning udføres uden beregning.
Hvis du vil anmode om slåning langs en frøgræsmark skal du gøre det senest den 23. april 2019.
Anmodningen skal sendes mærket ”Frøgræs 2019” til den sikre postkasse ”Vej og Trafik”, som du finder på dette link.
Eller via ordinær post til:
Vej og Park Frederikssund
Smedetoften 4
3600 Frederikssund
Mærket: ”Frøgræs 2019”
Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail samt kort, der tydeligt angiver hvilke
rabatstrækninger, der ønskes slået.
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Stresshåndtering
Er du sygemeldt på grund af stress, der er diagnosticeret af lægen? Så kan du deltage i et gratis forløb, hvor du lærer at
håndtere og mindske stress i hverdagen.
Indhold
To fysioterapeuter guider dig igennem forløbet.
Vi arbejder blandt andet med afspænding, vejrtrækning og mindfulness. Målet er, at du opnår større nærvær i kroppen.
Når du ER i kroppen, kan du få en pause fra tankerne, finde ro, klarhed og energi. Noget af forløbet foregår udendørs,
hvor der gøres brug af naturens ressourcer, som kilde til indre ro og glæde.
Du kommer til en indledende, individuel samtale med en fysioterapeut.
Forudsætninger for at deltage
 Du skal kunne deltage i et gruppeforløb
 Du skal være sygemeldt fra dit job pga. stress, der er diagnosticeret af din læge
 Du må ikke have andre lidelser, der kan gøre det vanskeligt for dig at deltage
 Du skal kunne tale og forstå dansk
Tid og sted
Forløbet strækker sig over i alt otte tirsdage kl. 13.00-14.00. Der starter et hold i foråret 2019 og 2 gange i efteråret 2019.
Det foregår på Nordhøj 3, 4050 Skibby og et sted i naturen.
Tilmelding
Ring alle hverdage på 47 35 20 70 mellem kl. 08.00 – 10.00 eller skriv via Digital Post.
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Kronprinsesse Marys Bro indvies lørdag den 28. september
Om seks måneder er højbroen over Roskilde Fjord og den tilhørende motortrafikvej færdig.
Byggeriet af den nye forbindelse over Roskilde Fjord begyndte i april 2016, og nu er arbejdet ved at nå til vejs ende.
Kronprinsesse Marys Bro og den tilhørende motortrafikvej er inden længe klar til at blive indviet og taget i brug.
Indvielsen sker lørdag den 28. september 2019 og vil byde på en officiel indvielse, et broløb og en folkefest. Det bliver
muligt for alle at komme ud at gå på broen.

Byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro er næsten færdigt.
- Vi glæder os meget til at tage et nyt stykke infrastruktur i brug og endda lidt tidligere end oprindeligt planlagt. Gennem

årtier er der blevet talt om en ny forbindelse, og nu er den her snart. Kronprinsesse Marys Bro bliver et godt alternativ til
den trafikerede Kronprins Frederiks Bro og vil give mange trafikanter en nemmere og hurtigere vej over fjorden, siger Leif
Tullberg, bestyrelsesformand i Fjordforbindelsen Frederikssund.
Indvielsen planlægges i tæt samarbejde mellem Fjordforbindelsen Frederikssund og Frederikssund Kommune.
Fjordforbindelsen Frederikssund står for det officielle arrangement, mens Frederikssund Kommune planlægger en
folkefest for alle, der har lyst til at komme tæt på den nye bro.
Folkefesten bliver skabt i samarbejde med lokale foreninger og aktører og med broen som omdrejningspunkt. Allerede nu
har Frederikssund Kommune modtaget mange henvendelser fra det lokale foreningsliv og fra kultur- og
idrætsinstitutioner, som gerne vil deltage og bidrage ved indvielsen.
- Det er dejligt, at vi har en dato for indvielse af den nye fjordforbindelse. Broen får stor betydning for rigtig mange
mennesker og vil lette deres daglige transport til og fra arbejde. Det har taget mange år at nå hertil, og derfor skal det
selvfølgelig fejres, at vi er kommet i mål med et så vigtigt byggeri. Det er også fantastisk at se, at foreningslivet og
frivillige kræfter bakker op, og jeg håber, at rigtig mange af kommunens borgere vil deltage i indvielsen, siger borgmester
i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen.
Løb over Kronprinsesse Marys Bro
Som en del af indvielsen bliver det muligt at løbe over broen. Det er de lokale motions- og løbeklubber Fjordløberne og
Out-Run, der står for broløbet.
Løbeklubberne samarbejder om at kunne tilbyde forskellige distancer, herunder et familieløb.
- Broløbet bliver en helt unik mulighed for at løbe hen over Kronprinsesse Marys Bro. Når forbindelsen først er taget i
brug, og bilerne kører, bliver det nok lidt sværere at få tilladelse til en løbetur på den smukke bro, så det er nu, vi skal
gribe muligheden, siger Fjordløbernes formand, Torben Hansen, der samtidig håber på rigtig stor opbakning til broløbet.
I april lancerer Fjordforbindelsen Frederikssund, Frederikssund Kommune og de to løbeklubber en ny fælles hjemmeside,
hvor man kan følge med i programmet for indvielsen af Kronprinsesse Marys Bro og Fjordlandsvej. Her vil der også være
information om folkefesten og information om tilmelding til broløbet.
Motortrafikvejen åbner for trafik mandag den 30. september 2019.
Foto: Kenneth Jensen,
Frederikssund Kommune.
2019 3

28

Øget sikkerhed på Kultur- og Havnebad
Undervejs i planlægningen af det nye Kultur- og Havnebad er Trygfondens Kystlivredning i flere omgange blevet
inddraget i arbejdet for at sikre, at alle forhold vedrørende badesikkerhed bliver taget i betragtning. På det seneste møde i
januar 2019 kom Trygfondens Kystlivredning med skærpede anbefalinger til badesikkerheden i Kultur- og Havnebadet.
Derfor skulle Byrådet på sit møde onsdag den 27. marts tage stilling til flere mindre ændringer i projektet.
Fire områder bliver ændret
Ændringerne, som er foreslået af Trygfonden for at øge badesikkerheden, handler om følgende fire områder:
1. Trygfonden anbefaler, at der etableres et værn omkring vinterbadezonen, som vender ud mod fjorden. Dermed
kan vinterbadning foregå i et sikkert og skærmet område.
2. Trygfonden anbefaler, at den foreslåede flydescene i midten af Kultur- og Havnebadet ikke etableres, da den
vil udgøre en fare for at badende kan komme i klemme samt skabe blinde vinkler for livredderne.
3. Røre- følebassinerne bliver slået sammen til ét og bliver flyttet til det område, der tidligere har været kaldt
”fjordbassinet”. Her bliver der etableret afskæmning både mod det store bassin og mod fjorden, så aktiviteten
ved bassinet sker inden for et indhegnet område.
4. Det tidligere beskrevne ”fjordbassin” udgår og erstattes af et røre- følebassin. Samme sted etableres der en
lejder fra vandoverfladen til plateauet, så der bliver en synlig opstigning for udspringere.
De foreslåede ændringer er blevet behandlet i styregruppen for Kultur- og Havnebadet, hvor både Frederikssund Ny
Initiativråd og A.P. Møller-fonden har bakket op om ændringerne. Også foreningen Frederikssund Vinterbadere er blevet
hørt og støtter op om den foreslåede løsning.
Ændringerne blev vedtaget af et flertal i Byrådet og vil derfor blive realiseret, når etableringen af Kultur- og Havnebadet
begynder. Det vurderes, at de foreslåede ændringer kan gennemføres indenfor den afsatte ramme.
Fire firmaer kan byde
Projektet bliver udbudt i en samlet hovedenterprise, og næste skridt i processen er, at fire udvalgte entreprenørfirmaer i
løbet af foråret kan afgive tilbud på etableringen af Kultur- og Havnebadet. Det ventes, at anlægsarbejdet kan gå i gang i
løbet af juni 2019.

Kultur- og Havnebadet - udspringsområdet. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s.

Kultur- og Havnebadet - røre- følebassin. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s.

Kultur- og Havnebadet - vinterbadning. Grafik: Christensen & Co arkitekter a/s..
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Bedre udnyttelse af busserne
Teknisk Udvalg vedtog den 27. marts 2019 en række ændringer i busdriften på et ekstraordinært møde i udvalget.
Ændringer vedrører både buskørslen på Hornsherred og i Frederikssund by og berører buslinjerne 313, 315, 316, 317 og
318. Ændringerne træder i kraft efter skolernes sommerferie.
Formålet med ændringerne er at få mere ud af de 23,5 mio. kr. kommunen årligt betaler til Movia for den kollektive trafik
og samtidig imødegå udfordringen med at udgifterne til busdriften og flextur er stigende.
Ændringerne betyder, at der er flere afgange og mere regulære køreplaner på vej til hovedparten af de mange
passagerer, der i dag bruger 315, 316 og 318. Bus 315 vil køre helt til Frederikssund på alle afgange alle dage. I dag
kører bussen kun til Frederikssund i myldretiden. Brugerne af bussen vil dermed undgå at skulle skifte bus i Lyngerup.
Og ovenikøbet for færre udgifter end i dag. Det kan lade sig gøre fordi bussen med omlægningerne sparer en del tid ved
ikke længere at køre ud til Kyndby Huse.
- Både skolebussen og den nye kommunebus kommer sammen med flextrafik til at betjene Kyndby Huse fremover. Det
er vigtigt for Teknisk Udvalg, at der stadig er muligheder for kollektiv trafik også her, siger formanden for Teknisk Udvalg,
Tina Tving Stauning (A).
Den sparede tid gør, at bus 315 i højere grad kan tænkes sammen med bus 316 og 318, og at der kan reduceres i det
antal busser, som skal bruges til at køre de tre linjer. Ændringerne betyder også, at bus 317 fremover kun vil køre på
skoledage med fire afgange i stedet for de nuværende syv. I skoleferier vil brugerne derfor være henvist til at benytte den
nye kommunebus eller Flextur.
Ny kommunebus oprettes
Teknisk Udvalg besluttede på mødet, at borgerene i Kyndby Huse og Dalby Huse fortsat skal have busbetjening udover
Flextur. Der vil derfor blive oprettet en kommunebus med to afgange om formiddagen til og fra Jægerspris.
Kommunebussen skal fra 1. august 2019 også varetage skolekørsel for elever i Kyndby Huse. Teknisk Udvalg har
besluttet, at øvrige borgere også skal kunne stige på kommunebussen, når den kører skolekørsel uden betaling.
- Det glæder mig meget, at vi har fået landet en god aftale om den fremtidige busdrift i Hornsherred. Aftalen betyder, at
færre vil skulle skifte bus samt at alle fremover gratis kan køre med kommunebussen, som også skal betjene
skoleeleverne, siger formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning.
Der vil blive lagt en køreplan for Kommunebussen på www.frederikssund.dk ca. 14 dage før den starter med at køre.
Du kan se alle ændringerne i sag nr. 41 på Teknisk Udvalgs møde den 27. marts 2019.
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Minister blev klogere på besværlige regler
Fredag formiddag var innovationsminister Sophie Løhde på besøg hos Jobcenter Frederikssund. Hun var inviteret af en
sagsbehandler, der gerne ville have mere fokus på besværlige regler og mere fleksible arbejdsgange.
Det var et opslag på Facebook fra Sophie Løhde, der fik sagsbehandler Pia Karlsen til at skrive en kommentar om, at
ministeren var velkommen til at komme med hende på arbejde og se, hvordan hverdagen er i et jobcenter.
- Og så havde jeg sådan set ikke regnet med mere. Men så skrev hun tilbage i tråden, at det lød interessant, og om jeg
kunne fortælle noget mere. Så det gjorde jeg, fortæller Pia Karlsen, der arbejder med borgere på sygedagpenge. Hun og
ministeren fortsatte snakken i en privat besked, og Sophie Løhde sluttede med at sige, at hun ville finde ud af, om det
kunne lade sig gøre.
- Pludselig kom der en besked om, at det godt kunne være interessant med et besøg. Mit håb er, at vi kan kaste noget lys
over nogle ting, man godt kunne dykke mere ned i. For eksempel kigge på om de regler, vi sidder med – tidsfrister,

deadlines og blanketter – kunne gøres mere smidige, forklarer Pia Karlsen.
Ufleksibel indhentning af attester
Innovationsministeren mødte på sit besøg i jobcenteret to sagsbehandlere, en afdelingsleder, borgmester John Schmidt
Andersen og en borger på sygedagpenge. Sophie Løhde lyttede interesseret til det, hun fik fortalt og spurgte også ind til
flere ting.
Blandt de regler der skaber problemer, er reglen om at der skal indhentes en lægeattest for borgerens sygdom inden for
de første fire uger af et forløb for at kunne få udbetalt sygedagpenge. Det er ikke altid, at der er brug for lægeattesten,
men lovgivningen siger, at den skal indhentes. Nogle gange oplever sagsbehandlerne, at en borger ringer lettere
panikslagen, fordi de ikke kan få tid hos deres læge inden for de fire uger, og de frygter, at de så ikke kan få udbetalt
deres ydelse.
- Det er noget af det, vi kigger på. At kunne give jer en større fleksibilitet i forhold til eksempelvis at få indhentet en
lægeattest. Det er også noget, jeg har hørt fra andre kommuner, fortalte Sohie Løhde. Hun spurgte derefter ind til et
andet problem:
- I har også nævnt, at når borgerne kommer med en lægeattest, så er de nogle gange fejlbehæftede og ikke udfyldt
korrekt af enten læge eller arbejdsgiver. Er det fordi, det er for svært at gøre rigtigt?
- Ja, det en generel udfordring. Virksomhederne ringer ind, fordi de ikke ved, hvad de skal skrive i felterne. Det er her,
hvor dialogen og relationen med borgeren er vigtigere end et stykke papir. Vi vil gerne ud på arbejdspladserne og tale
med de sygemeldte fremfor at tale med dem her, sagde Pia Jeppesen Hansen, der er afdelingsleder i Jobcenteret.

Vigtigt med regelforenkling
Da besøget var ved at være slut, kunne både medarbejderne, borgmesteren og innovationsministeren glæde sig over en
god dialog.
- Jeg har fået bekræftet, at der er stor efterspørgsel efter det arbejde, vi er i gang med for at forenkle
beskæftigelseslovgivningen. Men det har også været spændende at få konkrete eksempler på flere regler, der med fordel
kunne gøres mere smidige. Men jeg tager også med mig, at der er mange ting der fungerer rigtig godt, men at det nogle
gange står i skyggen for de sager, der fylder i medierne og kan give et indtryk af, at der ikke er noget, der fungerer, sagde
Sophie Løhde efter besøget.
Også borgmester John Schmidt Andersen var glad for at få Sophie Løhde på besøg, så hun kunne få et indblik i
hverdagen i et jobcenter.
- Det er jo fint i tråd med det arbejde, vi allerede gør i kommunen, blandt andet med frikommuneforsøget, som jo har ført
til en ny lov om én plan for borgeren, som Sophie Løhde var med til at få vedtaget i folketinget. Det er vigtigt, at borgeren
er i fokus og at vi hjælper borgeren bedst muligt gennem deres udfordringer uanset hvor i kommunen hjælpen kommer
fra, sagde John Schmidt Andersen.

Fra
venstre innovationsminister Sophie Løhde, afdelingsleder i Jobcenter Frederikssund Pia Jeppesen Hansen,
sagsbehandler Pia Karlsen og borgmester John Schmidt Andersen..

