FLYT TIL FREDERIKSSUND KOMMUNE

Flyt til Fjordlandet

Velkommen til Fjordlandet
NATURSKØN KOMMUNE
Den smukke natur – det er det borgerne i Frederikssund kommune sætter mest pris på
og er mest stolt af – og med god grund!
Frederikssund Kommunes er kendetegnet ved store naturområder, og en del af
kommunen er med i Nationalpark Skjoldungernes Land. Vi har store skovområder og ved
Jægerspris finder du Danmarks ældste egetræer – De Tre Ege. De står i Jægerspris
Nordskov, hvor der er flere gode vandreruter, og hvor man kan komme tæt på det
smukke Jægerspris Slot, hvor Frederik den 7. og Grevinde Danner boede.
Derudover har Frederikssund Kommune intet mindre end 120 km kyststrækning ud til
både Roskilde Fjord og Isefjord, hvor cirka 50 km af dem er badestrande – og langt de
fleste er børnevenlige. De skønne naturområder i kommunen, giver rige muligheder for
at udfolde sig i naturen, langs kysterne og på fjordene, hvad end du er til cykling,
vandring, løb, ridning, eller kajakroning.

Foto: Jesper Pedersen

Uanset hvor du bosætter dig i Frederikssund Kommune, er naturen lige i nærheden og
det er altid muligt at finde ro, fred og ren luft.
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Selsø ved Skibby

FREDERIKSSUND KOMMUNE

BYER FOR ENHVER SMAG
Frederikssund Kommune består af en lang række forskellige landsbyer og 4 hovedbyer
alle med deres særegne kvaliteter. Landsbyerne er kendetegnede ved at have deres
egne unikke identiteter. Flere af dem har også flotte gamle gadekær samt trampestier i
den nærliggende natur.
De fire største byer er Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup, der hver især
rummer deres egen særlige kvaliteter.
Kulturelt har vi flere kulturhuse, det årlige vikingespil, det internationalt anerkendte
kunstmuseum Willumsens, en rigtig god musikskole og meget andet godt. Vi har også
lokale teaterscener og et rigt foreningsliv med mulighed for at udfolde både sportslige
og andre interesser, to svømmehaller, fire biografer samt sportshaller og biblioteker i
Jægerspris, Skibby, Slangerup og Frederikssund og meget meget mere.
Derudover afholdes der i Frederikssund Kommune hele tre årlige musikfestivaler - Snake
City Jazzfestival i Slangerup, Hornsrock Musikfestival og Frederikssund Festival.

Foto: Martin Malmqvist

Hvad end du er til hyggelig landsbystemning eller har brug for lidt mere ”larm” og byliv
er der et sted til dig i Frederikssund Kommune.

Frederikssund by set fra
luften om aftenen

FREDERIKSSUND KOMMUNE
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DET GODE BØRNELIV
I Frederikssund Kommune sætter vi børnene og deres trivsel højt, og det skal som
forælder være trygt at sende sit barn i institution. Derfor var Frederikssund den første
kommune i Nordsjælland, der indførte minimumsnormeringer i vores dagtilbud. Børn
skal vokse op i et trygt og udviklende miljø, hvor bevægelse, leg og læring går hånd i
hånd.
I Frederikssund kommune er der fem folkeskoler, hvoraf de fleste fordeler sig over flere
adresser, så der er aldrig langt til den nærmeste skole, uanset hvor man bor. Derudover
har vi to specialskoler til de børn, som har brug for et særligt tilbud. Når folkeskoletiden
slutter, tilbyder Campus i Frederikssund et rigtig godt uddannelsesmiljø med mulighed
for 10. klasse, studentereksamen, HF eller en lang række erhvervsuddannelser mm.

Foto: Malene Bloch-Bjerringgaard

Med andre ord, er der sikret gode rammer så børn og unge mennesker kan udvikle sig i
gennem hele opvæksten.
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To børn og deres far på vej
ud at sejle

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Design: Rumfang.dk Foto: Bjarke Engelbrekt Petersen

PLAN
Torvet 2
3600 Frederikssund
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