Nyhedsarkiv for februar 2020
28. februar 2020 Elever lærer om familieøkonomi
Eleverne på Slangerup Skole afdeling Kingo har i en uge arbejdet med familieøkonomi og
budgetter og alt hvad der dertil hører. Det har givet eleverne indsigt i, hvad ting faktisk koster.

Bertram og Daniel arbejder på deres fiktive budget. Foto: Frederikssund Kommune.

28. februar 2020 Borgmestre mødtes med transportministeren
Sekskommunesamarbejdet om infrastruktur har fredag den 28. februar holdt møde med
transportministeren om vigtige infrastrukturprojekter i Nordsjælland.

Borgmestrene i sekskommunesamarbejdet mødtes med transportministeren. Foto: Halsnæs
Kommune.

28. februar 2020 Coronavirus øger sundhedsberedskab
Da der nu er konstateret coronavirus i Danmark informerer Frederikssund Kommune nu borgere
og ansatte om, hvordan man bør forholde sig.

God håndhygiejne er vigtigt for at forebygge alle former for smitte. Foto: Colourbox.

26. februar 2020 Idrætsfolk og frivillige blev hædret
Slangerup Idræts- og Kulturcenter var tirsdag den 25. februar rammen om den årlige prisfest for
idrætten og kulturen. Udover de tre ”store” priser blev 125 sportsfolk anerkendt for deres
præstationer i årets løb.

125 sportstalenter blev anerkendt for deres resultater i løbet af året. Foto: Kenneth Jensen.

24. februar 2020 Nyt skattecenter åbner i Frederikssund
Skatteministeriet har besluttet at et af to nye skattecentre skal ligge i Frederikssund. Centret
kommer til at have mellem 100 og 150 nye arbejdspladser.

Borgmester John Schmidt Andersen og skatteminister Morten Bødskov fortæller om det nye
skattecenter, der åbner i Frederikssund i 2020. Foto: Frederikssund Kommune.

24. februar 2020 Domea valgt til almene boliger i Vinge
På Økonomiudvalgets møde den 19. februar skulle der træffes beslutning om hvilket alment
boligselskab, kommunen skal arbejde videre med om almene boliger i Vinge. Valget faldt på
Domea.

Illustration - Boligselskabet Rosenvænget, Domea.dk, Dominia, WE architecture og Mangor &
Nagel.

24. februar 2020 Borgmestre: Færdiggør Frederikssundmotorvejen
Borgmestrene fra Ballerup, Egedal og Frederikssund mødes mandag den 24. februar med
transportminister Benny Engelbrecht. Færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen er på
dagsordenen.

Borgmester John Schmidt Andersen - Foto Kenneth Jensen

20. februar 2020 Nye cykelstier i Slangerup
Brobæksgade i Slangerup skal have anlagt cykelstier, og arbejdet begynder i løbet af marts
måned.

Brobæksgade i Slangerup får nu cykelstier. Foto: Frederikssund Kommune.

18. februar 2020 Flot fællesbibliotek er åbnet
I Jægerspris er folkebibliotek, skolebibliotek og lokalhistorisk arkiv blevet samlet under samme
tag. Tirsdag formiddag blev snoren til biblioteket klippet over og det nye flotte fællesbibliotek blev
åbnet for læseglade borgere og lærelystne skoleelever.

Indgangspartiet til biblioteket er beklædt med et fint tapet, hvor der står Bibliotek og der er malede
bogreoler og bøger på. Foto: Kenneth Jensen.

18. februar 2020 Lukkedage i Rådgivningshuset
Rådgivningshuset holder ekstraordinært lukket nogle dage på grund af implementering af nyt IT
system.
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