Nyhedsarkiv for december 2021
29. december 2021 Farvel til et spændende 2021
Borgmester John Schmidt Andersens nytårshilsen til alle borgere.

John Schmidt Andersen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

22. december 2021 Selvtest udleveres til ikke-vaccinerede skolebørn
Frederikssund Kommune har besluttet, at tilbyde alle ikke-vaccinerede skolebørn i 1. til 10. klasse
i kommunen at få udleveret to selvtest til brug i juleferien. Det bliver muligt at hente testsæt på fire
af kommunens skoler torsdag den 23. december.

Selvtest sæt. Foto: Frederikssund Kommune.

21. december 2021 Vinge-ideer præsenteret for Byrådet
Da Frederikssund Kommune i efteråret inviterede borgerne til at komme med ideer til udviklingen i
Vinge, væltede det ind med kreative og spændende forslag til nye tiltag, ønsker og muligheder.
Nu er idekataloget fra borgermødet blevet præsenteret for Byrådet på deres møde i december.

Planche fyldt med gule post-it sedler. Foto: Andreas Albæk.

20. december 2021 Coronastatus uge 50
Der er fortsat stor smittespredning af COVID-19 i Frederikssund Kommune og i hele landet. Derfor
er der indført nye tiltag og restriktioner.

Illustration af celle fra Coronavirus. Grafik: Pixabay.

17. december 2021 Innovater bringer Netto til Vinge
Innovater A/S, som skal opføre boliger lige syd for Vinge Station, har lavet aftale med
supermarkedskæden Netto, der skal åbne en butik i det kommende byggeri i Vinge. Samtidig er
der også planer om enten at etablere apotek eller café i bygningerne.

Illustration af Innovaters kommende byggeri i Vinge med en nettobutik i gadeplan. Illustration:
Innovater A/S.

16. december 2021 Ny sundhedspolitik godkendt
Byrådet har godkendt den nye sundhedspolitik for perioden 2022 til 2026. Politikken hedder
Sammen om Sundhed og har fokus på at alle borgere skal have mulighed for at leve et godt og
aktivt liv i Frederikssund Kommune.

Mor og datter cykler. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

16. december 2021 Kommuneplanen endeligt vedtaget
Arbejdet med Kommuneplan 2021 – 2033 blev indledt i 2019 med en planstrategi. Onsdag den
15. december kunne Byrådet så vedtage den nye kommuneplan endeligt.

Luftfoto af Frederikssund by. Foto: Martin Malmqvist @ shutterbug_dk

13. december 2021 Fokus på erhvervslivet
I løbet af 2021 har borgmester John Schmidt Andersen (V) sammen med Frederikssund
Kommunes ledelse besøgt en række af kommunens større erhvervsvirksomheder. Besøgene har
sat fokus på vigtigheden af dialog og samarbejde samt en række væsentlig erhvervspolitiske
emner.

Peter Bo Andersen (adm. dir. i Fr. Erhv), Torben Kjærgaard (kom. dir.), Kenn Kaas Nielsen
(teknisk manager), Joan Ahm (HR-manager), John Schmidt Andersen (borgm.), Jan VesthWiersholm (fabriksdir.) og Amalie Liljetoft Pedersen (chef for Job & Rådg.).

13. december 2021 Coronastatus uge 49
Smitten er rekordhøj i Frederikssund Kommune, der nu er en af 15 kommuner i Danmark med en
incidens på over 1000. Læs ugens coronastatus her.

Illustration af baketeriecelle fra Coronavirus - Grafik Pixabay

10. december 2021 Fagudvalg afholder konstituerende møder
Se dagsordnerne tilde konstituerende møder i de nye fagudvalg den torsdag den 16. december
2021.

Frederikssund Byråd 2022 - 2025. Foto: Morten Friis.
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