Nyhedsarkiv for september 2021
30. september 2021 Budget 2022 endeligt vedtaget
Det var et enigt Byråd, der onsdag den 29. september vedtog Frederikssund Kommunes budget
for det kommende år. Budgettet sikrer flere midler til de centrale velfærdsområder og har fokus på
blandt andet den grønne omstilling, langsigtede investeringer og nedbringelse af gælden.

Rådhusets hovedindgang. Foto: Frederikssund Kommune.

30. september 2021 Dialogmøde om § 18 puljen 2022
Social- og Sundhedsudvalget inviterer til dialogmøde med de frivillige organisationer, grupper og
foreninger, der lokalt arbejder med frivilligt socialt arbejde.

To mennesker går i strandkanten i solnedgangen. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth
Jensen.

30. september 2021 Erfaren chef bliver ny direktør for Velfærd,
Arbejdsmarked og Sundhed
Den 1. november kan Frederikssund Kommune byde velkommen til Mie Helene Andresen som ny
direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed.

27. september 2021 Frederikssund Kommune med i DK2020
Frederikssund Kommune er netop blevet en del af samarbejdet DK2020, der skal løfte
kommunernes udvikling af lokale klimahandleplaner til international standard gennem rådgivning
og sparring.

Cyklist på cykelsti langs S-banen. Foto: Supercykelstierne, Region Hovedstaden.

27. september 2021 Borgermøde om udviklingen i Vinge
Vinge udviklingsplan 2021 – ”Fremtidens Vinge” er netop politisk vedtaget og tankerne skal nu
omsættes til handling. Derfor inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde om den fremtidige
udvikling.

Vinge Station med marker, fællesmagasinet og Snostrup/St. Rørbæk i baggrunden. Foto:
Frederikssund Kommune.

23. september 2021 Falske SMS og e-mails i omløb
Der er i øjeblikket falske e-mails og sms i omløb fra svindlere, som udgiver sig for at være
Digitaliseringsstyrelsen.

Illustration af en fiskekrog der snupper login oplysninger fra en computer. Illustration: Pixabay.

22. september 2021 Fiskekonkurrence i Fjordlandet
Den 8. -10. oktober 2021 afholdes tolvte udgave af fiskekonkurrencen, Fjordlandet Open, hvor alle
kan deltage uanset erfaringsniveau.

Lystfisker fremviser en havørred. Foto: Fishing Zealand.

22. september 2021Konference om seniorboliger
Udvalget for By og Land inviterer til konference om seniorboliger med dialog om fremtidens
boform for ældre den 8. oktober.

Stue med møbler og en potteplante. Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.

19. september 202182 nye borgere på guidet tur
Stemningen var god, da 82 nye borgere var på guidet tur med borgmesteren rundt i hele
Frederikssund Kommune. Bussen var fyldt op og de nye borgere fik set lidt af alt det, deres nye
kommune har at byde på.

Nye borgere i bussen på vej rundt i Frederikssund Kommune. Foto: Frederikssund Kommune.

17. september 2021Frivillighuset indviet med fest og musik
Frivillighuset har skiftet adresse, og derfor blev de nye omgivelser indviet fredag den 17.
september med taler, musik, gaver og fest.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen, taler. Foto:
Frederikssund Kommune.
« 1

2

3 »

