
 

c/o Frederikssund Golfklub 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

TAK FOR SIDST 
FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 20. AUGUST 2021  

Vinge, lokal infrastruktur og sammen-
hængskraft version 2021. 

Runden rundt på efterårssæsonens første møde var kende-
tegnet ved glæde over at være tilbage i netværket og man-
ge positive meldinger. Udfordringerne for tiden lå primært 
omkring travlhed og manglende arbejdskraft. 
 
Michael indledte dagens emne med et kik på strømninger i 
den globale økonomi efter Corona og viste os, hvordan ver-
densøkonomien smitter af på lokaløkonomien i Frederiks-
sund. Den store investeringslyst, væksten, manglen på kva-
lificeret arbejdskraft og flaskehalse på levering af råvarer og 
materialer kunne alle nikke genkendende til. 
 
Efter et kort dyk ned i forhistorien for rammerne omkring 
Frederikssund Kommune startende med fingerplanen i 
1947 tog Michael udgangspunkt i den verden, vi så for 3 år 
siden, da vi i netværket talte om Vinge, lokal infrastruktur 
og sammenhængskraft.  
Kommunen har stadig udfordringer med 4 geografisk store 
lokalområder, der skal fungere sammen på tværs, men – 
Corona til trods – er mange af de positive visioner fra 2018 
blevet ført ud i livet – og flere er kommet til, bl.a. 
 

• Vi har fået en ny bro, og fra 1. januar vil den være beta-
lingsfri.  

 
• Motorvejen er hensat til en pulje 2026-2031 ….  

Nu må vi se, hvad der sker. 
 
• Vi har fået reel 10. min. drift på S-toget, og stationen i 

Vinge gavner ikke alene Vinge-bydelen, men den giver 
også gode transportmuligheder mod København fra 
Skibby. 

 
• Vinge Børnehus skal stå færdig i 2024. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 3 store investorer går i jorden inden nytår med 600 boli-

ger, og flere mindre boligbyggeprojekter er i gang. 
 
• Kulhus-cykelstien er etableret 
 
• Mange projekter omkring idrætslivet er sat i gang, der-

iblandt Idrætsbyen, der er en helhedsplan for motion, 
idræt og leg 

 
• Willumsens Museum skal ombygges. 
 

Lidt malurt er der dog i bægeret, for kommunen er desvær-
re ikke så langt med veje og vedligehold af bygninger, som 
man kunne ønske. 
 
Spørgsmålene fra gruppen til Michael bragte os langt om-
kring i debatten – bl.a.  detailhandlen og butikker – uddan-
nelsespladser på Campus – demografien, tiltrækningen af 
børnefamilier og muligheder for ungdoms- og seniorboliger 
– kampen mod narko – skydeøvelser i Jægerspris – Brexit. 
 
Afslutningsvis kom forskellige forslag til fremtidige møde-
emner på banen; alle tiders og tak for det, siger vi i styre-
gruppen, Jørgen, Michael, Betina og Dorthe. 
 
Datoer for 2021 
24. september, 29. oktober og 26. november. 
 
Inviter meget gerne gæster 
Du er meget velkommen selv at invitere gæster med på 
vores netværksmøder, og en gæst kan altid deltage gratis 
på ét møde. Når du og gæsten er blevet enige om, hvilket 
møde han/hun deltager på, sender du blot dato og gæstens 
kontaktoplysninger til Jørgen, så han kan bestille forplej-
ning m.v. (frederikssund.erhvervsnetvark@gmail.com),  


