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Ny FÆGTEKLUb I RØDOVRE
Nu kan du også svinge kården i Rødovre, en ny fægte-

klub har nemlig set dagens lys. Klubben hedder 

Rødovre Fægteklub og er for både børn og 

voksne. De træner en gang om ugen på Valhøj 

Skole, og nye medlemmer er 

velkomne. Som medlem kan du 

låne udstyr af klubben og skal 

blot selv sørge for sko til indendørs 

træning. Du kan finde klubben på 

Facebook ved at søge på ‘Rødovre Fægteklub’.

HVOR SKAL JEG SELV SKOVLE SNE?
Er du grundejer på en privat fællesvej, så skal du 

selv fjerne is og sne, samt salte eller gruse 

foran din ejendom og helt ud til vej-

midten.  Bor du på en kommune-

vej, så skal du rydde dit fortov. 

Rødovre Kommune sørger til 

gengæld for at rydde veje og cy-

kelstier - først på de store kom-

munale veje og derefter de min-

dre, hvis der er kapacitet til det. 

Du kan hjælpe til som bilist ved at 

parkere hensigtsmæssigt, og for eksempel 

ikke parkere alt for tæt på vejbump. Du kan læse 

mere om snerydning på rk.dk.

RØDOVRE MED I Ny 
KULTURAFTALE 

En ny kulturaftale er ved at blive 

indgået mellem 18 kommuner, Region 

Hovedstaden og Kulturministeriet. Kultur-

aftalen ’Kulturmetropol Copenhagen’ gælder 

fra 2016 til og med 2019. Formålet er at give regio-

nens borgere flere, bedre og mere sammenhæn-

gende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles 

kulturelle identitet. Dette skal ske gennem en række 

tværkommunale indsatsområder. Det nye samar-

bejde skal blandt andet være med til at fremme 

udviklingen af festivaler, 

talentudvikling inden for musikken og unges mulig-

heder for at være med til at skabe kulturaktiviteter.
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ALTID AKTIV
Henrik Duer har stået for den fysiske træning af 

elitesportfolk inden for både roning, cricket, ten-

nis, badminton og basketball. Og så har han 

været vært på TV3-programmet ‘Ekstremt fed 

– et år til at redde livet’. Men i dagligdagen er 

det Rødovre, der danner rammen om hans ar-

bejde og træning. Læs mere om, hvordan han 

holder sig i form på side 10.

UD PÅ VEJEN - IKKE NED I KÆLDEREN
Et skybrud kan nemt blive en husejers værste 

mareridt. Men der er noget, man kan stille op, 

så de store regnmængder ikke ender i din kæl-

der. Læs om indsatsen mod oversvømmelser og 

om hvad du selv kan gøre. Læs også om, hvor-

dan Rødovre Kommune arbejder på at modvirke 

klimaforandringerne på side 6, 7 og 8.

VI KAN ALLE FÅ GAVN AF DIN VIDEN
Ved du noget om handicapområdet, eller har du 

en mening om, hvordan rammerne for de han-

dicappede i Rødovre bør se ud i fremtiden? Så 

kom til borgermøde og del din viden med alle os 

andre. Læs mere om hvordan på side 4.
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KORT NyT

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.

4 Vær med til at forme den nye 

handicappolitik

5 Rødovre Kommune køber vandtårnet

6 Rødovre skal rustes 

 til skybrud

7 Det kan du selv gøre for at undgå 

oversvømmelser

8 Sådan er vi grønne i Rødovre

9 Få hækken i jorden inden jul

10 I Rødovre kan jeg løbe uhindret

11 Det sker i Rødovre

12 De døde kom på julebesøg 

bØRNEINSTITUTION bLIVER OMDØbT
To insekter bliver nu til et maritimt fartøj. Børneinstitutionen 

Vårfluen og Vuggestuen Sommerfuglen, der er blevet lagt 

sammen til en integreret institution, får nu nyt 

navn. Den kommer til at hedde Børneinstitutionen 

Skibet med to underafdelinger ved navn Styr-

bord og Bagbord, og de nye stuer får navne 

som Gasterne, Piraterne, Sørøverne, Matro-

serne og Sirenerne. Det er forældrebestyrel-

sen, der har fundet på navnet, der var ét 

blandt ti navne, der har været til afstem-

ning blandt børn og voksne.  
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Et af Rødovres vartegn bliver fra nytår kommu-

nens ejendom. Kommunalbestyrelsen har nem-

lig besluttet at købe vandtårnet, der i sin tid gav 

Tårnvej sit navn. 

I dag er tårnet ejet af HOFOR, der dog ikke bru-

ger det længere. Kommunalbestyrelsen har 

derfor valgt at købe tårnet for at sikre, at det ikke 

bliver revet ned. 

Tårnet bliver købt til sin bogførte værdi, nemlig 

569.131 kroner.

Vandtårnet blev bygget samtidig med Rødovre 

Vandværk i 1926 og er 31 meter højt. Det blev 

dengang bygget til at indeholde 300 m3 vand til 

Rødovre Vand A/S’ forbrugere. Det har dog ikke 

været i brug siden starten af 2014. 

Når du skal af med affaldet efter jul
Selvom det er jul, er skraldemændene stadig på 

arbejde, og dit affald vil blive hentet - dog med 

et par mindre ændringer. I uge 52 og 53 bliver 

papir, plast, glas og metal afhentet en dag før 

normalt og på nogle veje vil bio- og restaffald 

også blive hentet en dag før. Du kan se hvilke 

veje det drejer sig 

om på rk.dk/

affald. 

Espevangen sælger julepynt

Vær med til at forme den nye handicappolitik
Rødovre skal have en ny 
handicappolitik. Din mening kan  
have betydning for, hvordan det  
skal være at leve med et handicap  
i Rødovre i fremtiden.

Hvordan skal fremtidens handicappolitik se ud i 

Rødovre? Det kan du give din mening til kende 

om, når der indkaldes til borgermøde den 3. 

februar på Rødovre Bibliotek. Repræsentanter 

for de lokale handicapforeninger vil blive invite-

ret, men mødet er åbent for alle, som vil være 

med til at præge handicapområdet. Håbet er, at 

der vil dukke borgere op, der har en personlig 

eller faglig viden om området.

“Der er helt sikkert mange i Rødovre, der har en 

viden, vi alle kunne få gavn af. Derfor håber vi, 

at folk vil møde op og være med til at præge den 

nye politik og dermed også, hvordan det skal 

være at leve med et handicap i Rødovre frem-

over,” siger Anne Kamille Klausen, der er kon-

sulent i Social- og Sundhedsforvaltningen. 

Kørestolsramper og tilgængelighed er ofte no-

get, der fylder meget i diskussionen om, hvor-

Vandværket får ny formand

Vandværket har netop fået ny formand. Esther 

Haugård afløser Erik Hillbrandt, der har været 

foreningens formand gennem 14 år. 

Vandværket er et åbent værksted for alle Rødov-

res borgere, hvor primært pensionister og efter-

lønsmodtagere benytter sig af værkstedets 

muligheder for hobbyaktiviteter af enhver slags, 

så som akrylmaling, syning af patchwork, de-

coupage, metal-, træ- og smykkeværksted.

dan kommunen skaber de bedste rammer for 

handicappede, men politikken vil, når den en-

gang er færdig, komme til at rumme meget 

mere. Temaer som fritid, kultur, skole beskæfti-

gelse og ungdomsliv kan også være en del af 

den, fortæller Anne Kamille Klausen. 

“Et eksempel på noget, handicappolitikken 

også kunne rumme, er muligheden for at være 

frivillig. For der er ikke ret mange unge handi-

cappede, der laver frivilligt socialt arbejde,” 

siger hun. 

Borgermødet er 3/2 2016 kl 19-21 på Rødovre Bibliotek.

Fredag den 25. december og fredag den 1. ja-

nuar holder skraldemændene fri, og der bliver 

ikke hentet affald. Det gælder også storskrald, 

der i stedet bliver hentet mandag den 28. de-

cember. Storskrald i uge 53 er desuden flyttet til 

uge 1. 

  Når julen og nytåret er slut, kan 

   du sætte dit juletræ 

ud til storskrald, så vil 

skraldemændene 

tage det med.

NyHEDER NyHEDER

13 julenisser har skjult sig hos 
Oplevelsescenter Vestvolden. Du kan 
hjælpe med at finde dem.

13 små håndlavede nisser har nu gemt sig mel-

lem krudt, kugler og soldateruniformer. Det er 

Oplevelsescenter Vestvolden, der har skjult nis-

serne i deres udstillinger, så man med et kort i 

OPLEVELSEScENTER VESTVOLDEN
Bygningerne på Vestvolden var oprindeligt 

en del af Københavns forsvar.  Ejbybunke-

ren blev bygget under Den Kolde Krig, men 

det oprindelige Artillerimagasin stammede 

helt fra 1892. Det blev for alvor taget i  brug 

under Første Verdenskrig, hvor 50.000 

soldater var indkaldt og placeret på Vest-

volden til at forsvare hovedstaden i tilfælde 

af en invasion. I dag findes dog kun en 

rekonstruktion af magasinet.

Du kan læse mere og se Oplevelsescenter 

Vestvoldens åbningstider på vestvolden.dk. 

SAMMEN OM RØDOVRE
Kommunalbestyrelsen har vedtaget visio-

nen Sammen om Rødovre, der blandt an-

det handler om at styrke fællesskabet og 

engagementet i lokalsamfundet. Rødovre 

skal være et demokratisk laboratorium, 

hvor vi udveksler idéer, holdninger og tan-

ker om de fælles anliggender, herunder 

også en ny handicappolitik. 

Efter borgermødet om handicappolitikken 

den 3. februar vil der foregå en længere 

dialog med blandt andre brugere og med-

arbejdere på handicapområdet. Den nye 

politik vil herefter blive sendt i høring. Den 

forventes vedtaget i efteråret 2016. 

hånden kan gå på jagt efter dem i bygningerne 

på volden.

“Vi har gerne ville gøre noget for at motivere 

folk til at tage en ekstra gåtur på Vestvolden i 

december, og på en måde, hvor det også er 

sjovt for ungerne at være med,” fortæller Niels 

Eriksen. Han står for Artillerimagasinet, der er 

en del af oplevelsescentret, hvor ledige kan 

FIND NISSERNE  
   PÅ VESTVOLDEN

Hos Værkstedscentret Espevangen er julen al-

lerede godt i gang. Brugerne har nemlig igen i 

år lavet julepynt, lys og glasvarer, som de sælger 

fra værkstedscentret, der er et aktivitetstilbud for 

voksne med autisme. Espevangen ligger på 

Nyholms Allé 47, og det er muligt at købe jule-

pynten på hverdage mellem klokken 9 og 14.

Islevbadet bliver nu renoveret for at kunne leve 

op til de nye hygiejne- og miljøkrav, som er 

blevet indført for alle svømmebade i Danmark. 

Derfor er der sat 10,35 millioner kroner af til 

renoveringen. Badet vil være lukket fra april til 

december 2016, men renoveringen tilpasses den  

ligeledes planlagte renovering af Vestbadet, så 

de to svømmehaller ikke er lukket samtidig.

komme i nyttejob. Normalt hjælper de ledige 

med at holde de gamle bygninger i orden og sy 

uniformer til udstillingerne, men undervejs er 

de 13 små nisser også blevet til. Man kan få et 

kort over området udleveret i Ejbybunkeren eller 

Artillerimagasinet og gå på jagt efter de 13 nis-

ser, der vil sidde og gemme sig på Vestvolden 

frem til Hellig Tre Konger den 6. januar. 

Islevbadet skal renoveres
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TEMA: KLIMA-INDSATSEN TEMA: KLIMA-INDSATSEN

Rødovre skal rustes til 

SKybRUD

Når himlen åbner sig og kloakkerne ikke læn-

gere kan følge med, så skal regnvandet helst 

løbe ud på vejen eller ud på byens grønne om-

råder - og ikke ned i din kælder. Derfor har 

Kommunalbestyrelsen nu vedtaget en stor plan 

for klimatilpasning, der skal sikre at Rødovre er 

i stand til at håndtere fremtidens skybrud. 

“Hvis ikke vi gør noget, bliver oversvømmelses-

skaderne større og større. Vi får ikke nødvendig-

vis mere regn i fremtiden, men der vil komme 

mere på én gang, og vi har kun bygget vores 

kloakker til at klare et vist niveau,“ fortæller Lars 

Kyhnau Hansen, der er miljømedarbejder i Tek-

nisk Forvaltning.

ØDELÆGGER HUSENE
At udbygge hele kloaksystemet er imidlertid en 

både dyr og voldsom løsning. I stedet er stra-

tegien at kunne styre regnvandet. 

“Vi skal finde ud af, hvor vandet skal løbe hen, 

når det ikke kan være i kloakken, og derfor 

skal vi kunne styre det,” siger han og uddyber: 

”Nogle steder kan løsningen være at regulere 

terrænet. For eksempel ved Engdiget, hvor det 

faktisk skråner ned mod Damhusengen, men 

hvor vandet alligevel i dag løber ind og øde-

lægger husene. Men hvis vi ændrer hældnin-

gen på vejen, så vandet bliver på den, så vil 

det løbe ned mod Damhusengen, hvor det 

ikke gør skade.”  

TENNISbANEN bLIVER TIL REGNbASSIN
En anden løsning er såkaldte jordbassiner, 

hvor vandet ledes hen mod en fordybning, der 

så bliver omdannet til en midlertidig sø. 

“Det kan være en lokal tennisbane, der skal 

graves halvanden meter dybere, så den kan 

rumme vandet indtil der igen er plads til det i 

kloakken. Endelig kan man også udbygge en-

kelte af kloakledningerne eller lave såkaldte 

Rødovre skal rustes til en fremtid med 
flere kraftige regnskyl. Derfor er der 
udpeget otte risikoområder i 
kommunen, som nu skal 
klimatilpasses inden for de næste ti år.

Det kan du selv gøre for at undgå OVERSVØMMELSER

Det værste, du kan gøre mod din kælder, er at 

lægge fliser i hele din have. Sådan lyder beske-

den fra de fagfolk, der er med til at regne ud, 

hvordan Rødovre skal klare klimaforandringerne 

og fremtidens store skybrud. 

“Jo flere fliser man har på sin grund, jo mere 

regnvand er der, der ikke kan sive ned i jorden 

naturligt. Oversvømmelser som dem vi har set 

under de store skybrud, er ikke et problem ude 

på landet. Det kommer af, at for meget af jorden 

er dækket af asfalt, fliser og bygninger” siger 

Lars Kyhnau Hansen, der er miljømedarbejder i 

Teknisk Forvaltning. Han tilføjer, at hvis regnvan-

det ikke kan sive hurtigt nok ned i jorden på 

grund af asfalt eller fliser, så ender det i stedet i 

kloakken, som måske ikke kan rumme det. 

“Og så går det galt. For så stiger vandet op i dit 

hus og bliver blandet med spildevandet fra klo-

akken,” siger han. 

VÆK FRA KLOAKKEN
Vil man alligevel gerne have belægning på sin 

grund, så kan løsningen være at lægge fliserne 

med større mellemrum eller at vælge en af de 

såkaldte gennemtrængelige belægninger, som 

vandet kan sive igennem.  

Men der er også andre måder, du selv kan 

forebygge oversvømmelserne på. Har du en 

terrasse, så kan du aflede regnvandet, så det 

løber ud i din have i stedet for ned i kloakken. 

Eller du kan lede vandet hen til såkaldte regn-

bede, der er dybe nok til at rumme vandet, til 

det kan sive naturligt væk. En del stauder og 

løgplanter samt rododendron, blåbær og sol-

bær vil trives fint i sådant et bed, der bliver 

oversvømmet med mellemrum.

Endelig så kan et ’grønt tag’ på huset med for 

Mange fliser gør oversvømmelserne 
værre. Til gengæld kan regnbede og 
afledning af vandet ud i din egen have 
måske redde din kælder.

eksempel stenurter, græs eller mos også hjælpe 

med at optage og forsinke regnvandet. Det er  

dog ikke en løsning, der kan stå alene, og du skal 

have byggetilladelse for at etablere grønt tag. 

Læs mere om de mange muligheder på rk.dk. Søg på 
’regnvandshåndtering’.

HER bLIVER DER SAT IND FØRST
De otte hårdest ramte områder i Rødovre vil blive sikret mod 

oversvømmelser først. Det sker fra 2016 til 2025. Herefter vil  

der blive klimatilpasset i andre områder af Rødovre. De otte om-

råder er:

•	 Islevdalvej - industriområdet nord for Jyllingevej  

og vest for Motorringvej 3.

•	 Tinderhøj – mindre boligområde nær Fæstningskanalen.

•	 Ved Damhusengen – boligområde mellem Rødovrevej  

og Damhusengen.

•	 Rødovre Centrum – erhverv og beboelse herunder  

Rødovre Centrum og Rådhuset.

•	 Fjeldhammervej – industriområdet mellem Roskildevej  

og IrmaByen.

•	 Tårnvejsbassinet 

•	 Avedøre Havnevej  - viadukten 

•	 Damhusdalen

HVEM SKAL KLIMATILPASSE RØDOVRE?
Størstedelen af arbejdet vil blive lavet af forsyningsselskabet 

HOFOR, da arbejde med spildevandsledninger, styrede under-

boringer og bassiner er deres domæne. 

Rødovre Kommune kan dog selv udføre arbejdet med at rette 

op på vejenes hældninger, så vandet løber i den rigtige retning. 

Næste skridt bliver at indgå aftaler med HOFOR om medfinan-

siering af nogle af projekterne. HOFOR søger herefter om 

godkendelse af projekterne hos Forsyningssekretariatet, der er 

en del af Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen. Når de har 

godkendt planen, kan arbejdet gå i gang.

Det anslås, at klimasikringen vil koste omkring 380 millioner 

kroner over ti år. Det meste finansieres gennem vandpriserne, 

hvilket eksempelvis kan betyde, at en familie med to voksne og 

to børn kan komme til at opleve en ekstraudgift i omegnen af 

1.000 kr. om året på deres vandregning. 

styrede underboringer, der gør det muligt at 

føre vand fra ét område til et andet - for eksem-

pel ned til fæstningskanalen - uden at det gene-

rer ejendommene ovenpå,” siger han.

MEST UDSATTE STEDER SIKRES FØRST
De forskellige løsninger er alle sammen skitseret 

i en større rapport om klimatilpasning i Rødov-

re. Men dét, Kommunalbetyrelsen i første om-

gang har besluttet, er ikke, hvordan man klima-

tilpasser de enkelte steder, men hvor der skal 

sættes ind først. 

Otte risikoområder er nemlig blevet udpeget, og 

de skal nu klimatilpasses inden for de næste ti år. 

“Det er de 15 procent i Rødovre, hvor det bliver 

værst, og det er der, hvor vi klimatilpasser først. 

Men det betyder ikke, at der ikke kan laves kli-

matilpasning andre steder. Når vi alligevel skal 

renovere veje og rør, så har vi også mulighed for 

at klimatilpasse samtidig. Og i nye bydele som 

for eksempel Irmabyen har man tænkt det ind 

helt fra starten,” siger Lars Kyhnau Hansen. 
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byENS UDVIKLING

Få hækken i jorden 
 inden JUL

Vil du skifte plankeværket omkring 
haven ud med en hæk, så kan du 
stadig nå det, inden vinteren tager fat. 

“Dét, du planter før jul vil gro. Dét, du planter 

efter jul kan gro.” Sådan siger et mundheld 

blandt gartnere, og derfor er det ved at være 

sidste chance, hvis du gerne vil skifte det gamle 

plankeværk omkring haven ud og være sikker på 

at kunne nyde en fin grøn hæk i stedet, når 

sommeren igen står for døren. 

“Du skal arbejde mere for at det lykkes, hvis du 

venter med at plante hæk til foråret. Det er 

bedre at gøre det, inden det bliver rigtig vinter. 

Når så frosten kommer, så giver den en god 

jordstruktur og hjælper de nye planter ved, at 

jorden sætter sig bedre omkring rødderne,” 

fortæller landskabsarkitekt i Rødovre Kommune, 

Pia Møller Hertz. Man kan sagtens plante hæk-

ken, selv om der har været enkelte dages frost. 

DET KAN DU PLANTE NU
bØG er et godt bud på en stærk hæk, der 

skærmer hele året, da den ikke taber de 

visne blade om vinteren. Andre robuste 

hække er NAUR og AVNbØG.  TJØRN er en 

af de mest almindelige hække i Danmark, 

men mange fravælger den pga tornene. 

Også LIGUSTER er populær, men har du 

børn, så vær opmærksom på dens giftige 

bær. Man kan også vælge en lav blom-

strende hæk til forhaven. Her er flere typer 

ROSER, POTENTIL, SPIREA, STJERNE-
SKÆRM og FORSyTHIA gode bud. 

Stedsegrønne hække som taks eller thuja 

skal plantes allerede i august/september.

Så længe man kan grave i jorden, går det an. 

Hun tilføjer, at det også er om efteråret og frem 

til jul, at planteskolerne har de bar-rodede 

hække, som ikke er så dyre som dem, der sæl-

ges i potter. 

Og  vælger man hæk frem for stakit, så har man 

også valgt en langtidsholdbar løsning:

“En hæk, der står godt, kan jo holde i 100 år. 

Sætter du et plankeværk op nu, så har det en 

levetid på omkring 15 år,” siger hun.

“Rødovre skal blive ved med at være en grøn og åben by”
Villavejenes grønne præg risikerer at 
blive ødelagt, hvis der kommer for 
mange plankeværk, mener byens 
stadsarkitekt.

Rødovre er en haveby, men mange af haverne 

ligger i dag som små øer omgivet af høje plan-

keværk. Og det får den åbne grønne by til at 

forandre sig og blive mindre levende, mener 

stadsarkitekt Bjarne Rieckmann. Han vil nu 

gerne slå et slag for, at folk vælger hækken til og 

plankeværket fra, når haven skal indhegnes. 

”Det er i tråd med Kommuneplanens vision om 

smukke byrum, vi alle kan glædes over. De le-

vende og grønne villakvarterer forsvinder lige så 

stille, hvis alle haveejerne sætter høje stakitter 

op. Hækken giver en åbenhed, mens plankevær-

ket lukker af,” siger han. Han tilføjer, at flere 

plankeværk også betyder mere graffiti, og det 

får byen til at se nedslidt ud. Omvendt giver 

hækken ly for masser af småfugle, der vil for-

svinde, hvis flere og flere vælger hækken fra. 

VÆRN MOD STØJ
Er det løse hunde eller små børn, der er årsagen 

til, at man har fravalgt hækken, så foreslår han, 

at man sætter et trådhegn op bag ved hækken. 

Men problemet kan også handle om støj fra 

trafikerede veje:

“Der er selvfølgelig situationer, hvor et planke-

værk er den bedste løsning. Men Rødovres tek-

niske forvaltning vil gerne hjælpe med ideer til, 

hvordan du kan lave et lydhegn på en enkel 

måde, hvis du bor ud til en stor vej - og hvilke 

 HVAD SIGER REGLERNE?
Det er lokalplanen, der hvor du bor, der 

afgør, om du må have plankeværk omkring 

din grund, eller hvor høj din hæk må være. 

Det er dog ikke i alle dele af Rødovre, hvor 

der er lavet regler for hegn eller hæk. 

Rødovre Kommune opfordrer dog til at 

vælge hæk frem for plankeværk, hvis det er 

muligt. Du er velkommen til at henvende 

dig i Teknisk Forvaltning og få gode råd til, 

hvordan du kan gribe det an. 

Husk også, at du skal være enig med din 

nabo, når I etablerer fælles hæk. 

TEMA: KLIMA-INDSATSEN

planter du for eksempel kan plante op af det, 

som ikke kræver så meget pleje,” siger han.

Sådan er vi GRØNNE i Rødovre
Rødovre Kommune arbejder løbende på at mindske CO

2
-udslippet og dermed skåne miljøet og 

mindske klimaforandringer. I 2013 indgik Rødovre derfor en klimakommuneaftale med Dan-

marks Naturfredningsforening, hvor vi forpligtede os til at mindske kommunens CO
2
-udledning 

med 2 procent årligt frem til 2017. 

Sidste år var kommunens samlede udledning af CO
2
 imidlertid kun 8.116 ton, hvilket var hele 

2,9 procent mindre end året før. 

GODT PÅ VEJ MED ELbILER
Rødovre Kommune er godt i gang med at skifte kommunens bilflåde 

ud. Ved årsskiftet er 21 almindelige biler blevet udskiftet med elbiler, 

hvilket svarer til 22 procent af kommunens biler. I juni 2016 bliver 

yderligere to almin-

delige biler skiftet til 

el, og det bringer os 

op på 25 procent, 

og endnu flere ud-

skif tninger kan 

være på vej allerede 

i 2016. El-bilerne 

bliver brugt af 

hjemmeplejen, Rødovre Kommunale Vagtkorps, rengøringsafdelingen 

og af bygningsafdelingen samt til indsamling af affald.

NEMMERE AT GÅ OG cyKLE
Dit valg af transportmiddel har stor betydning for hvor meget CO

2
, der 

udledes. Derfor er 

et af målene i Rød-

ovre Kommunes 

klimapolitik at ind-

rette byen med for 

eksempel gode cy-

kelstier og gangsti-

er, så flere vælger 

bilen fra. Desuden 

har Rødovre Kommune løbende arbejdet for at letbanen blev ført til 

Rødovre og for bedre busforbindelser, så flere borgere vil vælge of-

fentlig transport.

SOLcELLER GIVER ENERGI
Sidste år så to solcelleanlæg dagens lys i Rødovre Kommune. Det ene 

findes på taget af 

Teknisk Forvaltning 

og kan dække 20 

procent af forvalt-

ningens strømfor-

brug. Det andet 

findes på Rødovre 

Byggelegeplads og 

dækker hele 25 pro-

cent af byggelegepladsens strømforbrug.

MODERNISER OG SPAR PÅ STRØMMEN
En af de måder, Rødovre Kommune vil mindske CO

2
-udslippet på, er 

ved at spare på energiforbruget ved at modernisere bygninger. På 

Nyager Skole er al belysning for eksempel blevet udskiftet med LED-

pærer, og belysningen styres nu, så man undgår spild. Det har sænket 

skolens elforbrug med 23 procent.  Også i Skøjtearenaen er alt bane-

lys her i efteråret 

blevet skiftet til LED-

belysning. Det sæn-

kede i sidste måned 

skøjtehallens elfor-

b r u g  m e d  1 5 

procent. 

På Islev Skole er 

desuden en stor energirenovering i gang, som forventes at kunne 

sænke skolens energiforbrug markant. Herudover isoleres de ældre 

bygninger løbende i forbindelse med for eksempel tagudskiftning og 

andre reparationer, for at mindske varmeudslip.
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Det er bare at åbne døren og komme afsted. Ud 

at løbe, om du så er i Rødovre eller et andet sted 

i landet. Sådan har det altid været for trænings-

eksperten Henrik Duer, for hvem motion ikke 

bare er en livsstil, men et levebrød. I ti år har 

han boet i Rødovre, hvor han driver sin virksom-

hed, der rådgiver og oplyser om træning og 

sund livsstil. 

“Det er lige meget, hvor jeg er, så vil jeg altid 

være motiveret til at dyrke motion. For mig er 

det bare at åbne døren og løbe afsted,” fortæller 

han. Når det er sagt, så bliver en løbetur efter 

Henrik Duers mening altid en meget bedre op-

levelse, når det sker i smukke omgivelser som  

på Vestvolden eller ved Damhusengen. 

“Jeg har løbet meget rundt i Rødovre, og jeg 

sætter stor pris på, at der er nogle skønne 

grønne omgivelser, hvor man også kan løbe 

uhindret uden lyskryds,” siger han. 

cyKLEAFSTAND OG LyS PÅ STIERNE
For nylig var han i Hjørring, hvor der var for 

mørkt til at løbe, når man kom et stykke uden 

for byen. 

“Der er det altså rart, at der er lys på stierne her, 

så man også har lyst til at løbe om vinteren,” 

siger han og tilføjer, at det ikke var et svært valg, 

da han og familien for ti år siden forlod Vester-

bro for at slå sig ned i Rødovre. 

“Jeg er vokset op i Brøndby Strand, så jeg ken-

der Vestegnen, og Rødovre er jo tæt på alt og i 

cykleafstand til mange af de steder, jeg skal hen, 

når jeg arbejder,” siger han. Han er god til at få 

øje på mulighederne for at være fysisk aktiv, og 

har også opdaget de udendørs træningsredska-

ber ved Rødovre Sundhedscenter, som han 

somme tider stopper ved på sine løbeture.  

“Det er en god idé på den måde at gøre det 

nemt for selv de helt utrænede lige at stoppe op 

og lave et par øvelser ind i mellem. Bare et kvar-

ter to gange om ugen, hvor du får pulsen op - 

det vil give meget, hvis man slet ikke er vant til 

at bevæge sig,” siger han og tilføjer, at styrke-

træningen kan være en stor hjælp, hvis du har 

ondt i skulder, nakke eller ryg.

“Men det hjælper også med at holde på muskel-

massen, når du passerer en vis alder, så du ikke 

taber den så hurtigt,” siger han og tilføjer:

“Og så giver det livskvalitet. Jeg har aldrig mødt 

nogen, der har fortrudt, de er gået i gang med 

at træne. Men jeg har mødt folk, der har for-

trudt, at de ikke er gået i gang med at træne  

noget før,” siger han.

I RØDOVRE KAN JEG 
LØbE UHINDRET

HENRIK DUER
Henrik Duer er uddannet træningsfysiolog. 

Han er vært og coach på TV3-programmet 

‘Ekstremt fed – et år til at redde livet’ og har  

stået for den fysiske træning af diverse 

lands- og elitehold inden for blandt andet 

roning, cricket, tennis, badminton og 

basketball. 

Han arbejder desuden for Fitness Institute, 

der uddanner personlige trænere til fit-

nessbranchen, og har sin egen virksomhed, 

hvor han holder foredrag, skriver bøger om 

sundhed og vægttab samt en webshop 

med kost og træningsplaner.

Han bor i Rødovre med sin kone og to børn. 

I RØJSERE Træningsekspert Henrik Duer er blandt 
andet kendt fra TV3-programmet  ‘Ekstremt fed – et år 
til at redde livet’, men rådgiver også virksomheder om 
sundhed. Og så han glad for de grønne områder i 
Rødovre, hvor man kan løbe en tur - når man altså har 
løbeskoene på. 

For træningsekspert Henrik Duer er 
det altid nemt at få øje på 
mulighederne for at være fysisk aktiv. 
Og Rødovre er rig på dem, mener han.

Kunst
ÅbEN UDSTILLING
Frem til 19. december i bibliotekets åbningstid

Kom og se en flot og alsidig udstilling af Rødov-

reborgernes bedste værker.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang

NyTÅRSTAFFEL PÅ HEERUP MUSEUM
Søndag 3. januar 2016 kl. 14

Museumsleder Anni Lave Nielsen byder det nye 

museumsår velkommen og fortæller om de 

mange nyheder på museet. Foreningen Heerup 

Museets Venner byder på et glas og en kage.

Sted: Heerup Museum

Gratis adgang

Musik og scene
JULEKONcERT MED RØDOVRE cONcERT bAND
Søndag den 13. december kl 16.00

Traditionen tro spiller Rødovre Concert Band 

julekoncert i Viften. Årets julekoncert byder på 

dejlig julemusik for hele familien.

Sted: Viften

Billetter 120 kr. via viften.dk / billetnet.dk

Det sker i Rødovre
Kurbad og wellness
KURbAD FOR RIGTIGE MÆND
Fredag 11. december kl 17-21

Vestbadets wellnesafdeling tilbyder en aften, 

hvor der hygges som kun ’rigtige mænd’ kan 

gøre det, når der ikke er damer til stede. Se frem 

til små skarpe, stærk øl, saunagus, det kolde 

gys, revelsben og slag med birkeris.

Sted: Wellness i Vestbad

275 kr via vestbad.dk

MIDNATS wELLNESS
Lørdag 19. december kl 18-22

Vestbadet fejrer at lyset vender tilbage, med 

hygge og varme i bl.a. saunaen. Der serveres et 

let måltid i skæret af levende lys. 

Sted: Wellness i vestbad

299 kr via vestbad.dk

NyTÅRSKUR I VESTbADET
Onsdag 30. december kl 

16.30 - 20.30

Der er nytårskur for alle der holder af vand, 

varme og saunagus. Vestbadets leder Claus 

Madsen vil sige tak for det gamle år og byde det 

nye velkommen. 

Sted: Wellness i Vestbad

299 kr. via vestbad.dk

MIT RØDOVRE

Events
IT-cAFé
Tirsdag d. 8. december kl. 10-11.30

Har du brug for hjælp til at tjekke din Digitale 

Postkasse, få et NemID, eller har du andre IT 

spørgsmål, så kom til vore IT-caféer. Husk at 

medbringe NemID.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang

KÅRING AF ÅRETS ILDSJÆL
Onsdag den 9. december kl. 18.00

Rødovre Kommune kårer Årets Ildsjæl 2015 in-

den for det frivillige sociale område.

Sted: Caféen på Plejehjemmet Ørbygård

Gratis adgang

STRIKKEcAFé
8.og 15. december kl. 10-12

Vil du lære at strikke, blive bedre, eller 

har du brug for ny inspiration, så find strik-

ketøjet frem. Hver tirsdag har du mulighed for 

at strikke sammen med andre. Bibliotekarerne 

giver gerne gode fif til de nyeste strikkebøger.

Sted: Trekanten / Islev Bibliotek

Gratis adgang

JULEMANDEN GIVER KAFFE
Torsdag 10. december kl 16-18

Julemanden kommer forbi Kaffetårnet i Irma-

byen og deler slikposer ud til børnene. Til de 

voksne er der kaffe og mulighed for at høre 

mere om boligerne i den nye bydel. 

Sted: Kaffetårnet i Irmabyen på Korsdalsvej.

Gratis adgang

bOGSALG
Mandag 4. – lørdag 9. januar

Biblioteket sælger kasserede bøger, blade m.m. 

til spotpriser. Kom og gør et godt køb.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten/Islev 

Bibliotek
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DENGANG I RØDOVRE

JUL I NyERE TID “Min bror og jeg havde bogstavelig talt 
sommerfugle i maven af spænding. Og så gik min far 
ind og tændte juletræet, og så blev der slukket og så gik 
fløjdørene op ind til stuen - og det syn!” Sådan husker 
en lille pige juleaften i byggeforeningshusene i Søtorp i 
1920’erne. De gamle hedenske traditioner som julebuk 
var væk, men et træ havde i stedet fundet vej ind i stu-
erne. Kilde: Sigurd Rambusch: ‘Rødovre 1901-76’. 

De DØDE kom på JULEbESØG 
       - og de unge fjollede rundt i høet

De fleste vil i dag nok forbinde ‘julestue’ med 

små børn, pebernødder og papirklip. Men for et 

par hundrede år siden i Rødovre Sogn betød det 

sjov og ballade for de unge, der endnu ikke var 

gift. For dengang blev der nemlig gået til den i 

de mørke timer. “De gamle juletraditioner på 

landet var jo i høj grad hedenske traditioner, og 

det gjaldt også de lege de unge legede, når de 

havde julestue,” fortæller Marie Drost Aakjær, 

der er arkivar på Lokalhistorisk Samling på Rød-

ovre Bibliotek. En leg, der måske lyder kirkelig, 

men var alt andet end from, var legen 

‘julebisp’.

“En af knægtene klædte sig ud som bisp med en 

præstekrave lavet af strå, og så viede han for 

sjov de unge par til festen. Og så var de gift til 

dagen efter og havde lov til at sove sammen,” 

fortæller hun. En anden leg var ‘julebuk’, hvor 

en karl klædte sig ud som julebuk ved at tage et 

skind over hovedet, og så løb rundt og skræmte 

de andre, til de betalte ham med pebernødder 

I gamle dage i det landlige Rødovre 
var julen tiden, hvor de døde gik igen. 
Men også hvor de unge muntrede sig 
med vovede lege som ‘julebuk’ og 
‘julebisp’.

for at gå. Han kunne så løbe videre fra gård til 

gård og true sig til flere pebernødder.

For dengang var det mad, mad og atter mad, 

det handlede om, når det var jul. Julen lå i for-

længelse af slagtningen i november og var ifølge 

Marie Drost Aakjær ét langt ædegilde. Mens de 

ansatte på gårdene fik deres julegratiale i form 

af et ekstra brød, pebernødder eller æbleskiver, 

så kunne præsten og degnen være så heldige at 

få en halv gris foræret fra gårdejerne som ekstra 

betaling for årets arbejde. 

MAD TIL ÅNDERNE
Som traditionen foreskrev stod julebordet des-

uden dækket med julemad dag og nat i de tolv 

dage julen varede - fra den 25. december til 

Hellig Tre Konger den 6. januar. Fordi juleda-

gene var hellige, måtte man ikke arbejde, og 

derfor heller ikke lave mad, og derfor måtte alt 

stå klar til ædegildet inden juledag. Men de le-

vende var ikke de eneste, der blev spist af. Julen 

var nemlig en overgangsperiode mellem to år, 

og der kunne de dødes ånder finde på at besøge 

de steder, de før havde boet. “Derfor lagde man 

‘åndebrød’ frem til dem, så  de ikke  blev sure 

og lavede ulykker,” fortæller Marie Drost 

Aakjær. 

Rødovres gamle gårde 
var før i tiden ramme 
om en julefejring, der 
mest af alt gik ud på at 
spise, spise og atter 
spise.  Julemaden stod 
på bordet i 12 dage i 
træk, og selv de tidlige-
re beboeres genfærd fik 
lidt i maven. Man lagde 
nemlig åndebrød ud til 
spøgelserne, der havde 
det med at dukke op på 
denne tid af året. 
Billedet forstiller det 
gamle husmandshus, 
der lå på Vejlbyvej 
nummer 13-15, og er 
taget i 1907. 
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