
M A G A S I N E T  S A M M E N  O M

DECEMBER 2017

LÆS OGSÅ 
* HER SKAL BØRNENE LEGE I IRMABYEN 
* SE HVOR DU SNART MÅ DREJE FOR RØDT PÅ CYKEL
* RØDOVRE SPRINGER TIL TOPPLACERING I NY UNDERSØGELSE 

De digitale indfødte skal lære om  
TEKNOLOGI OG INNOVATION i skolen

 TEMA  DET SKAL PENGENE GÅ TIL I 2018



Magasinet Sammen om Rødovre udgives af 

Rødovre Kommune. 

Kontakt: magasin@rk.dk

Ansvarshavende redaktør: Kommunaldirektør 

Anders Agger. 

Redaktør: Katinka Agger. 

Foto/illustrationer: Per Dyrby, Henrik stenberg/

Det Kongelige Teater, danskebilleder.dk. 

Tryk: KLS Grafisk Hus. 

Distribution: Portoservice/Post Nord  

Oplag: 21.000

Udkommer ti gange årligt. 

Magasinet udkommer ikke i januar. Næste num-

mer udkommer i uge 7. 

Kontakt Rødovre Kommune

Borgerservice og forvaltningerne er åbne for 

henvendelser mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag  

kl. 10-18 og fredag kl. 10-14. 

Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150, 2610 

Rødovre. www.rk.dk, rk@rk.dk, 36 37 70 00.

Indhold

KØR BARE - DU MÅ GODT
Det skal være nemmere at komme frem på 

cykel i Rødovre. Derfor må du snart dreje til 

højre for rødt på cykel flere steder i Rødovre - 

og visse steder også køre ligeud i 

hovedretningen i et T-kryds. Læs mere om de 

nye regler og se hvor det er lovligt at dreje for 

rødt på side 6-7. 

SÅDAN BLIVER IRMABYENS INSTITUTION
Naturlegeplads og rutsjebane fra første sal. Det 

er nogle af de ting børnene kan glæde sig til i 

den kommende institution i Irmabyen. Nu har 

Kommunalbestyrelsen nemlig besluttet, hvem 

der skal bygge den nye institution og hvordan 

den skal se ud. Læs mere på side 4.
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Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 
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VESTBAD FRILUFTSBAD FREDES
Kommunalbestyrelserne i både Brøndby og Rødovre Kommuner 

har nu nikket til Slots- og Kulturstyrelsen afgørelse om, at Vest-

bad Friluftsanlæg fremover skal fredes. Den A.P. Møllerske Støt-

tefond forærede tidligere i år 31,8 millioner kroner som bidrag til 

en renovering af det historiske friluftsbad, der skal føre det tilbage 

til sit oprindelige udseende. Fredningen var en forudsætning for 

gaven. Resten af finansieringen for renoveringen betales af Rød-

ovre og Brøndby i fællesskab. Rødovres andel er 6,5 millio-

ner kroner. Vestbad blev indviet som friluftsbad i 

1958. I 1970 blev det udvidet med indendørs 

svømmehal og træningshal. Siden er det 

blevet udvidet med blandt andet wellness-

afdeling og vandlegeområde.

VIL DU HJÆLPE ANDRE KVINDER?
Vil du være en del af et netværk, der hjælper 

andre kvinder i dit nabolag? 

Rødovre får nu sin egen 

gruppe af Bydelsmødre, 

der skal hjælpe kvinder 

med etnisk minoritetsbaggrund, 

som måske lever en isoleret tilværelse. Bydels- mødre-

ne er frivillige, som gennem en personlig relation hjælper den 

enkelte kvinde med information og støtte, så hun kan træffe de 

beslutninger, som hun mener er rigtige for sig selv og sin fami-

lie. Er du interesseret i at blive bydelsmor, så mød op til infor-

mationsmøde mandag den 15. januar klokken 17 i Café Biblio-

teket Tremilen, Nørrekær 8. Der findes i dag 500 aktive 

Bydelsmødre i hele Danmark. De taler 54 forskellige sprog og 

repræsenterer 41 forskellige nationaliteter. 
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DIGITALE INDFØDTE SKAL LÆRE INNOVATION
Rødovres skoleelever skal have de kompenten-

cer med fra folkeskolen, som de får brug for i 

den nye digitale virkelighed. Derfor kommer et 

helt nyt fag - teknologi og innovation - på sko-

leskemaet fra næste skoleår. Beslutningen er en 

del af den politiske aftale bag Rødovre Kom-

munes budget for 2018. På budgettet er der 

også afsat penge til mere velfærd - tryghed for 

de ældre, hjælp til udsatte og udvikling af byen. 

Læs TEMA om budget 2018 på side 9-13.

FIND MAGASINET PÅ DIT BIBLIOTEK
Fra februar 2018 bliver Magasinet Sammen om 

Rødovre ikke længere omdelt i rene industri- og 

erhvervskvarterer i Rødovre. Det skyldes, at maga-

sinet har fået ny distributør, der kun deler ud i om-

råder, hvor der også er boligbebyggelse, kontorer 

eller butikker. Vil du stadig gerne læse Rødovre 

Kommunes magasin, men bliver det ikke fremover bragt til din 

virksomhed, kan du i stedet finde det på dit lokale bibliotek eller 

i Borgerservice på Rødovre Rådhus. Magasinet vil typisk være at 

finde på hylderne anden tirsdag i måneden. Skiftet af distributør 

skyldes, at Post Nord fra årsskiftet er stoppet med at omdele 

adresseløse forsendelser i hele Danmark. Fremover bliver maga-

sinet omdelt af FK Distribution. 

4

BESØG HEERUP MUSEUM I JULEN
Leder du efter en særlig julegave eller trænger 

du til at komme hjemmefra i juledagene, så 

kan du kigge forbi Heerup Museum og 

nyde godt af den gode julestemning. 

Museet holder åbent til og med 23. 

december og igen fra 27. til 30. 

december. Første åbningsdag i det 

nye år er 2. januar, og her kan 

du se udstillingen ’Heerup 

og Folket - Kunst til fagbe-

vægelsen’, der har åbent 

helt frem til 28. januar.  
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Sådan kommer den nye daginstitution i 
Irmabyen til at se ud

Rødovre er en af landets mest populære kom-

muner at flytte til, og det giver et stort pres på 

daginstitutionerne. Nu er en ny daginstitution 

ved den nye bydel Irmabyen imidlertid på vej, 

og det bliver JFP Murer og Tømrer A/S, der skal 

bygge den. Det har Kommunalbestyrelsen netop 

vedtaget, efter forslaget til den nye dagsinstitu-

tion har været i udbud. 

Daginstitutionen bliver lys og moderne, og 

udenfor bliver der en naturlegeplads med mas-

ser af udfordringer og aktiviteter for børnene. 

Blandt andet vil de både inden- og udendørs 

kunne tage en rutsjebane ned fra 1. sal.

HENSYN TIL OMGIVELSERNE
Der er desuden blevet arbejdet på at få institu-

tionen til at passe bedst muligt ind i området, og 

kommunen har blandt andet inviteret de kom-

mende beboere i Terrassehaven i Irmabyen til et 

dialogmøde, så man i så vidt omfang som mu-

ligt kunne tage hensyn til naboerne. For eksem-

pel bliver udeområderne etableret, så legeplad-

sens mest rolige sted ligger mod Irmabyen, 

mens de store børns leg hovedsageligt kommer 

til at ske i det område, hvor der allerede i dag er 

en legeplads ved Espevang. Daginstitutionens 

tag bliver desuden med grøn beplantning, så 

bygningen passer til omgivelserne. 

En lys institution med naturlegeplads 
og rutsjebane fra 1. sal. Det er nogle 
af de ting, de børn, der skal gå i den 
nye institution i Irmabyen, kan glæde 
sig til. Nu er det nemlig besluttet, 
hvem der skal bygge den, og hvordan 
den skal se ud.

DEN NYE INSTITUTION I IRMABYEN
Den nye daginstitution får plads til cirka 180 børn. Den koster i alt 44 millioner kroner og for-

ventes opført fra december 2017 til december 2018. Det bliver JFP Murer og Tømrer A/S, der skal 

bygge den. Firmaet er datterselskab af JFP - Jørgen Friis Poulsen A/S, som også har bygget 

Terrassehaven, der er den tætteste nabo i Irmabyen. Det forventes, at der med tiden vil flytte 

op mod 3.000 nye Rødovreborgere ind i den nye bydel Irmabyen.

NYHEDER

Det skal være rart at komme i sportshallerne i 

Rødovre - og noget tyder på, at det også er det. 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har igen under-

søgt idrætsforeningernes rammer og vilkår i 

kommunerne, og denne gang placerer Rødovre 

Kommune sig absolut i toppen, når det gælder 

brugernes tilfredshed med den service og det 

samarbejde, de har med personalet ude i hal-

lerne og på idrætsanlæggene.

“Det er lykkedes os at rykke fra en 91. plads til 

en tredjeplads ved at arbejde med vores adfærd, 

kommunikation og struktur. Vi har fået en me-

get bedre dialog og kontakt med brugerne, og 

det er især personalet ude i hallerne, der har 

knoklet for det,” siger kultur- og fritidschef i 

Rødovre Kommune, Henning Elmelund.

DIF undersøgte for første gang idrætsforenin-

gernes vilkår i kommunerne 2013, og da scorede 

Rødovre lavt på flere områder. Ifølge Henning 

Elmelund var der dengang en tendens til, at 

man så forhindringer frem for muligheder, når 

brugerne henvendte sig. Men nu er kulturen 

ændret, så man ser muligheder og i større om-

fang løser tingene sammen, fortæller han. Og 

det smitter også af på arbejdsglæden.

“På idrætsområdet har vi nu indført sloganet ‘Vi 

skaber sammen’. Så nu arbejder vi videre for at 

gøre det endnu bedre,” siger han. 93 kommuner 

har været med i undersøgelsen, der også måler 

på økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspo-

litik, og denne gang har Rødovre samlet set fået 

en 9. plads mod en 55. plads for fire år siden.

 

FLERE SKAL DYRKE IDRÆT
Også hos Fællesrepræsentationen for Idrætsfor-

eninger i Rødovre (FIR) er man glad for den po-

sitive udvikling. Formand Poul Lundberg Andrea-

sen mener dog, at undersøgelsen bør være et 

springbræt til at tage fat på et andet problem:

“Undersøgelsen viser, at medlemmerne af vores 

idrætsforeninger er rigtig tilfredse. Men den 

viser også, at Rødovre ligger meget lavt, når det 

gælder andelen af borgere, der er medlem af en 

idrætsforening. Vi har en masse borgere, der er 

for inaktive, og som kunne få en bedre livskva-

litet og sundhed, hvis de dyrkede idræt,” siger 

han. I dag har idrætsforeningerne i Rødovre 

omkring 8.000 medlemmer. Han så gerne, at det 

tal blev fordoblet.

“Men det kræver, at vi begynder at diskutere det 

langt mere, end vi har gjort hidtil. Den debat  

vil FIR gerne starte,” siger Poul Lundberg 

Andreasen.

Rødovre får topplacering i ny undersøgelse
I en undersøgelse fra Danmarks 
Idrætsforbund springer Rødovre fra 
en 91. plads til en tredjeplads, når det 
gælder idrætsforeningernes 
tilfredshed med kommunens service. 

FIND UNDERSØGELSEN
Du kan finde hele DIFs undersøgelse på 

rk.dk. Find det seneste referat fra Kultur- 

og Fritdsudvalget eller skriv ’idrætsforenin-

gernes rammer og vilkår’ i søgefeltet på 

forsiden.
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  Her må du som cyklist dreje til højre for 

rødt i alle krydsets fire retninger.

  Her må du som cyklist dreje til højre for 

rødt i enkelte af krydsets retninger. Se 

efter skiltene, der fortæller dig hvilke.

  Her må du som cyklist køre ligeud i 

hovedretningen i T-kryds trods rødt lys.

  Her må du som cyklist både køre ligeud 

i hovedretningen i T-kryds OG dreje til 

højre for rødt.

NYHEDER

Kontorbygninger 
på Rødovrevej 
bliver til boliger
En ny lokalplan, som Kommunalbestyrelsen  har 

vedtaget, giver nu mulighed for at omdanne 

kontorbygningerne på Rødovrevej 239 til cirka 50 

nye boliger. I fremtiden skal de toetagers kon-

torbygninger omdannes til en kombination af 

rækkehuse og lejligheder med en ny tilbagetruk-

ket tag-etage. 

Der bliver også mulighed for butikker og erhverv 

i stue- eller kælderetagen i den del af bygnin-

gen, der vender ud mod Rødovrevej. 

Den store lagerhal, der også findes på grunden 

i dag, bliver revet ned, så der bliver plads til en 

fælleshave med mulighed for legeplads, urte-

bede og et fælles væksthus. 

Det er ejendomsselskabet Proximus, der har 

købt grunden, og som vil bygge boligerne.

Det skal være nemmere at 
komme frem som cyklist

Det skal være nemmere at komme frem som 

cyklist i Rødovre. Teknisk Forvaltning har gen-

nemgået vejnettet i dialog med politiet. De har 

nu udpeget en række vejkryds, hvor det frem-

over bliver lovligt at dreje til højre eller at fort-

sætte ligeud i hovedretningen i et T-kryds som 

cyklist, selvom lyssignalet viser rødt. Vejkryd-

sene vil i løbet af vinteren og foråret blive tyde-

ligt markeret med skilte og svingbaner. 

NEMMERE AT KOMME FREM
Ifølge Hans Georg Hybschmann, der er vejinge-

niør i Rødovre Kommune, kommer cyklisterne 

til at spare et lille minuts ventetid i hvert kryds, 

hvis de lige når frem til rødt lys. Men den gene-

relle fremkommelighed på cykelstien vil også 

blive bedre, fordi cyklisterne ikke længere opho-

ber sig ved rødt lys. 

“Vi vil gerne have, at så mange som muligt 

vælger cyklen. Og selvom du selvfølgelig stadig 

skal bruge tid på at orientere dig, før du kører 

over, så kan de nye regler være med til at fjerne 

følelsen af at vente unødvendigt,” siger han. Han 

understreger dog, at det altid er den trafik, der 

har grønt lys, der har fortrinsret, så derfor skal 

man stadig holde tilbage som cyklist, hvis der er 

andre cyklister og fodgængere, der krydser for 

grønt.

Hans Georg Hybschmann forklarer, at de nye 

baner på cykelstien desuden vil øge trafiksik-

kerheden for de cyklister, der ikke skal dreje. De 

kommer nemlig til at køre tættere på køreba-

nen, og bliver på den måde mere synlige for den 

højresvingende trafik.  

I fremtiden må du som cyklist dreje til 
højre for rødt flere steder i Rødovre. 
Skiltning og svingbaner fortæller dig, 
hvor de nye regler gælder, men du 
skal stadig vige for dem, der har  
grønt lys.

NYE REGLER GÆLDER IKKE I ALLE LYSKRYDS
De nye regler vil blive indført i så mange lys-

kryds, som det er muligt. Men der er undtagel-

ser, som man skal være opmærksom på. 

“Det kan være ved et fodgængerfelt, hvor der er 

rigtig mange børn, der krydser på vej til skole. 

Der har vi vurderet, at det vil skabe for meget 

utryghed for børnene, hvis cyklisterne må køre 

over for rødt. Det kan også være, fordi cykelstien 

simpelthen er for smal til at lave en svingbane, 

eller fordi der er andre forhold, der gør det ikke 

er forsvarligt,” forklarer han. Derfor er der også 

nogle af de udvalgte lyskryds, hvor du kun må 

køre over for rødt i to eller tre af retningerne. 

Men det vil blive tydeligt markeret, hvor du 

gerne må. De første svingbaner bliver etableret 

allerede nu, men derefter vil arbejdet ligge i 

bero indtil foråret, hvor temperaturerne igen er 

høje nok til, at man kan lave aftegninger på ve-

jene. Det er først lovligt at dreje til højre for rødt, 

når skiltningen viser det.

Ved Tårnvej og Slotsherrensvej er de første svingbaner 
for cykler blevet lavet. Resten laves i løbet af vinteren og 
foråret. Det er kun tilladt at dreje til højre for rødt, hvis 
skiltningen viser det.

Her må du snart dreje for rødt 
på CYKEL (eller køre ligeud i et T-kryds)

Jyllingevej

Roskildevej

Slotsherrensvej

Tårnvej

Rødovrevej

Rødovre Parkvej
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RØDOVRE KOMMUNES BUDGET FOR 2018

Islevdal Erhvervskvarter rustes til fremtiden
Grundejere, naboer og 
erhvervsdrivende har været med til at 
påvirke den nye lokalplan for Islevdal 
Erhvervskvarter. Den sætter 
rammerne for et moderne 
erhvervsområde, der drager nytte af 
den kommende letbanestation og 
motorvejsnettet.

Islevdal Erhvervskvarter skal kunne udvikle sig 

til et indbydende og moderne erhvervsområde, 

og derfor har Kommunalbestyrelsen nu vedta-

get en ny lokalplan for området. 

“Området har nogle kvaliteter i dag med blan-

dede typer af erhverv, og det er på mange må-

der meget charmerende. Men der er nogle tra-

fikale udfordringer, og så ved vi også, at mange 

af de nye kontorvirksomheder efterspørger, at 

der ser mere præsentabelt ud. Derfor er der 

også kommet nogle nye retningslinjer, der gæl-

der, når der bygges nyt” forklarer Johanna Fer-

rer Guldager, der er byplanarkitekt i Rødovre 

Kommune.

Lokalplanen åbner for muligheden for at bygge 

nye kontorbygninger i op til fem etager samt for 

at etablere hotel, iværksætterhus og caféer for 

at gøre det attraktivt for både nye og eksiste-

rende virksomheder. Når det er sagt, så har der 

også været et særligt fokus på at lytte til dem, 

der allerede bruger området i dag, forklarer 

Johanna Ferrer Guldager.

“Det har været en god proces, hvor vi fået 

mange input. Vi holdt blandt andet tidligt et 

møde, hvor cirka 50 grundejere og borgere fra 

området, Erhvervsforeningen, Erhvervsrådet 

samt politikere mødte op og var med til at dis-

kutere de udfordringer området har.” 

Siden er en række høringssvar til lokalplanen 

desuden tikket ind, og her har man også passet 

planen til, når det ikke var i strid med eksiste-

rende lovgivning.

“For eksempel har vi flyttet adgangen til en in-

tern vej i området, så vejen ikke får adgang via 

boliggaden Brandstrupvej,” siger hun. 

KONTORER TÆT PÅ LETBANEN
Generelt har det været en pointe med lokalpla-

nen at adskille de ‘transporttunge’ virksomhe-

der fra de øvrige. Lokalplanen lægger derfor nu 

op til, at disse koncentreres i områdets sydlige 

ende, hvor der er god adgang til de store ind-

faldsveje. Til gengæld samles kontorer og små 

produktionsvirksomheder fremover i områdets 

nordlige del i delområderne ‘Kontorbyen’, 

‘Værkstedsbyen’ og ‘Iværksætterbyen’. 

Denne del ligger tættest på den kommende 

letbanestation ved Slotsherrensvej, og der bliver 

ISLEVDAL ERHVERVSKVARTER
Islevdal Erhvervskvarter afgrænses mod 

nord af Krogsbækvej og Brandstrupvej, 

mod øst af Bjerringbrovej, Hvidsværmevej 

og Motorring 3, mod syd af Jyllingevej, og 

mod vest grænser området op til Ourestien 

og Glostrup Kommune. Du kan finde den 

nye lokalplan for området på rk.dk.

NYHEDER

nu også mulighed for at lave et stisystem, der 

giver nem adgang til letbanen. 

Med aftalen for Rødovre Kommunes budget for 2018 investeres der i 
mere velfærd. 
I år er der blandt andet sat penge af til flere varme hænder i 
ældreplejen. Samtidig kan de ældre i stigende grad få glæde af 
velfærdsteknologi som for eksempel sanserum og demensgyngestole, 
der højner livskvaliteten for især demente.
Der er også sat penge af til børnene. Der kommer flere voksenhænder i 
institutionerne, renoveringer på flere af skolerne og et nyt skolefag, der 
skal ruste næste generation til den digitale virkelighed. 
Aftalen giver også et løft til de fysiske rammer i Rødovre. Flere 
steder renoveres vejene, Vestbad og boldbanerne i Espelunden 
sættes ligeledes i stand, og en ny musikskole kommer på 
tegnebrættet. 
På de næste sider kan du dykke ned i en række af de investeringer, 
som måske vil få betydning for din hverdag.

Hvor kommer pengene fra? Mio. kr. %

A Forsyningsvirksomheder 134 4

B Øvrige driftsindtægter 377 11

C Optagne lån, renteindtægter og balanceforskydninger 74 2

D Tilskud og udligning, ekskl. bidrag til Regionen vedr. udvikling 760 21

E Skatter mv. 2.043 57

F Refusioner 168 5

I alt 3.557 100

A
B

C

D

E

F

Hvad går pengene til? Mio. kr. %

A Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 105 3

B Forsyningsvirksomheder 134 4

C Transport og infrastruktur 78 2

D Undervisning og kultur 646 18

E Sundhedsområdet, inkl. bidrag til Regionen vedr. udvikling 236 7

F Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 1.805 51

G Fællesudgifter og administration 316 9

H Anlæg 187 5

I Renter, inkl. ældreboliger 8 0

J Afdrag på lån, inkl. ældreboliger 43 1

I alt 3.557 100

A B C

D

E

F

G
H

I

J

Figurerne forklarer udgifter og indtægter på Rødovre Kommunes budget for 2018. 
Herudover kan du på de næste sider dykke ned i en række af de investeringer, som er 
blevet besluttet som en del af den politiske aftale bag budgettet for 2018.

RØDOVRE INVESTERER I VELFÆRDEN

Islevdal Erhvervskvarter set fra luften. De mere transporttunge virksomheder koncentreres fremover i den sydlige 
ende af området, mens kontorer og små produktionsvirksomheder fremover skal holde til i nord, tæt på den kom-
mende letbanestation ved Slotsherrensvej. 
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BYCYKLER I RØDOVRE
Rødovre bliver koblet på det store netværk af 

bycykler i København og Frederiksberg. Der 

kommer cykler de mest centrale steder i Rød-

ovre, og det bliver koblet op på den offentlige 

transport. Der er sat 1,3 millioner kroner af til 

bycyklerne. 

TRAFIKSIKKER ROSKILDEVEJ
Farten bliver taget af bilisterne, og der bliver 

skabt større trafiksikkerhed på Roskildevej. Om-

bygningen af den første del omkring Dam-

hustorvet er i gang og planlagt til at være færdig 

i foråret 2018. Herefter starter den næste etape 

fra Damhustorvet til Veronikavej, og det er der 

afsat 10,2 millioner kroner til. Der kommer des-

uden bedre parkeringsforhold på Damhus 

Boulevard.

FORSKØNNET ISLEVBROVEJ
Forskønnelsen af Islevbrovej fortsætter – i 2018 

er det strækningen fra rundkørslen ved Fakta til 

aktivitetspladsen ved Slotsherrensvej, der får en 

tur. Der er afsat 5,3 millioner kroner. 

t

LØFT TIL SKOLERNE
De fysiske rammer bliver løftet på en række 

skoler. Blandt andet bliver udearealet på Valhøj 

Skole omlagt, og legepladsen ved indskolingen 

på Hendriksholms Skole bliver renoveret. Der er 

sat 8,1 millioner kroner af til renoveringerne.

FORTSAT HØJ SERVICE
Der er ekstraordinært afsat 8 millioner kroner 

til at opretholde det høje serviceniveau i 

hjemmeplejen.

FLERE MODERNE PLEJEBOLIGER
Plejehjemmet Ørbygård bliver ombygget, så 

der kommer flere og bedre plejeboliger. De 

nye boliger får bedre faciliteter for de ældre - 

blandt andet bedre tilgængelighed, større 

badeværelser og indbydende 

fællesarealer. Byggeriet er i gang, og der 

er i alt afsat 58 millioner kroner til det.

SMUKKERE BELYST
Vandtårnet har fået belysning, og nu er tiden 

kommet til Rådhuspladsen, hvor der kommer lys 

på bassiner, springvand og beplantning. Der er 

afsat 1,5 millioner kroner til projektet.

LAVERE HASTIGHED
Farten på kommunens villaveje bliver sat ned til 

40 km/t, og der kommer tiltag, der skal dæmpe 

hastigheden. Løsningerne bliver udarbejdet i 

samarbejde med borgerne, og der er afsat 5 

millioner kroner til det.

OMBYGNING AF VESTBAD
Vestbad er ved at blive restaureret både inden- 

og udendørs. Det historiske, udendørs frilufts-

bad bliver ført tilbage til sin oprindelige stand. 

Indendørs kommer der flere af de trænings- og 

legeaktiviteter, som flertallet af brugerne har 

efterspurgt. Det er der afsat i alt 11,5 millioner 

kroner til. 

NY MUSIKSKOLE PÅ TEGNEBRÆTTET
Der er mange børn på venteliste til 

musikskolen. Hvis det skal løses, er det 

nødvendigt at bygge nyt. Derfor er der i 2018 

sat 5 millioner kroner af til projekteringen af ny 

musikskole. 

BEDRE BOLDBANER
Der har været problemer med underlaget på 

nogle af boldbanerne, men nu bliver Espelun-

dens opvisningsbane omlagt med nye dræn og 

vandingsanlæg. Kunstgræsbane 2 bliver des-

uden suppleret med 

drænende lag. Der 

er afsat i alt 4,6 

millioner kroner 

til projektet.

KUNST I BYENS RUM
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at to pro-

cent af de kommunale investeringer i nybyggeri 

skal øremærkes til indkøb af offentlig kunst. Det 

svarer til 1,5 millioner kroner i 2018.

Udvikling 
af byen

Grønnere 
Rødovre

Gode 
forhold for 
børnene

Hjælp til 
udsatte

Tryghed 
for de 
ældre

TEKNOLOGI OG INNOVATION I SKOLEN
Rødovre Kommune indfører et nyt fag i folke-

skolen, ’Teknologi og innovation’. Der er afsat 

1,1 milioner kroner årligt til lærerkræfter på 

skolerne og 6 millioner kroner til et teknologisk 

værksted, kaldet Tek X, hvor eleverne kan eks-

perimentere med de nyeste 

digitale teknologier, for 

eksempel robotter, 3D-

printere, virtual reality 

og droner. 

FOLKEKØKKEN
Rødovre får et nyt folkekøkken, som skal være et 

socialt samlingssted og åbent for alle borgere. 

Der er afsat 0,7 millioner kroner. 

 

GADEPLANSMEDARBEJDER
En ny gademedarbejder skal sikre en tidlig ind-

sats over for udsatte unge og hjæpe med at give 

ansvaret for de unge tilbage til forældrene. Der 

er afsat 0,5 millioner kroner til den nye 

gadeplansmedarbejder. 

SAMTALEGRUPPER FOR BØRN
Rødovre Kommune har på forsøgsbasis oprettet 

samtalegrupper for børn af forældre med angst, 

depression og andre psykiske vanskeligheder. 

Nu bliver grupperne gjort permanente. Der er 

afsat 100.000 kroner.

VELFÆRDSTEKNOLOGI
Velfærdsteknologi kan gøre den enkelte ældre 

mere uafhængig af hjælp og give større livskvalitet. Rødovre Kommune 

prøver løbende ny velfærdsteknologi af og udbreder det, der virker. Det 

gælder for eksempel demensgyngestolen, som giver mere ro og tryghed for 

de demente. Der er afsat 0,7 millioner kroner til velfærdsteknologi i 2018.

ELEKTRONISKE NØGLER
I dag indsamler hjemmeplejen nøgler fra alle de borgere, der har brug for 

hjælp. Fremover kan der i stedet installeres en ekstra elektronisk lås, som 

kun den enkelte hjemmehjælper kan låse op. Det giver en større sikkerhed, 

og de ældre slipper for at udlevere nøgler. Derfor er der afsat 1,3 millioner 

kroner til det nye nøglesystem. 

LÆS MERE PÅ 
SIDE 12-13

LÆS MERE  
PÅ SIDE 4

Udvalgte investeringer i 2018

NY DAGINSTITUTION
Der kommer en ny og moderne daginstitution 

ved Irmabyen, som kommer til at passe ind i 

området. Udenfor kommer der en naturlege-

plads med masser af udfordrin-

ger og aktiviteter for børnene. 

Der er i alt afsat 44 millioner 

kroner.

FLERE PÆDAGOGER
Der er afsat ekstra 3 millioner kroner til flere 

pædagoger for at nedbringe alenetid i 

daginstitutionerne.

MERE ENERGIVENLIG KOMMUNE
Rødovre Kommune har fornyet klimakom-

mune-aftalen med Danmarks Naturfred-

ningsforening fra 2018 og frem. Det forplig-

ter kommunen til at nedbringe udledningen 

af CO
2 
med to procent om året frem til år 2020. 

Der er afsat 3 millioner kroner til at fortsætte 

den grønne omstilling med energibesparende 

tiltag i de kommunale bygninger.

RØDOVRE KOMMUNES BUDGET FOR 2018
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“Jeg har altså blokeret min mor på Snapchat,” 

griner Josefine Haugsted på 13 år og trækker på 

skuldrene. Hun går i 7. y på Nyager Skole og lige 

nu sidder hun i en sofa sammen med tre andre 

jævnaldrende piger. De andre smiler forstående 

tilbage til hende, for de er, hvad man kan kalde 

’digitale indfødte’ og vant til at skulle forklare 

teknologien for de voksne - som så måske alli-

gevel ikke helt fatter det. 

Nu er pigerne imidlertid samlet til en snak om, 

at rollerne snart bliver byttet om, så det bliver 

de voksne, der skal hjælpe børnene, når tekno-

logi og innovation bliver et skolefag for 6., 7. og 

8. klasse i Rødovre. Det er måske ikke så tosset, 

mener pigerne. De har allerede snuset til faget, 

da de i foråret deltog i teknologikonkurrencen 

ToolCamp, hvor de vandt priser for at opfinde 

sædevarme til cyklen, der skulle få flere til at 

cykle om vinteren. Siden har de fået mange nye 

ideer til opfindelsen - at styre den med en app 

eller lave varme i styret også.

“Men det er bare rigtig svært at arbejde videre, 

når det ikke længere er en del af skolen. Så det 

er godt, vi skal have det som et rigtigt fag næste 

år,” siger Josefine Top-Jensen og forklarer, hvor-

dan skolen dengang hjalp dem fremad:  

“Da vi skulle bygge sædevarmeren, var det vores 

it-vejleder, der hjalp os med at finde en på DTU, 

der kunne hjælpe os. Inden da havde vi selv 

ringet til alle mulige, der ikke havde tid. Vi er jo 

kun børn, så det er ikke altid, de voksne har tid 

til at høre på os.” 

TILBUDT JOB HOS MICROSOFT
I det nye skolefag, der kommer på skemaet fra 

august 2018, skal eleverne netop lære at tænke 

kreativt for at finde på teknologiske løsninger på 

helt konkrete problemer. Og det formåede de 

fire piger. 

“Vi startede med at tænke helt ud af boksen, for 

vi ville jo ikke opfinde noget, der allerede var 

opfundet. Hvis man så finder på noget rigtig 

skørt, så kan man jo altid tone det ned bagef-

ter,” forklarer Veronica Bjerregaard.

“Det første vi kom på var et mobilcover med 

airbag i, så din telefon ikke går i stykker, når du 

taber den,” supplerer Josefine Haugsted. Den 

idé arbejdede pigerne lidt på, indtil de kom frem 

til, at coveret ville blive for klodset, hvis der 

skulle være plads til en airbag. I stedet gik de 

videre med cykelsædevarmeren, og det endte 

med at skaffe dem førstepræmien ved den lo-

kale ToolCamp her i Rødovre og Kollaborations-

prisen for godt samarbejde ved den nationale 

ToolCamp i Bella Centret. 

“Bagefter kom der en dame fra Microsoft hen og 

gav os sit kort og sagde, at hvis vi nogensinde 

manglede et job, så skulle vi komme til hende,” 

siger Cecilie Fisker stolt og tilføjer, at Undervis-

ningsministeren også skrev om dem Facebook.  

“Det viser bare, at piger ikke kun er sådan nogle, 

der skal være smukke og pæne. Vi kan også 

tænke kreativt og finde på løsninger,” tilføjer 

Veronica Bjerregaard. Hun får desværre ikke 

selv glæde af det nye skolefag i Rødovre, fordi 

hun siden er flyttet til en skole i en anden kom-

Digitale indfødte har også brug for hjælp 
til TEKNOLOGIEN

RØDOVRE KOMMUNES BUDGET FOR 2018

Selvom det oftere er dem, der hjælper 
de voksne med teknikken end 
omvendt, så oplevede Cecilie, 
Veronica, Josefine og Josefine, at 
skolen var en kæmpe hjælp, da de 
under ToolCamp skulle forvandle 
deres egne teknologiske ideer til 
virkelighed. Nu ser de frem til, at 
innovation og teknologi kommer på 
skoleskemaet.

Nyt skolefag handler om at 
bruge teknologien kreativt
Som en del af aftalen bag budget 2018 
kommer teknologi og innovation på 
skoleskemaet i Rødovre. Eleverne skal 
lære tekniske færdigheder, digital 
dannelse og at bruge teknologien 
kreativt til at løse konkrete problemer. 
Og måske får de også lov til at flyve 
med en enkelt drone eller to.

Fra næste skoleår bliver teknologi og innovation 

en del af undervisningen i alle folkeskoler i Rød-

ovre. Som en del af aftalen bag Rødovre Kom-

munes budget for 2018 bliver det indført som et 

nyt skolefag to timer om ugen for alle 6., 7. og 8. 

klasser, mens det bliver indarbejdet i de eksiste-

rende fag på de andre klassetrin.

I Rødovre Kommune har man i en årrække in-

vesteret i teknologisk udstyr til skolerne. Men 

ifølge Lene Mortensen, der er chefkonsulent på 

skoleområdet, er det nødvendigt at gøre mere 

end at stille teknologien til rådighed.

“Jeg mener, vi bør begynde at se teknologien 

som den fjerde videnskab på linje med huma-

niora, naturfagene og de kreative musiske fag. 

Med den udvikling vi har i vores samfund, så har 

vi brug for, at vores unge har de her kompeten-

cer med sig,” siger hun.

DESIGNE SPIL OG FLYVE MED DRONER
I det nye fag skal eleverne både lære digital dan-

nelse - hvordan man gebærder sig i en digital 

virkelighed og passer på sig selv - og at beher-

ske basale teknologiske færdigheder. Men de 

skal også lære at tænke kreativt og designe 

løsninger på konkrete problemer. 

“Vi har en skole, der reproducerer rigtig meget 

viden, hvor eleverne gentager det tidligere ge-

nerationer har gjort. Men vi bør også producere 

ny viden,” siger hun. Et eksempel kunne være, 

at eleverne udviklede et spil, der handlede om 

at lære udsagnsord. I sådan et tilfælde ville de 

først skulle arbejde strategisk med at opbygge 

tankegangen i spillet, herefter udtænke design 

og spilleflade, og til sidst programmere det. 

“Det skaber også en motivation hos eleverne, at 

det er et spil, de skal lave. Det er noget, der giver 

mening for dem,” siger hun. Til spørgsmålet om, 

hvorvidt eleverne så også kan se frem til at flyve 

med droner i skoletiden, svarer Lene Mortensen:

“Det, at lære at kode en drone og gøre den klar 

til brug, er også en måde at lære tekniske fær-

digheder på, så det kunne godt ske.” Hun tilføjer 

dog, at fordi faget også handler om problemløs-

ning gennem teknologi - og dermed om tilvalg 

og fravalg af forskellige typer teknologi - så er 

det ikke sikkert dronen er den rigtige løsning på 

et givent problem.

“Men til ToolCamp (teknologi-konkurrence, red.) 

havde vi faktisk en gruppe, der arbejdede med 

ideen om at bringe nødhjælp eller medicin til 

svært tilgængelige områder med drone. Så det 

er en mulighed,” siger hun.

RØDOVRES NYE LABORATORIUM
Derudover skal Rødovre også have et helt nyt 

teknologisk laboratorium ved navn Tek X, som 

kan bruges i forbindelse med undervisningen. 

Det kommer til at ligge centralt i Rødovre, og her 

kan skolebørnene også mødes på tværs af klas-

ser og skoler. 

“Vi kan få råd til mere interessant udstyr, når vi 

samler det ét sted. Men det, at det ligger uden 

for skolen, vil også få betydning for kreativiteten 

og nysgerrigheden, fordi eleverne er ude af de 

vante rammer. Og så giver det os bedre mulig-

hed for at åbne op ud mod resten af samfun-

det,“ siger Lene Mortensen, der håber at Tek X 

med tiden kan blive et sted, hvor også ung-

domsuddannelser og virksomheder er med til at 

samarbejde om at finde på kreative teknologiske 

løsninger.

mune, men det er tydeligt, at oplevelsen den-

gang gav selvtilliden et boost. 

LÆRE AT PASSE PÅ SIG SELV
En anden del af det nye skolefag kommer imid-

lertid til at handle om grundlæggende tekniske 

færdigheder, og det kan for eksempel betyde, at 

eleverne skal lære at kode. Men det skræmmer 

heller ikke pigerne.

“Det bliver sjovere end at sidde og læse i en bog, 

og det er jo fedt at prøve at lave noget helt selv,” 

siger Cecilie Fisker.

Endelig skal eleverne også lære digital dannelse 

som en del af det nye fag, og det kan handle om 

at opføre sig ordentligt på nettet, at undgå kon-

flikter og at passe på sig selv og sine data. Alle 

pigerne ved, hvor nemt en konflikt kan bryde 

ud. 

“Jeg tror, vi allesammen har oplevet, at der er 

nogen, der har skrevet ting til én, som man ikke 

helt vidste om var for sjov. Så er man nødt til at 

gå hen og spørge i virkeligheden,” siger Josefine 

Haugsted og tilføjer, at det jo er en anden måde 

man udtrykker sig på, når man sidder bag en 

skærm. 

“Hvis man sad ansigt til ansigt, så ville man 

måske ikke sige de ting,” siger hun. 

Den del, der handler om ikke at lægge alt for 

private billeder på nettet og i det hele taget 

passe på sig selv, er pigerne også opmærksom 

på. Men:

“Jeg tror der er mange, der allerede ved det, 

men måske er det meget godt at få fortalt de her 

ting en gang til,” siger Josefine Top-Jensen.

Der er afsat 6 millioner kroner til at oprette Tek X på 
budget 2018 samt 1,1 millioner kroner årligt til lærer-
kræfter til det nye fag.

Fra venstre: Veronica Bjerregaard, Josefine Top-
Jensen, Josefine Top-Jensen og Cecilie Fisker. 
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Det sker i Rødovre
For børn

SKRIG OG SKRÅL – RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE
Lørdag d. 27. januar kl. 10.30-11.30

Tag med på en rytmikrejse med fuld fart på. Der 

er dømt trommer, rasleæg, faldskærm og mas-

ser af sang og leg.

Sted: Trekanten / Islev bibliotek

Pris: 20 kr. via rdb.dk fra fredag d. 19. januar.

BARSELSCAFÉ: TUMLASTIK
Fredag d. 9. februar kl. 10.30-11.30 og kl. 12-13

Babyer har godt at blive tumlet lidt med, for det 

styrker deres føle, tyngde og bevægesans. Ergo-

terapeut Mette Vainer Wegloop viser en række 

forskellige øvelser, som kan hjælpe børnene i de 

forskellige motoriske stadier, som de gennem-

går i deres første leveår.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billet købes via rdb.dk fra torsdag  

d. 1. februar.

Wellness og fitness
NYT VESTBAD FITNESS  
- INTROAFTEN

Torsdag den 4. januar kl. 19-21

Kom og hør om det nye fitnesscenter, der 

åbner i februar, den nye spændende hold-

plan, clubVESTBAD og få eventuelt en rund-

visning. Specielt introtilbud denne aften: 

Køb to måneders fitness og få en ekstra 

måned gratis.

Sted: Vestbad

Gratis. Tilmelding ikke nødvendig

WELLNESS & GUSAFTENER
Hver onsdag og torsdag kl. 17.30-22

Vestbad Wellness har åbent hver onsdag og 

torsdag aften, hvor der vil være gus ved vores 

gusmester hver time. Nyd en aften, hvor du kan 

benytte dampbad, saunagus, bio-saunaer, in-

frarød helsekabine og spabad. 

 Deltagere skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 169 kr. via  

rk.halbooking.dk

Foredrag

NÅR SANDHEDEN SKAL FREM – FOREDRAG 
MED LARS CHRISTIANSEN
Torsdag d. 8. februar kl. 19-20.30

Håndboldekspert og foredragsholder Lars Chri-

stiansen fortæller åbent og ærligt om de sejre 

og nederlag hans liv har budt på, blandt andet 

angst og stress.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via Rødovre 

Sundhedscenter.

’BONDERØVEN’ FRANK ERICHSEN FORTÆLLER: 
DET ENKLE LIV
Torsdag d. 11. januar kl. 19

Oplev den charmerende bonderøv Frank Erich-

sen fortælle om livet på gården med alt, hvad 

dertil hører, og kom bag de populære udsendel-

ser kendt fra tv.

Sted: Viften

Billetter 250 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Musik og scene

HUXI BACH - IND TIL BENET
Fredag d. 26. januar kl. 20

Oplev Huxi Bachs one-man show.

Sted: Viften

Billetter 290 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

NYTÅRSKONCERT OG MUSIKPRISUDDELING
Søndag d. 7. januar kl. 15-18

Rødovre Musikskole, Rødovre Concert Band 

m.fl. danner den musikalske ramme, når Rød-

ovre Musikpris uddeles til et ungt talent. 

Sted: Viften

Pris: 160 kr. Læse mere og køb billetter på viften.dk

REPEATLES
Lørdag d. 13. januar kl. 20

Beatles koncert med kopibandet Repeatles.

Sted: Viften

Billetter 200 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

MUSIKSKOLENS KOMPOSITIONSELEVER
Tirsdag d. 6. februar kl. 17

Kom og hør de unge musikskole-elevers egne 

kompositioner. 

Sted: Kostalden på Rødovregård

Gratis. Ingen tilmelding.

SKO/TORP
Lørdag d. 10. februar kl. 20

90'ernes legendariske band, Sko/Torp, besøger 

Viften.

Sted: Viften

Billetter 280 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Kunst
NYTÅRSTAFFEL  
Søndag d. 7. januar kl. 14 

Museumsleder Anni Lave 

Nielsen fortæller om året 

der gik på Heerup Museum og 

om rækken af nye udstillinger og spændende 

arrangementer i 2018. Heerup Museets Venner 

ønsker desuden godt nytår og inviterer på et 

glas bobler og kransekage. 

Sted: Heerup Museum

Det er gratis at deltage - tilmelding på  

heerupmuseum@rk.dk inden 6. januar.

CAFE H: KUNST PÅ LO-SKOLEN 
Tirsdag d. 16. januar kl. 19-21

Hør kunstkender Gerd Reinhard Mathiasen for-

tælle om Danmarks største private samling af 

nutidskunst, som findes på LO’s konference- 

og kursuscenter Konventum. Fem af  

værkerne kan opleves på på Heerup 

Museum.

Sted: Heerup Museum

Billetter: 80 kr. inkl. vin og snack via  

heerup.dk eller på museet inden d. 10. 

januar. 

 

BOGUDGIVELSE
Torsdag d. 25. januar kl. 17-18 

Knap 400 sten er fotograferet og beskrevet 

i Heerup Museums nye kunstbog ‘Natu-

rens Hårdkogte - Stenkunst af Henry 

Heerup’. Du inviteres til udgivelsesar-

rangement, hvor forfatter og museums-

leder Anni Lave Nielsen fortæller fra 

bogen og om forskningen bag.

Sted: Heerup Museum

Gratis. Ingen tilmelding.

BOGSALG
GØR ET KUP
8.-13. januar i bibliotekets åbningstid

Gør et kup, når bibliotekerne sælger kasserede 

bøger, blade, m.m. til spotpriser.

Sted: Rødovre Bibliotek og Trekanten / Islev 

Bibliotek

Sundhed
FARS FEDE KUR
Tirsdag d. 6. februar kl. 19-21

Er vommen tit i vejen, og har julens sul givet dig 

vægttabsdrømme? Så kom til denne sjove og 

anderledes nytårs(slanke)kur med Henrik Duer 

og Ole Rasmussen, forfatterne bag succesbogen 

’Fars Fede Kur’. Det var ellers uden stor tiltro, at 

den velvoksne Politiken-journalist Ole Rasmus-

sen gik med til at følge et vægttabsprogram hos 

Rødovres helt egen kost- og motionsguru, Hen-

rik Duer. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Billet: 40 kr. via rdb.dk eller  

på biblioteket.
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DENGANG I RØDOVRE

Julestriden om HJEMMEGRISEN
I de magre krigsår under Første 
Verdenskrig var det godt at bo ‘ude i 
Rødovre’, hvor man kunne holde en 
såkaldt hjemmegris i baghaven - i 
modsætning til københavnerne lige på 
den anden side af Damhussøen, der 
ikke havde samme mulighed for at 
skyde genvej til julestegen.

“De Beboere i Rødovre Kommune, som forme-

ner at have Ret til Foder til 1 Gris og Høns, an-

modes om at afhente Ansøgnings-Blanketter 

hos C. Corneliussen, A. Berthelsen og Brand-

mand Hansen.” Sådan lød en lille annonce i 

avisen Social-Demokraten den 1. oktober 1917. 

Første Verdenskrig rasede ude i det store 

Europa, og herhjemme var der knaphed på kød 

i slagterbutikkerne. Særlig slemt blev det op til 

jul, hvor aviserne rapporterede om decideret 

flæskemangel, og onde tunger hæv-

dede at griseavlerne bare slagtede 

løs til sig selv uden at tænke på 

fællesskabet. 

Men for en helt almindelig 

familie var der alligevel en 

smutvej til at sikre sig flæ-

skesteg og sylte til julemiddagen - hvis man 

altså boede uden for byerne.   

“Boede man i en landzone, som Rødovre var 

dengang, så havde man lov til at holde en gris i 

sin have,” siger Marie Drost Aakjær, der er arki-

var i Rødovre Lokalhistoriske Samling. Faktisk 

blev danskerne ligefrem opfordret til at få sig en 

‘hjemmegris’ som de kunne fodre med hushold-

ningsaffald, og der er blandt andet historier om, 

hvordan familierne i villakvarteret Søtorp holdt 

grise i baghaverne under krigen.

PÅ DEN RIGTIGE SIDE AF DAMHUSSØEN
Det var imidlertid ikke alle, der var lige så hel-

dige. For ligesom i dag gik kommunegrænsen 

ved Damhussøen og på den anden side - i Van-

løse - begyndte byzonen, og her måtte man ikke 

holde en hjemmegris. Så mens familierne i Sø-

torp fedede deres julemiddag op, måtte ’køben-

havnerne’ på den anden side af søen stille sig i 

kø til den tomme slagterbutik. 

“Grisen blev et stridspunkt, fordi man jo skulle 

have sit juleflæsk, og det kunne man ikke få i 

København. Og det var københavnerne sure på 

alle omegnskommunerne over,” siger Marie 

Drost Aakjær. 

Striden gik så vidt, at der 

ligefrem blev bragt  

karikaturtegninger i 

aviserne af de glade 

mætte bønder ’på lan-

det’, der grinede af de 

sultne københavnere. 

Men selv om en lille gris er bedre end slet ingen 

gris, så var det dog ikke fordi, der har været 

overflod af julesul i Rødovre dengang, fortæller 

Marie Drost Aakjær.

“Det var svært at få fat på foder til grisene, og 

derfor var man også nødt til at sætte slagtevæg-

ten ned gang på gang, så det blev tilladt at 

slagte tidligere og tidligere. Så det har været 

nogle magre dyr, der til sidst blev til julemad,” 

fortæller hun. 

I de første år af Første Verdenskrig kunne det neutrale Danmark klare sig nogenlunde som vanligt. Men fra 1917 forhin-
drede ubådskrigen en lang række varer i at nå frem til Danmark med skib, og derfor måtte man indføre rationering på 
mel, brød, flæsk, kaffe, smør og en række andre madvarer. Staten registrerede desuden hvert eneste svin i landet for at 
have overblik over mængden af kød, og uden for byzonerne blev alle opfordret til at få sig en ’hjemmegris’, de selv kunne 
fede op og spise. På de store bondegårde opdrættede man fortsat svin til videresalg. Billedet her er fra svinestalden på 
gården Islevhus i 1914 - få år før grisene blev genstand for stor misundelse mellem by- og landzoner. 
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