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farVeL TIL DeN fOrLaDTe bY
Engang var Irmas hovedkvarter på Korsdalsvej 

et pulserende industriområde. Men de sidste 

par år har det ligget hen i en spøgelsesagtig 

forladthed, hvor støvet fik lov at lægge sig og 

stilheden rykke ind i de store haller og de gamle 

kontorer. Se billederne af de gamle stille bygnin-

ger, inden de blev revet ned for igen at vige 

pladsen for nyt liv, når det nye store boligkvarter 

Irmabyen tager over. 

Se fotoreportage på side 12. 

LÆr aT TrYLLe I DIN ferIe
Der er ingen grund til at hænge derhjemme i 

vinterferien, når man i stedet kan få tunet sin 

tryllestav på biblioteket. Hele vinterferien rykker 

Harry Potters univers nemlig ind på Rødovre 

Bibliotek. Læs mere om, hvad du kan opleve på 

side 14.  
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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.
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SpOT på erHVerVSuDDaNNeLSerNe
En erhvervsuddannelse er et godt alternativ til den traditio-

nelle studentereksamen, især hvis man vil kombinere det 

bedste fra den akademiske og håndværksfaglige verden. At de 

også giver mange muligheder for at videreuddanne sig, gør 

Rødovre Kommune nu bredt opmærksom på i en ny kam-

pagne, der via plakater og brochurer vil informere om ud-

dannelserne. Borgmester Erik Nielsen vil desuden i et brev 

til forældre, hvis børn er afgangselever fra folkeskolen, 

fortælle om de muligheder erhvervsuddannelserne 

giver. Det sker i ugen op til vinterferien.

NY KÆLKebaKKe KaN bruGeS HeLe åreT
Rødovre får snart en ny kælkebakke, som kan bruges også selv 

om vejrudsigten lover sol og varme. Kommunalbestyrelsen har 

netop vedtaget at frigive 450.000 kroner til at omdanne skrå-

ningen ved Rødovrehallen til kælkebakke. Det gøres ved at 

belægge den med kunstgræs med sandfyld efter samme op-

skrift, som man har brugt i Solrød og Roskilde. For at sikre, at 

børnene ikke glider ud på vejen eller 

ikke benytter vejen til at komme op 

igen efter de har kælket , bliver der 

etableret et smalt fortov, som de 

kan gå på. Bakken, der bliver grøn,  

forventes at stå færdig i maj.

LeGepLaDSer 
reNOVereS
36 legepladser og udearealer ved kommu-

nens skoler og daginstitutioner bliver det 

kommende år renoveret for mere end 20 millio- ner kroner. 

Renoveringen er en del af budgetaftalen for 2016, som alle 

partier i Kommunalbestyrelsen står bag. Da de 36 områder er 

i meget forskellig stand, bliver det også forskelligt, hvilke for-

bedringer, der laves hvor. Nogle steder handler det om indkøb 

af et gyngestativ, mens der i institutionen Solen for eksempel 

opsættes stopskilte og lyssignaler for 50.000 kroner, og på 

Hendriksholm Skole investeres 2,6 millioner kroner i renove-

ring af området ved multibanen - herunder ny løbehjulsbane, 

skaterbane og basketbane. 
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eT LILLe STYKKe ITaLIeN I rØDOVre
På Valhøjs Alle har et lille italiensk mejeri slået 

sig ned og laver nu mozzarella efter italienske 

traditioner til en lang række finere restauranter. 

Men de er ikke de eneste, der har slået sig på 

gourmetprodukterne i Rødovre. De kan du læse 

mere om i temaet om Rødovres nye virksomhe-

der, hvor du også kan møde en iværksætter, der 

har vendt en skidt oplevelse til en god forret-

ning. Læs mere på side 6, 7, 8 og 9.
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Se TraILer fOr fILM OM rØDOVre
I marts er der premiere på en ny, kort film om Rød-

ovre. I filmen fortæller lokale borgere om, hvordan 

det er at bo i vores by, og hvad Rødovre har at byde 

på. Du kan se traileren for den nye film på forsiden 

af rk.dk. Du kan også scanne QR-koden med din mobiltelefon 

og se traileren direkte på din skærm.

Hvis du er på Instagram, kan du selv være med til at profilere 

Rødovre. Vi samler alle billederne på rk.dk og viser dem sam-

men med den nye film. Du skal blot bruge hashtagget #vel-

kommentilRødovre .



NYHeDer NYHeDer

rettelse

Rødovres kommunale boliganvisning skal først 

og fremmest være en hjælp til kommunens egne 

borgere. Det er tanken bag en justering af reg-

lerne, der trådte i kraft her ved årsskiftet, og 

som betyder, at det fremover ikke er nok at bo 

lige uden for kommunegrænsen og arbejde i 

Rødovre, for at kunne ansøge om en bolig. Nu 

skal man pendle længere væk fra, nærmere 

bestemt uden for Københavns Omegn, for at 

falde ind under reglerne. 

MaNGe aNSØGNINGer
“Før fik vi utrolig mange ansøgninger fra bolig-

søgende, der boede udenfor kommunen, men 

som geografisk ikke befandt sig ret langt væk. 

Så nu har vi i samarbejde med boligorganisatio-

nerne i Rødovre lavet reglerne om for bedre at  

Nye boligregler tilgodeser rødovres egne borgere
Reglerne for den kommunale 
boliganvisning laves om for i endnu 
højere grad at tilgodese de af Rødovres 
egne borgere, der har størst behov.

kunne hjælpe vores egne borgere - eller alter-

nativt dem, der har fast arbejde her i kommu-

nen og som vitterlig pendler meget langt hver 

dag,” siger Carsten Petersen fra Borgerservice.

For som udenbysborger at kunne søge om en 

bolig gennem kommunen, skal man nu også 

have fast arbejde i minimum 25 timer ugentligt 

i Rødovre - eller som studerende være over 18 

år og gå på et SU-berettiget studie i Region 

Hovedstaden. 

For Rødovres egne borgere er reglerne dog 

også blevet justeret en smule. For eksempel skal 

man nu være 60 år i stedet for 50 for at kunne 

søge om en bolig, hvis man som ældre borger 

ønsker at flytte i noget mere overskueligt, end 

den bolig man kommer fra. Desuden er andelen 

af socialt anviste boliger blevet forøget en 

smule.

“Vi har været nødt til at tilpasse reglerne, så 

boligerne går til de af vores borgere, der har 

mest brug for dem,“ siger Carsten Petersen.

For unge hjemmeboende fra Rødovre, der øn-

sker at søge en bolig gennem kommunen, er 

reglerne uændrede. Det samme gælder for 

personer, der kan være tvunget til at flytte i en 

ny bolig som følge af et større økonomisk tab 

eller samlivsophør. 

INGeN GaraNTI fOr eN bOLIG
Carsten Petersen understreger dog, at man al-

drig er garanteret en bolig, selv om man opfyl-

der kriterierne som ansøger. Pt står godt 650 

borgere på listen over ansøgere. Men i 2014 fik 

for eksempel kun 184 borgere en bolig gennem 

kommunen.

“Det er en liste for boligsøgende og ikke en 

venteliste. Boligerne anvises nemlig ikke ud fra 

anciennitet, men derimod ud fra en vurdering af 

den enkelte sag. Derfor anbefaler vi på det kraf-

tigste, at man altid også skriver sig op i en bo-

ligforening,” siger han.

Den kommunale boliganvisning har anvisnings-

ret til en tredjedel af de almene boliger, der 

bliver ledige i kommunen. 

SåDaN LaVeS bOLIGreGLerNe OM
Udenbys borgere skal nu arbejde minimum 

25 timer fast i Rødovre eller studere i Re-

gion Hovedstaden, og må ikke allerede bo 

i København, Frederiksberg, Dragør, Tårn-

by, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gen-

tofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, 

Høje Tåstrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk eller 

Vallensbæk, for at kunne søge om en bolig 

gennem den kommunale boliganvisning.

Ønsker man som ældre borger at flytte i en 

mere overskuelig bolig, skal man fremover 

være 60 år i stedet for 50 for at ansøge om 

en bolig hos kommunen. 

Du kan læse mere  ved at søge på ’den 

kommunale boliganvisning’ på rk.dk eller 

kontakte boliganvisningen på rådhuset. 

Kom til indvielsen af Islev Torv
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pædagoger efteruddannes til at skabe 
mere trivsel og læring i skole og SfO
På Valhøj Skole bliver skole-
pædagogerne nu videreuddannet, så 
de i endnu højere grad kan skabe et 
godt arbejdsmiljø for eleverne.

Mere trivsel, mere motivation og mere læring. 

Det skulle gerne blive resultatet af et nyt pilot-

projekt på Valhøj Skole, hvor pædagogerne 

bliver videreuddannet til deres nye roller som 

lærernes medspillere i undervisningen. 

“Pædagogernes roller er blevet meget anderle-

des med skolereformen, så vi vil gerne styrke 

deres kompetencer i at lede læringen. Og det 

handler ikke om, at de skal overtage lærernes 

arbejde, men at de skal blive endnu bedre til at 

spotte, hvor den enkelte elev befinder sig fagligt 

og hvor, der skal støttes op socialt,” siger Dan 

Schønewald Rasmussen, der er leder for pæda-

gogerne på Valhøj skole. 

Han understreger, at pædagogernes arbejde 

især handler om at skabe trivsel blandt eleverne 

og dermed også mindske mobning og øge mo-

tivationen til at lære. Og det vil man helt konkret 

kunne se som et resultat af efteruddannelsen.

“Børnene vil blive mødt af nogle voksne, der i 

endnu højere grad får skabt ro i klassen og sat 

fokus på elevernes læring. Udfordringen for den 

danske folkeskole er netop at skabe motivation 

hos eleverne, så de lærer nok, og der er det en 

forudsætning, at eleverne har et godt arbejds-

miljø,” siger han. 

Pædagogernes nye færdigheder betyder også, 

at de får flere redskaber til at varetage den un-

derstøttende undervisning. Der vil fortsat være 

fokus på at integrere bevægelse i aktiviteterne, 

men også fokus på, at eleverne er med til at 

evaluere det, de har lært i timerne. Pædago-

gerne vil samtidig tænke læring ind i både skole 

og i SFO-aktiviteterne. 

”Det skal på samme tid være sjovt og lærerigt at 

gå i skole og på SFO hos os,” siger han. 

beDre SKOLepÆDaGOGer
‘Pædagogfaglighed i skolen - et pilotprojekt 

på Valhøj Skole’ er et kombineret kursus- 

og coaching-forløb med University College 

Sjælland som partner. 

Hver gang pædagogerne har været på 

skolebænken, bliver de nye færdigheder 

prøvet af med det samme i praksis med en 

konsulent på sidelinjen, der giver feedback 

bagefter. 

Projektet er finansieret af Den Kommunale 

Kompetencefond, af Rødovre Kommunes 

kompetenceudviklings pulje og Valhøj SFOs 

egne midler.

Det er et pilotprojekt og vil blive rullet ud på 

de andre skoler, såfremt resultaterne bliver 

som forventet.

Kom og vær med til at fejre, at Islev Torv står færdigt. Indvielsen af torvet 

finder sted onsdag den 17. februar, hvor der vil blive budt på kaffe, kakao 

og croissanter. Borgmester Erik Nielsen holder tale klokken 14, og alle er 

velkomne. Islev Torv har været igennem en større renovering, og har 

blandt andet fået ny belægning og er desuden blevet åbnet for gennem-

kørende trafik. Under indvielsen vil torvet dog være lukket for biltrafik.

I sidste nummer af Sammen om Rødovre var der fejl i taksterne for folke-

pensionens pensionstillæg. De korrekte beløb er 6.399 for enlige og 3.136 

for andre. Vi beklager fejlen.

Har du i øvrigt spørgsmål angående takster eller udbetalingen af din pen-

sion, skal du henvende dig til Udbetaling Danmark, som træffes på  

70 12 80 61 eller via borger.dk.



Ordet ‘brænde’ er et nøgleord, når Camilla 

Schou Andersen fortæller om sin virksomhed. 

Ikke bare fordi iværksætteren, der arbejder fra 

sit hus i Rødovre, skal være både sin egen chef 

og medarbejder. Men også fordi hun har bygget 

sit firma, Din Rette Vej, op omkring sin egen 

livshistorie.

barN af eN aLKOHOLIKer
“Jeg er barn af en alkoholiker og havde gået i 

nogle år og tænkt, at jeg rigtig godt kunne 

tænke mig at dele min historie, for jeg ved, der 

er mange mennesker, der har problemer, fordi 

de er vokset op med en forælder, der drak. Det 

var det, der fik mig i gang,” fortæller hun om 

den mentor- og foredragsvirksomhed, hun har 

stablet på benene. Selv om en snak med Rød-

ovre Kommunes iværksættervejledning hurtigt 

bekræftede hende i, at hun nok havde fat i no-

get, var firmaet i første omgang kun tænkt som 

en sidebeskæftigelse ved siden af hendes job 

som forsker i folkesundhed. 

SaGDe SIT faSTe jOb Op
“Men efter et stykke tid blev jeg klar over, at jeg 

brændte så meget for det, at det var det, jeg 

skulle lave,” fortæller hun. I forbindelse med sin 

sidste barsel besluttede hun derfor at tage 

skridtet fuldt ud og vinke farvel til sit faste job og 

har siden efteråret arbejdet fuld tid i sit eget 

firma.

Men selv om hun nu er kommet godt i gang, var 

der dog et par ting, som hun allerede fra starten 

var nødt til at få på plads. Helt personligt skulle 

hun være klar til at bryde tabuet omkring sin 

barndom og også acceptere, at hun som selv-

stændig pludselig var synlig og fik reaktioner på 

det, hun sagde. Men to andre ting måtte også 

på plads: Det ene var fagligt netværk. Det andet 

var at få afstemt forventningerne derhjemme.

“Jeg har haft mange samtaler med min mand 

Opbakning fra ægtefællen og et fagligt 
netværk i ryggen er de to ting 
iværksætteren Camilla Schou 
Andersen mener, man især skal have 
på plads som ny selvstændig. Også 
når man som hende har grundlagt sin 
virksomhed på et barndomstraume. 

“DeT er bLeVeT  LIDT af eN MISSION fOr MIG”

VIDSTe Du...?

CaMILLa SCHOu aNDerSeN
Uddannet biolog og ph.D. i folkesundhed og vokset 

op med en mor, der var alkoholiker. Bruger sin 

egen historie som udgansgpunkt for sin virksom-

hed, hvorigennem hun holder foredrag og laver 

mentorforløb. Se mere på dinrettevej.dk eller find 

hendes blog på portalen levlykkeligt.dk.

Camilla Schou Andernsens råd  

til nye iværksættere:

•	 Tal med din partner/ægtefælle om, hvad I kan 

kan klare økonomisk og arbejdsmæssigt.

•	 Meld dig ind i et fagligt netværk, som du kan 

vende både tvivl og gode ideer med.

•	 Prøv at google dig frem til alt det, du ikke selv har 

svar på. Der er f.eks. masser af gratisprogram-

mer derude, hvis du vil optage lyd eller lave 

onlinekurser.

•	 Få professionel vejledning, når du går i gang.  

Camilla snakkede sit koncept igennem med Rød-

ovre Kommunes erhvervskonsulent og fik også 

rådgivning om bogholderi og salg. 

om, hvad vi vil, og hvad vi kan, og jeg er også 

indstillet på, at hvis det ikke lykkes lige nu, så 

må jeg jo finde et deltidsjob. Men når det er 

sagt, så er jeg klar til at gøre, hvad der skal til. 

For det her er blevet lidt af en mission for mig,” 

siger hun. 

uVurDerLIGT NeTVÆrK
Som barn af en misbruger er Camilla Schou 

Andersen efter eget udsagn vant til at bære hele 

verden på sine skuldre, men alligevel er også et  

godt fagligt netværk en livsnødvendighed for 

hende som iværksætter. 

“Det er helt uvurderligt. Jeg er i et netværk, hvor 

vi snakker sammen gennem en lukket Face-

bookgruppe, hvor der bliver delt stort og småt. 

Det kan både være tekniske ting, men også tvivl 

og gode ideer. Alt det som ens egne venner ikke 

nødvendigvis forstår, og hvor de tit reagerer 

med ‘Gud, hvordan tør du?’. Der er det virkelig 

givtigt at være i et netværk af ligesindede,” siger 

hun. 

få HjÆLp SOM IVÆrKSÆTTer
Overvejer du at starte som selvstændig, kan 

du altid få en en-til-en-samtale med en 

erhvervskonsulent i Rødovre Kommune, 

som du kan prøve din idé af på, og som kan 

hjælpe dig med at komme videre til den 

rigtige rådgivning, hvad enten du har 

spørgsmål om økonomi, jura, salg eller 

noget helt andet.  Søg på ’iværksætter’ på 

rk.dk og læs mere.

eGeT fIrMa Camilla Schou Andersen er vokset op med 
en mor, der var alkoholiker. Nu har hun sagt sit faste job 
op for at kaste sig ud i livet som selvstændig - som 
foredragsholder og mentor for andre voksne børn af 
alkoholikere.

NYe VIrKSOMHeDer I rØDOVreNYe VIrKSOMHeDer I rØDOVre

...at Danmarks hurtigst voksenDe virksomheD  
ligger i røDovre? 

Firmaet Alfa Nordic blev kåret af Børsen til Årets Gazellevirksomhed i 2015. Konsu-
lentfirmaet, der rådgiver medicinalindustrien, er vokset  3116 procent på de sidste fire 
år. Selv om Alfa Nordic løb med hovedprisen, så vandt otte andre Rødovre-virksom-

heder også Gazellepriser i andre kategorier ved sidste prisuddeling. 

...at Du kan få hjælp, hvis Du også ønsker at  
vækste meD Din virksomheD? 

Væksthus Hovedstadsregionen hjælper små og mellemstore virksomheder med 
vækstpotentiale, der opfylder ét af følgende krav: 1) I har mindre end fem ansatte og 
en ambition om at have mindst ti ansatte inden for tre år.  2) I har mindst fem ansatte 

og en ambition om en årlig vækst i antal ansatte eller omsætning på mindst 20 
procent i tre år.  3) I har ambitioner om at begynde at eksportere jeres produkt.  Du 

kan se mere om Væksthuset på vhhr.dk.

...at Du kan få gratis aDvokatråDgivning  
på røDovre BiBliotek? 

Hver torsdag i lige uger mellem klokken 17 og 18 sidder advokatvagten klar på 
biblioteket, og tilbuddet gælder også for dig, der har korte juridiske spørgsmål om din 

virksomhed. Der er sat 10 minutter af til hver konsultation, og du behøver hverken 
oplyse navn, stilling, bopæl eller indtægter, hvis du ikke har lyst. Se mere på rdb.dk.

...at Du som meDlem af røDovre 
erhvervsforening kan Blive en Del af et 

netværk af erhvervsDrivenDe  fra forskellige 
Brancher? 

Rødovre Erhvervsforening har cirka 120 medlemsvirksomheder og afholder omkring 
seks arrangementer årligt af såvel faglig som social art. Du kan se mere om forenin-

gen på r-erhverv.dk. 

 eN aNDerLeDeS 
 IVÆrKSÆTTer
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Location, location, location...
Industrilokaler, der nemt kan bygges 
om, og en beliggenhed tæt på 
København har fået flere 
fødevarevirksomheder til at slå sig 
ned i Rødovre, hvor de producerer til 
et voksende marked for 
gourmetprodukter i hovedstaden.

Godt gemt i gamle produktionshaller i Rødovres 

industrikvarterer finder man dem: Små fødeva-

revirksomheder, der specialiserer sig i ølbryg-

ning, kafferistning og sågar fremstilling af moz-

zarellaost efter napolitanske traditioner. Og dét  

på adresser, hvor der engang blev rodet med 

kemikalier eller store maskiner til industrien.

Men selv om hver virksomhed har sin niche, så 

har de to ting til fælles. De satser på kvalitets-

produkter og har slået sig ned i Rødovre af en 

ganske væsentlig grund: Beliggenhed.

“Størstedelen af vores kunder er i København, 

og derfor ledte jeg efter lokaler tæt på byen, da 

jeg skulle finde et større sted, men huslejen 

skulle også være til at betale. Det er den her,” 

fortæller Carsten Hyld, der er ejer af Maltbaza-

ren, der brygger øl samt laver kurser i ølbryg-

ning og maltprodukter til hjemmebrygning for 

private. Desuden rummede de gamle industri-

lokaler på Krondalvej, hvor Maltbazaren nu har 

haft til huse i fire år, i forvejen et gammelt ‘gift-

rum’ med udsugning efter den forrige virksom-

hed. En udsugning, der gjorde dem perfekte til 

firmaets brygkurser, fortæller Carsten Hyld, der 

startede sin virksomhed på 10 kvadratmeter i et 

kælderlokale på Nørrebro, og nu boltrer sig på 

700-800 kvadratmeter i Rødovre. 

LeVerer TIL NOMa
Også hos det lille italienske me-

jeri La Treccia, var de 

gode mulighe-

der for nemt 

at kunne byg-

ge de gamle 

industrilokaler om til en fødevareproduktion af 

stor betydning, da mejeriet blev stiftet i Rødovre 

for halvandet år siden. Men igen var det belig-

genheden, der spillede den største rolle. 

“Jeg har i forvejen en restaurant i Helsingør og 

overvejede at lave mejeriet der, men det var for 

langt væk. Her er det perfekt, for vi kan komme 

hurtigt ind til København, hvor vores kunder er. 

Mozzarella skal helst spises, når den er helt 

frisk, så det er vigtigt, at der ikke er for meget 

transport,” fortæller Oscar Ferraro. Han er den 

ene af ejerne bag La Treccia, der på de halvan-

det år har mangedoblet produktionen og i dag 

leverer ost til en lang række restauranter, heri-

blandt Noma og D’Angleterre.

SMå KafferISTerIer
Men også en anden niche inden for fein-

schmeckeri har slået sig ned i Rødovre. Mange 

år efter, at duften fra Irmas hedengangne kaf-

feproduktion er forsvundet, er flere små kafferi-

sterier nu dukket op. Et af dem er Risteriet, der 

har lokaler på på Tørringvej. Her handlede det 

også om at kunne komme nemt til og fra kun-

derne i København, da Risteriet for syv år siden 

valgte at supplere deres cafeer og butikker i 

Studiestræde, på Halmtorvet og i Tisvilde med 

et risteri i Rødovre.

“Vores produkt er for dem, der gerne vil betale 

lidt ekstra for at få mere kvalitet. Og jo tættere vi 

kommer på de store byer, jo mere villige oplever 

vi, at folk er til at investere i nogle lækre produk-

ter,” fortæller en af ejerne Rune Lundgaard, der 

ligesom hos de to andre virksomheder mærker, 

at markedet for kvalitetsmad og -drikke igen er 

voksende.

“Det lå stille nogle år omkring finanskrisen, 

men nu kan vi mærke, at der sker no-

get. Folk vil gerne betale for 

gode produkter igen, om 

det så er kaffe, la-

krids, mozzarella 

eller øl,” siger han.

Hos det lille italienske mejeri La 
Treccia laver man mozzarellaost efter 
napolitanske traditioner. På bare 
halvandet år har de fået flere 
Michelin-restauranter som kunder og 
overvejer nu at udvide. 

Udenfor er himlen grå, men indenfor i det om-

byggede industrilokale på Valhøjs Allé er alt i 

toner af hvidt: Hvide fliser på væggene, skum-

metmælksfarvet ostevalle i ét kar, gullighvide 

blokke af ostemasse i et andet. Stålgrå maskiner 

skiller sig ud, men mellem dem bevæger fire 

mænd sig rutineret rundt i en kompliceret ko-

reografi, mens de rører, skærer og hælder. Alle 

er de klædt i hvide forklæder og hvide gummi-

støvler, og imellem dem bliver der kun talt 

italiensk. 

150-160 kilo mozzarellaost bliver hver dag til hos 

det lille mejeri La Treccia. 

En af kræfterne bag virksomheden er kokken 

Oscar Ferraro, der var med til at starte mejeriet 

for halvandet år siden ud fra devisen ‘hvis man 

ikke kan købe det, så må man lave det selv’.

“Det er jo nærmest umuligt at få god bøffelmoz-

zarella i Danmark - selv hvis man får det trans-

porteret op fra Italien med fly, så er det to ud af 

tre gange blevet ødelagt på grund af trykket i 

flyet,” siger han, mens han viser rundt i 

mejeriet. 

“Så jeg tænkte: Der findes jo så god mælk i 

Danmark, så hvorfor ikke lave det selv?”

IKKe SOM OSTeN I SuperMarKeDeT
Mælken er økologisk og kommer fra jerseykøer, 

da det endnu ikke er muligt at få bøffelmælk i 

Danmark, men den proteinholdige mælk er tæt 

på at være lige så god som den ægte vare, siger 

Oscar Ferraro, og resultatet bliver i hvert fald 

langt bedre end den mozzarella, mange dan-

skere kender fra supermarkedet. 

“Den mozzarella, du køber i supermarkedet 

smager ikke rigtig af noget. Det er fordi, de ikke 

kan putte salt i, da det ødelægger osten, når den 

skal kunne holde sig i en hel måned. Vores ost 

koster lidt mere, men den er også helt anderle-

des. Man skal købe den, fordi man værdsætter 

den gode smag og vil spise den med det sam-

me,” siger han og forklarer, at frisk mozzarella 

kun kan holde sig få dage. 

At der er kunder til den friske ost, er mejeriet 

begyndt at kunne mærke. De har gang på gang 

udvidet med mere udstyr og flere medarbej-

dere, og i dag står blandt andre Noma, Era Ora, 

D’Anglererre og flere butikker i Torvehallerne på 

kundelisten. 

“Danskerne går meget op i råvarer og kvalitet, 

så jeg tror også, at folk gerne vil betale for en 

ordentlig ost,” siger Oscar Ferraro og tilføjer, at 

de i dag også laver ricotta og mascarpone, men 

inden for overskuelig fremtid også vil føje faste 

oste til deres sortiment.

DaNSK OST I ITaLIeNSKe HÆNDer
Han griner ved bemærkningen om, at virksom-

heden er et helt lille stykke Italien i Rødovre og 

understreger, at deres produkt er fuldstændig 

dansk. Det er bare lavet af ‘italienske hænder’. 

Men når det er sagt, så er det netop den italien-

ske knowhow, som La Treccias succes bygger 

på, hvilket Oscar Ferraro også medgiver: 

“Mit håb er, at endnu flere mennesker vil op-

dage, at de ikke længere behøver bruge penge 

på at rejse helt til italien bare for at få frisk moz-

zarella. De kan jo bare købe det hos os nu,” 

griner han. 

La TreCCIa
La Treccia betyder ’fletningen ’på italiensk og 

hentyder til, at mejeriet fletter dansk og ita-

liensk tradition sammen.

Stifterne er Luca Vigliarolo og hans fætter 

Oscar Ferraro, der er uddannet kok og også 

driver restauranten La Dolce Vita i Helsingør.  

Se mere på latreccia.dk.

HåNDLaVeT Hele processen hos La Treccia foregår 
manuelt efter samme metode, som man fremstillede 
mozzarella efter i Napoli i 200 år siden. Mejeriets ma-
skiner er kun en hjælp til at varme ostemassen op til de 
rette temperaturer - eller til at forme mozarellakuglerne, 
så de rammer de forlangte 125 gram. “Vi kunne aldrig 
ramme præcist, hvis vi formede dem i hænderne,” siger 
Oscar Ferraro.  

NYe VIrKSOMHeDer I rØDOVre

eT LILLe STYKKe ITaLIeN I rØDOVre

NYe VIrKSOMHeDer I rØDOVre

8  /  S a M M e N  O M  r Ø D O V r e  /  F E B R U A R  2 0 1 6 F E B R U A R  2 0 1 6  /  S a M M e N  O M  r Ø D O V r e  /  9  



Mange grunde i hovedstadsområdet 
er forurenede uden ejeren er 
opmærksom på det. Det gælder også i 
Rødovre og kan få betydning for 
sundheden eller måske forsinke 
byggeprojekter, hvis man ikke griber 
det rigtigt an.

Måske har der for mange år siden været en 

olietank på din grund. Måske har der i de gode 

gamle dage været et værksted med benzinsalg 

som sidegesjæft, eller måske er din baghave 

netop stedet, hvor der i sin tid blev udlagt gamle 

potteskår fra den Kongelige Porcelænsfabrik i 

København. 

“Mange steder i Rødovre kan der have ligget 

småerhverv, som betyder at jorden i dag er eller 

kan være forurenet. Derfor er kommunens for-

urenede grunde registreret, så man kan tage 

hensyn til det, hvis man for eksempel vil grave 

ud til en tilbygning eller lave en køkkenhave,” 

fortæller Peter Christiansen fra Miljøkontoret i 

Rødovre Kommune. 

KaN eNDe I GruNDVaNDeT
“Der kan for eksempel have ligget asfalt oven på 

den forurenede jord, og når man så fjerner det, 

så kan regnvandet pludselig uhindret sive ned, 

så forureningen i værste fald kan ende i vores 

drikkevand,” siger han. Men det kan også være, 

at du har lyst til at fjerne fliserne i din have og 

lave køkkenhave i stedet. 

“I så fald skal du være opmærksom på, at der 

kan ligge forurening, som kan blive optaget i for 

eksempel rodfrugter,” siger han.

fOrSINKe bYGGeprOjeKTer
Når du køber en ejendom i Rødovre, får du be-

sked, hvis grunden er ‘kortlagt som forurenet’. 

Men du får ikke automatisk at vide, hvor slem 

forureningen er, og er du lejer, er du måske ikke 

selv blevet informeret. 

2 GODe råD
uNDGå aT jOrDfOrureNING 

fOrSINKer DIT bYGGerI

SØG Mere VIDeN OM fOrureNING fØr Du bYGGer. Når du køber en 

grund, får du altid at vide om ejendommen er ’kortlagt som forurenet’. 

Men det er dit ansvar at finde ud af, hvor forurenet grunden er og om dit 

byggeprojekt er så omfattende, at du skal tage særlige hensyn. Hvis du 

er lejer - f.eks. af en erhvervsejendom, hvor du vil bygge om - er du 

måske slet ikke blevet oplyst om forureningen, men det er stadig dit an-

svar at søge mere viden. Du kan evt. starte med at finde din ejendom på 

regionh.dk under ’miljø’, for at se om den er forurenet, og herefter kon-

takte Miljøkontoret i Rødovre Kommune på 36 37 70 00 for at høre, om dit 

byggeprojekt kræver en særlig tilladelse.

SØG OM TILLaDeLSe MeD DeT SaMMe. Gravearbejde på en grund, der 

er kortlagt som forurenet kræver en §8-tilladelse ifølge jordforurenings-

loven, hvis arbejdet er mere omfattende en almindeligt havearbejde, 

plantning af træer eller nedgravning af et par stolper. Den er gratis, men 

behandlingstiden kan vare helt op til 3-4 måneder, hvis forureningen er 

så slem, at sagen skal behandles politisk. Søg derfor altid om §8-tilladel-

sen samtidig med, at du søger om byggetilladelse.

2 GODe råD  
SåDaN LaVer Du KØKKeNHaVe SeLV OM 

DIN jOrD er fOrureNeT

SKrÆL eLLer SKYL GrØNTSaGer, fruGT OG 
bÆr. Mange års røg og støv fra trafikken og fra 

hovedstadens industri betyder, at overfladejor-

den i Rødovre er lettere forurenet. Så selv om 

din grund ikke er ’kortlagt som forurenet’ (se 

faktaboks), så bør du altid skrælle dine rodfrug-

ter - det gælder også fine nye gulerødder, som 

du ellers normalt bare ville vaske. Bær og frug-

ter bør skylles, men jordbær bør altid kun 

dyrkes i ny ren jord, da de er svære at rense 

jorden af.   

DYrK I reN jOrD. Du kan også vælge at dyrke 

alle dine grøntsager i ny ren jord, selv om din 

grund kun er almindelig overfladeforurenet. Du 

kan enten lave et højbed med ren jord, eller du 

kan udskifte den øverste halve meter jord i det 

område, hvor du vil lave køkkenhave.

Er din grund ’kortlagt som forurenet’, så bør du 

altid kun dyrke grøntsager i ny ren jord. Hvis du 

vil lave en meget stor køkkenhave og skifter 

store mængder forurenet jord ud, så husk at 

kontakte Miljøkontoret for at høre, om det kræ-

ver en tilladelse.

er din grund fOrureNeT? Det skal du huske på fOrSTå fOrureNINGeN

Er din grund ’kortlagt som forurenet på V1’, betyder det at man for-

moder, at den er forurenet på grund af det erhverv eller de aktiviteter, 

der engang har ligget/været på grunden.

Er den ’kortlagt som forurenet på V2’, betyder det, at man ved, den 

er forurenet, fordi der på et tidspunkt er taget jordprøver. 

Al den øvrige jord i Rødovre er ligesom i resten af hovedstadsområ-

det ‘overfladeforurenet’ på grund af mange års støv og os fra industri 

og trafik. Det betyder, at du altid bør tage særlige hensyn, hvis du 

laver køkkenhave i Rødovre (se boks med gode råd).

Du kan tjekke om din grund er kortlagt som forurenet på regionh.dk 

under ’miljø’ eller du kan kontakte Miljøkontoret i Rødovre Kommune 

på 36 37 70 00 og høre mere.

bYeNS uDVIKLING

Derfor skal du altid selv tage kontakt til Miljøkontoret og undersøge det 

nærmere, inden du går i gang med at grave ud til byggeri eller andet 

større gravearbejde - både som privat og som virksomhedsejer.

Er grunden kortlagt som forurenet kræver det en tilladelse efter jordlovens 

§8 at lave et større gravearbejde. Tilladelsen er gratis, men behandlings-

tiden kan i værste fald tage helt op til 3-4 måneder, hvis sagen er meget 

kompliceret.

SØG TILLaDeLSe MeD DeT SaMMe
“Derfor råder vi altid folk til at søge en tilladelse samtidig med,de søger 

om byggetilladelse. For vi oplever hvert år, at der er nogen, der bliver 

forsinkede med deres byggeprojekter, fordi de opdager for sent, at de skal 

søge om tilladelse,” siger Peter Christiansen.

Man behøver dog ikke søge om tilladelsen, hvis man bare skal lave almin-

deligt havearbejde, plante et træ eller sætte nogle stolper i jorden, men er 

man i tvivl kan man også altid kontakte Miljøkontoret, siger han.

bYeNS uDVIKLING
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Farvel til de tomme HALLER

bYeNS uDVIKLING

Engang var kvarteret på Korsdalsvej det pulse-

rende centrum for Irmas kaffeproduktion. Efter-

følgende stod de gamle industribygninger for-

ladte hen i flere år, indtil en ny investor tog over 

og nu er i fuld gang med at omdanne stedet til 

attraktivt boligkvarter for 3.000 nye borgere. 

eN NY bYDeL på Vej Murbrokkerne er nu væk, og det nye boligkvarter IrmaByen er ved at rejse sig af støvet. Det 
kommer til at rumme 1.000 nye boliger, såvel lejligheder og ældreboliger som rækkehuse og etplanshuse. Du kan 
se mere på irmabyen.dk.

Rødovre Kommunes fotograf nåede imidlertid 

forbi til et sidste farvel med de gamle haller, 

inden de blev revet ned. 

Der Var eNGaNG Irma havde hovedsæde på Korsdalsvej fra 1968 til 2012, hvorefter det flyttede til Albertslund, 
hvorfra resten af Coops butikker i dag ledes. Billedet herover er fra en af produktionshallerne. Kaffetårnet (billedet 
herunder) fungerede som kafferisteri fra 1968 til 1986. I 1996 blev tårnet solgt til Rødovre Kommune. Det er i dag 
fredet og ejes nu af udviklingsselskabet Elf Development, der står bag udviklingen af det nye  
boligområde IrmaByen.

TIL pIGer Vandhanerne i damernes baderum i  en af 
hallerne på Korsdalsvej.

IrMa Den 
første Irma-
p ige  b lev 
tegnet i 1907. 
Denne Irma-
pige sad på 
en rude i ad-
ministrati-
onsbygnin-
gen, hvor  
Irmas gamle 
hovedsæde 
lå frem til 
2012.

VarMe I rØreNe Irmas kafferisteri og hovedsæde havde sit eget centralvarmeanlæg. Den sølvfarvede tank på billedet til venstre var varmtvandsbeholderen, og foran står 
pumperne, der pumpede vandet op i rørene i Irmatårnet, så der kom varme i radiatorerne. Lågerne på billedet til højre åbnede op ind til anlæggets brænder. 

1 2  /  S a M M e N  O M  r Ø D O V r e  /  F E B R U A R  2 01 6 F E B R U A R  2 0 1 6  /  S a M M e N  O M  r Ø D O V r e  /  1 3  

Et skitseprojekt for trafikale ændringer på Fort-

vej er nu blevet godkendt af Teknik- og Miljøud-

valget. Projektet sikrer de bløde trafikanter 

bedre og øger fremkommeligheden på Fortvej. 

Skitseprojektet har været sendt i høring, og det 

har givet en række svar og forslag fra naboerne 

i området. Rødovre Kommune har taget stilling 

til høringssvarene, og du kan læse mere om, 

hvilke overvejelser de har givet i referatet fra 

Teknik og Miljøudvalgets møde fra 12. januar. 

Det finder du under ‘politiske udvalg’ på rk.dk.

renovering af fortvej godkendt

Et lokalplanforslag om at omdanne to erhvervs-

grunde på adressen Ved Sportspladsen 8-10 til 

det nye boligområde Viemose Have er nu sendt 

i høring fra den 3. februar til den 6. april. Forsla-

get giver mulighed for at bygge nye boliger be-

stående af ni dobbelthuse i to etager, hvilket vil 

give i alt 18 boliger med udhus og egen have. 

Lokalplanforslaget skal desuden sikre, at byg-

geriet passer med områdets øvrige arkitektur, 

og at der bevares et grønt præg i området. Se 

mere om høringen på rk.dk.

Lokalplan for Viemose Have 
i høring

Ny Kommuneplanstrategi

Et forslag til en ny kommuneplanstrategi  - po-

litikernes vision for, hvordan Rødovre skal ud-

vikle sig - er nu blevet godkendt af Kommunal-

bestyrelsen. Strategien skal danne baggrund for 

udviklingen af den næste kommuneplan, der 

fortsat vil handle om at sikre en bæredygtig 

byudvikling med særligt fokus på fire områder i 

Rødovre, nemlig Rødovre Nord, Islevdal Er-

hvervskvarter, Bykernen og Rødovre Syd. Stra-

tegien sendes i høring i slutningen af februar og 

der vil desuden blive indkaldt til borgermøde i 

løbet af foråret.



Det sker i rødovre
film og events
buNKer-bIO I ejbYbuNKereN
Onsdag den 10. februar, kl 19:00

Oplevelsescenter Vestvolden viser koldkrigsklas-

sikeren War Games. Filmen introduceres af 

film-kenderen Brian Iskov og museumsleder 

Martin Jespersen.

Sted: Ejbybunkeren

Entre: 100 kr via vestvolden.dk.

rØDOVre bIbLIOTeK fejrer fØDSeLSDaG
Torsdag d. 18. februar kl. 15-18 

Der bydes på saftevand, kaffe og lagkage – og 

forskellige fødselsdagsaktiviteter for at fejre 

dagen.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang – alle er velkomne.

Vinterferie
VÆrKSTeD: faNTaSIeNS SprÆLLeMÆND
16. – 19. februar og 23. – 26. februar kl. 13-16

Den aktuelle udstilling om Heerup og Stilling har 

inspireret Heerup Museum til vinterferiens akti-

viteter for hele familien, hvor man med blyant, 

tusch og ecoline kan lave sine helt egne fantasi-

fulde sprællemand. 

Sted: Heerup Museum

Ingen tilmelding. Pris pr. deltager kr. 30,- inkl. 

entré til udstillingen Fantasiens Kraft – Henry 

Heerup & Herman Stilling. 

HarrY pOTTer-uNIVerS 
Mandag d. 22. – fredag d. 26. februar i bibliote-

kets åbningstid

Brug din vinterferie som Harry Potter. Hele ugen 

kan du hygge dig i et magisk univers med mas-

ser af aktiviteter eller du kan møde op til de   

særlige events hver dag kl. 11-13. Læs mere til 

venstre her for eller hold øje med rdb.dk for 

dagsprogrammet.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Gratis adgang – men book billet via rdb.dk.

Musik og scene
SOuVeNIrS
Fredag 12. februar kl. 20:00

Med jysk lune og pokerfjæs leverer Sofie Bonde 

som frontkvinde i Souvenirs mundrette, sært 

socialsurrealistiske tekster på dansk.

Sted: Viften

Billetter 130 kr. via viften.dk / billetnet.dk

MOrTeN reMar
Fredag 19. februar kl. 20:00

Frontmanden fra i 80’er-bandet Back to Back, 

Morten Remar, er aktuel med albummet ’Umu-

lige Kærester’. Koncerten vil byde på sange 

herfra samt nogle af de gode gamle hits fra 

Morten Remars store bagkatalog.

Sted: Viften

Billetter 170 kr. via viften.dk / billetnet.dk

åH abe KONCerT
Søndag 21. februar kl. 13:00

Åh Abe koncert med Mek Pek, Søn & Onkel Tot 

er et musikalsk og humoristisk show bygget op 

over sangene fra Åh Abe- og Mek Peks egne 

plader.

Sted: Viften

Billetter 85 kr. via viften.dk / billetnet.dk

foredrag
p6 beaT LYTTeKLub: TrIp HOp
Torsdag d. 11. februar kl. 19-21

Musikskribent og bibliotekar Per Reinholdt 

Nielsen giver en introduktion til trip hop. 

Musiker Kristoffer Priem Jensen spiller en 

minikoncert i trip hop-stil, der samler fra nogle 

af genrens væsentlige udgivelser.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang – men book billet på rdb.dk.

Café H: SaTIre OG TeGNING, fOreDraG V/ 
rOaLD aLS
Torsdag 25. februar kl. 19-21

Tegneren Roald Als og hans bagmand Poul Ei-

ner Hansen fortæller om samarbejdet bag sati-

re-tegningerne i Politiken, hvoraf mange i dag 

er endt som klassikere. 

Sted: Heerup Museum

Billetter 80 kr på heerup.dk inden 23. februar. 

Inkluderer snack og adgang til udstillingerne. 

rITT bjerreGaarD fOrTÆLLer
Tirsdag d. 1. marts kl. 19-21

Hør Ritt Bjerregaards underholdende og tanke-

vækkende selvportræt, hvor hun tegner et bil-

lede af de seneste 70 års danmarkshistorie. Ritt 

fortæller levende om sin vej ind i politik, sin 

opvækst og sine personlige forudsætninger ud 

fra et køns- og klassemæssigt tidsperspektiv.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 40 kr. via rdb.dk

INfOrMaTIONSafTeN OM MINDfuLNeSS
Mandag den 7. marts kl. 16-17

Kom til informationsaften om forårets gratis 

kursus i mindfulness og hør nærmere om mind-

fulness er noget for dig.

Sted: Rødovre Sundhedscenter, Egegårdsvej 77

Tilmelding på rk.dk/sundhedscenter 

Harry potter flytter til 
rødovre i vinterferien
Der bliver masser af magiske 
oplevelser på Rødovre Bibliotek, når 
Hogwarts og Harry Potter indtager 
biblioteket i vinterferien.

Futskolopendre og andre magiske dyr skal ple-

jes og passes. Der skal laves multismagsbønner 

med alt fra jordbær- til tis-smag. Og så skal der 

selvfølgelig spilles quidditch, uddeles emblemer 

og laves tryllestave. 

Bare fordi det er vinterferie i Rødovre, så bety-

der det ikke, at skoleskemaet er aflyst på Hog-

warts Skole for Heksekunstner og Troldmands-

skab. Og det vil kunne mærkes, når Harry 

Potter-universet i uge 8 flytter ind på Rødovre 

Bibliotek.

“Vi vil gerne lave et univers, der taler til de lidt 

større børn, så hele ugen omdanner vi vores 

Lille Sal til en Harry Potter-verden, hvor børnene 

kan lave tryllestave, skrive med usynligt blæk og 

lave skattejagt,” fortæller Line Horn, der er bør-

nekulturkonsulent på Rødovre Bibliotek.

Der vil være åbent i hele bibliotekets åbningstid, 

men mandag til fredag vil der mellem klokken 

11 og 13 også foregå særlige aktiviteter. Mandag 

vil der være velkomst, hvor man kan få forde-

lingshatten på og finde ud af, hvilket kollegie, 

man hører til. Tirsdag står den på Hogwarts-

faget ‘magiske dyrs pasning og pleje’, hvor man 

selv kan lave sit eget magiske dyr. Onsdag bliver 

der turnering i Quidditch i Store Sal, og torsdag 

kommer Pernille fra Den Store Bagedyst og laver 

multismagsbønner med børnene. Endelig bliver 

alle de gode Harry Potter-spil fundet frem fre-

dag, og så står den ellers på brætspil i den helt 

store stil. Du kan læse mere om programmet på 

rdb.dk, hvor du også kan booke en gratis billet 

til de enkelte arrangementer.
Illustration: 
Roals Als. 
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Da ‘De rØDe’ KOM TIL bYeN
For over hundrede år siden byggede 
en flok typografer fra København 
Rødovres første rigtige villakvarter. 
Men som socialdemokrater var de alt 
andet end velkomne blandt de gamle 
landmænd.

Der er så dejligt ude på landet. Og ‘landet’ var 

netop hvad Rødovre var omkring år 1900, hvor 

arbejderne inde fra det overbefolkede Køben-

havn fik øjnene op for, hvad der gemte sig på 

den anden side af Valby Bakke. 

Byggeforeninger skød op og det gjaldt også for 

Rødovre, hvor foreningen ‘Fremtiden’ så dagens 

lys i 1902.

“Rødovre var især domineret af gårdmænd og 

husmænd på det tidspunkt. Men så kom typo-

graferne og litograferne inde fra København og 

ikke længe efter dukkede de første huse op til 

det, der faktisk var Rødovres første villakvarter, 

nemlig Søtorp,” fortæller Marie Drost Aakjær, 

der er arkivar på Lokalhistorisk Samling.

Men de nye borgere i Rødovre måtte i starten 

leve med, at de faktisk var alt andet end vel-

komne i deres nye by.  

bØrNeNe MåTTe IKKe KOMMe I SKOLe
“De var de første faglærte arbejdere, der kom til 

Rødovre og efter deres egen mening var de 

faktisk lidt fine på den, for de var jo ikke fattige. 

Sognerådet i Rødovre var imidlertid af en anden 

mening, for folkene fra Søtorp var jo socialde-

mokrater, og i Rødovre stemte man på den  

lokale landboliste, der mindede om Venstre,” 

fortæller hun.

Derfor besluttede sognerådet - den tids kom-

munalbestyrelse - at modarbejde de nye Rød-

ovreborgere helt fra starten. Først nægtede man 

dem byggetilladelse, så ville man ikke lade de 

nye beboere bygge en vej op til deres nye kvar-

ter, og da familierne flyttede ind, ville man ikke 

lade deres børn gå i den lokale skole, før den 

statslige skoledirektion greb ind og bestemte, at 

det skulle de.

INGeN ejeNDOM, INGeN reTTIGHeDer
“Det var sådan på landet dengang, at hvis man 

ejede land, så havde man rettigheder, og hvis 

man intet ejede, så havde man ingen rettighe-

der. Her kom så nogle arbejdere, der mente de 

havde ret til en masse, og det var en yderst ra-

biat tankegang i Rødovre dengang,” fortæller 

Marie Drost Aakjær.  Hun tilføjer, at sognerådet 

imidlertid kom på andre tanker, da først husene 

i Søtorp først blev prissat og det viste sig, at de 

nye borgere faktisk havde penge. 

“Så blev de pludselig inviteret til at få en plads i 

sognerådet, nu man vidste, at de ikke ville koste 

sognet noget,” siger hun. Det skete i 1906, og 

repræsentanten fra Søtorp blev den første so-

cialdemokrat i sognerådet. I 1929 fik socialde-

mokraterne flertal, og de har haft posten som 

sognerådsformand - og senere borgmester - 

lige siden.

bØrNeLIV Søtorp vrimlede med børn. Billedet her er fra 
1910, hvor kvarterets børn også havde fået adgang til 
den lokale skole, men i de allerførste år, ville sognerådet 
ikke lukke socialdemokraternes børn ind i skolen.

på LaNDeT 44 ens huse blev opført i landlige omgivel-
ser ved Damhussøen fra 1904 til 1906.  Kvarteret fik 
navnet Søtorp og de nye beboere var mest typografer og 
litografer. Mens fædrene måtte gå helt til Valby Lang-
gade for at hoppe på et tog, når de skulle på arbejde i 
hovedstaden, kunne deres børn og hustruer til gengæld 
slippe for storbyens os og mylder. 

uVeLKOMNe Byggeforeningen Fremtiden blev stiftet i 
1902, og allerede i 1904 stod de første huse færdige i 
kvarteret Søtorp ved Damhussøen - uden at byggefor-
eningen havde fået byggetilladelse fra et yderst modvil-
ligt sogneråd. I 1906 stod hele Søtorp færdig, og sogne-
rådet måtte opgive kampen mod ‘de røde’ tilflyttere.

DeNGaNG I rØDOVre
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