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og Ruth Mørch er begge meget aktive i deres 

lokale demokrati, og måske er det evnen til 

altid at se plads til forbedring, der driver dem. 

I dette nummer af magasinet får du et TEMA 

om dit lokale demokrati. Du kan møde din nye 

kommunalbestyrelse og se, hvordan du selv 

kan være med til at bestemme. Side 8-13.
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unavngiven singer-songwriter skulle have pri-

sen. Men sådan gik det ikke. 

Læs mere på side 7.
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FIND OG FØLG RØDOVRE KOMMUNE  
PÅ FACEBOOK
I februar måned kommer din kommune på 

Facebook. På Rødovre Kommunes Face-

bookside får du de seneste nyheder og 

servicemeddelelser fra Rødovre Kommune 

i tekst, billeder og video. Her vil både være 

plads til de små, skæve historier og de store 

nyheder. Og har du generelle spørgsmål til din kommune, så er 

vi klar med svar.

NYE VEJNAVNE VED UNGDOMSBYEN
Den grund, der tidligere husede Statens Pædagogiske Forsøgs-

center, også kendt som Ungdomsbyen, er nu ved at blive be-

bygget, og der er derfor blevet brug for at lave to helt nye veje 

på området, der ligger ved Islegård Allé 5. De to veje får nav-

nene Islevhave - efter selve rækkehusprojektet - og Møllevan-

gen - efter den mølle, der engang lå ved Islevgård, 

og som blev brugt af bønderne i området. Det er 

Cervo Gruppen, der står bag byggeriet på SPF-grun-

den, som området også kaldes. Der opføres 73 ræk-

kehuse og 117 lejligheder. De første boliger forven-

tes at stå færdige i efteråret 2018.
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HVORDAN SER FREMTIDENS RØDOVRE UD?
Hvordan vil du gerne have Rødovre skal udvikle 

sig i de kommende år?  Lige nu har du mulighed 

for at komme med din mening om netop det. 

Læs mere om hvordan på side 4.

SNART ÅBNER VESTBADS NYE FITNESS
Den 1. marts åbner Vestbad et nyt fitnesscenter med nye maski-

ner, holdtræningssal, Tomahawk-cykelsal samt helt nye bade- og 

omklædningsrum. Åbningen af fitnesscentret markerer, at første  

etape af ombygningen i Vestbad er slut. Derfor venter også en 

spændende åbningsuge, hvor der vil være gode tilbud, rundvis-

ninger, foredrag samt en infoaften med blandt andet trænings-

fysiolog og slankecoach Henrik Duer, kendt fra TV3. Gennem hele 

2017 har Vestbad været igennem en omfattende renovering af 

den vestlige del af svømmehallen samt fitnesscentret. Svømme-

hallen ventes at åbne senere på året med tre nye bas-

siner: 25 meterbassin, varmtvandsbassin samt dyb-

vandsbassin med klatrevæg.

7

NYE TRÆER SKAL LÆRE ELEVER OM NATUREN
Denne vinter har Tinderhøj Skole fået 17 nye ‘undervisere’, nemlig 

en række træer, der fremover skal bruges i undervisningen på 

skolen. Tinderhøj Skole er udnævnt til Grøn Skole i Rødovre, og 

derfor skal skolens elever lære at kende forskel på de mest 

almindelige træsorter i Danmark, som bøg, 

lind, løn, vinter- og skov-eg, lærk og 

rødgran. De nye træer tilhører disse træ-

sorter. Men træerne skal også bruges til under-

visning om plantelære, økosystemer, biotoper, 

klimazoner og årstiderne. I kulturfagene kan træerne 

bruges i dansk til poetiske tekster, til historie om Danmarks 

udvikling siden istiden, og i sprogfagene til at understøtte 

ordforrådet på engelsk og tysk. Træerne vil også forskønne 

skolens udeområde. 
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NYHEDER

Få hjælp til at blive røgfri
Tre ud af fire rygere ønsker at stoppe 
med at ryge. Rødovre Kommune vil 
med ny kampagne hjælpe rygere med 
at kvitte cigaretterne.

Ønsker du at kvitte cigaretterne, så er der hjælp 

at hente. Kampagnen ‘Rygestop – Fyld livet op’ 

opfordrer rygere, som vil stoppe, til at melde sig 

på kommunens gratis rygestophold. Her har de 

fem gange så stor chance for at stoppe med at 

ryge ved at få professionel rådgivning som på 

egen hånd. En undersøgelse om danskernes 

rygevaner viser, at hver femte dansker stadig 

ryger. Undersøgelsen viser også, at 72 procent 

af nuværende og tidligere rygere ikke ville ryge, 

hvis de skulle leve deres liv om.

”Det er vigtigt, at de, der ønsker at stoppe, får 

tilbud om hjælp til rygestop”, siger forebyggel-

seskonsulent Marianne Hallberg, og fortsætter: 

”Derfor er der brug for, at rygere ved, hvor de 

finder kommunens rygestoptilbud, der alle er 

med professionelle rådgivere. Et rygestop er 

lettere sammen med andre på et rygestophold, 

hvor man i fællesskab aftaler en stopdato  

og bakker hinanden op i at holde fast i 

rygestoppet.”

RYGESTOP-KAMPAGNEN
Kampagnen er en del af forskningsprojektet 

’Rigere uden røg’, der undersøger, om en 

kontant belønning kan få flere til at blive 

røgfri. I Helsingør, Frederiksberg og Hals-

næs får rygestopperne et gavekort, hvis de 

bliver røgfri, mens Rødovre, Gladsaxe og 

Odense er kontrolkommuner, som ikke gi-

ver en økonomisk gevinst, men i stedet fø-

rer kampagne med opfordringen om at 

melde sig på et gratis rygestophold.

Der er stadig pladser på holdene, og det 

næste starter den 26. februar i Rødovre 

Sundhedscenter. Du tilmelder dig via rk.dk/

rygestop. Du kan også ringe på tlf. 80 31 31 

31 eller sende en sms med teksten RYGE-

STOP til 1231. Så bliver du ringet op af en 

rygestoprådgiver.

NYHEDER

Hvordan synes du, Rødovre skal udvikle sig?
Du kan få indflydelse på, hvordan 
byen skal udvikle sig. Planen for de 
kommende års fysiske udvikling af 
Rødovre er i høring frem til den  
21. marts.

Rødovre oplever i disse år stor tilflytning, og der 

er kommet godt gang i byggeriet. Men udviklin-

gen skal foregå, så Rødovre bliver ved med at 

være en attraktiv by, hvor der er lys og luft mel-

lem husene. Derfor er der lavet et forslag til en 

ny kommuneplan, der indeholder planlægning 

for alle lokalområder. 

I planen er der især fokus på tre områder, som i 

de kommende år vil blive udviklet særligt. Det er 

‘Rødovre Syd’, hvor der vokser en ny bydel frem 

ved det udbrændte Rødovre Stationscenter. Der 

kommer en flot indgang til Rødovre med tre 

tårne og en bro over Tårnvej. I ‘Rødovre Nord’ 

fortsætter forskønnelsen af Islevbrovej, og der 

kommer en ny station, så man om cirka seks år 

kan stige på letbanen, der kommer til at køre 

mellem Ishøj og Lyngby. Desuden har Kommu-

nalbestyrelsen vedtaget en helhedsplan for 

udviklingen af det centrale Rødovre, ‘Bykernen’. 

Visionen er at lave en langsigtet omdannelse af 

området, så der kommer mere byliv.

DIN MENING ER VIGTIG
Før forslaget til kommuneplanen blev lavet, in-

viterede Kommunalbestyrelsen til en række 

debatmøder. Input fra møderne er blevet indar-

bejdet i forslaget. 

Men nu er det borgernes tur igen. Forslaget til 

kommuneplan er nemlig i offentlig høring frem 

til den 21. marts og kan findes på den digitale 

høringsportal på rk.dk, hvor alle borgere kan 

give deres mening til kende. Håbet er, at rigtig 

mange vil give deres besyv med, så den nye 

kommunalbestyrelse får et godt udgangspunkt 

for at træffe beslutning om Rødovres fremtid.

KOMMUNEPLANEN
Bæredygtighed er et gennemgående tema i 

den nye kommuneplan, og det bliver der 

arbejdet med inden for miljø-, økonomi-, 

social-, demokrati- og kulturområdet. Planen 

bygger videre på visionen ‘Sammen om 

Rødovre’ i forhold til inddragelse af borgerne 

og udvikling af fællesskabet. 

Målet er at få en bæredygtig og attraktiv by 

for alle Rødovreborgere.

I Rødovre Kommune er der tradition for, at 

der i forbindelse med en ny valgperiode bli-

ver sikret sammenhæng mellem den afgå-

ende og den nyvalgte kommunalbestyrelse 

ved, at den afgående kommunalbestyrelse 

sender forslaget til kommuneplanen i høring, 

mens den kommende kommunalbestyrelse 

vedtager den endelige plan.

Rødovre Syd er et af de områder, hvor man især vil kunne mærke byudviklin-
gen i de kommende år. Billedet er en visualisering af det kommende byggeri 
’Rødovre Port’, der skal ligge, hvor det nedbrændte Stationscenter ligger i dag. 

Tyvstart på ny daginstitution

Rødovre Kommune er i gang med at bygge en 

ny og moderne børneinstitution ved Irmabyen, 

som er planlagt til at stå færdig i slutningen af 

året. Men tilstrømningen af familier og ikke 

Et stort behov for daginstitutions-
pladser betyder, at en ny institution 
ved Irmabyen åbner før tid i 
midlertidige lokaler.

HJALP AT STOPPE SAMMEN
Cirka 70 procent af de rygere, der forsøgte at 

stoppe med hjælp fra et rygestophold, er blevet 

røgfri. En af dem, der har haft succes med at 

stoppe, er Maria Ronnenberg: 

”Rygestoprådgiverne har givet mig en masse ny 

viden. Det giver noget helt specielt at mødes 

med andre”, fortæller hun. Hun har deltaget på 

rygestopholdet sammen med et familiemedlem, 

og de har kunnet hjælpe hinanden: 

”For nemt er det ikke, men det virker! Jeg vil 

gerne anbefale det til andre”.

mindst de helt små borgere er så stor, at man 

nu åbner en midlertidig institution. Rødovre 

Kommune har derfor lejet lokaler af Rødovre 

Boligselskab og indretter tre nye vuggestue-

grupper til i alt 30 børn. 

Når den nye institution ved Irmabyen står fær-

dig, rykker børn og personale over i det nye 

byggeri. Den nye institution får plads til i alt 180 

børn i vuggestue og børnehave. 

Rødovre Kommune har i forvejen udvidet de 

eksisterende børneinstitutioner Skanderup og 

Broparken, så der fra årsskiftet blev plads til 20 

vuggestuebørn mere.

Den midlertidige institution bliver oprettet på 

adressen Valhøjs Allé 141. Institutionen åbner 

den 1. marts 2018, og indskrivningen er 

startet.
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NYHEDER

Kommunalbestyrelsen siger ja til letbanen
Hovedstadens Letbane har været i 
udbud, og økonomien holder. 
Kommunalbestyrelsen i Rødovre har 
netop godkendt grundlaget, så 
byggeriet kan gå i gang. Letbanen 
forventes at være på skinner i 2024.

Letbanen er nu kommet et skridt nærmere. 

Hovedstadens Letbane har nu gennemført et 

udbud af anlægs- og driftskontrakterne, og det 

giver ikke anledning til ændringer i Rødovre 

Kommunes udgifter til letbanen. Derfor har 

Kommunalbestyrelsen i Rødovre også sagt en-

deligt ja til planerne.

Rødovre Kommune skal dog gennemføre en 

række byggerier for at tilpasse vejnettet til 

letbanen. 

Det omfatter blandt andet en forplads til den nye 

letbanestation, som bliver placeret på Slotsher-

rensvej 400.

FORBINDER STORKØBENHAVN
Når letbanen står færdig bliver det nemmere at 

komme rundt i hovedstadsområdet. Letbanen 

skal forbinde Lyngby i nord med Ishøj i syd. 

I Rødovre er det Islev, der bliver koblet op på det 

nye stationsnet, og dermed får direkte og hurtig 

transport til blandt andet DTU i Lyngby og hospi-

talerne i Glostrup og Herlev. Stationen får nav-

net ‘Rødovre Nord’.

Den nye letbane forventes at få 13-14 millioner 

årlige passagerer. Ifølge en rapport fra konsu-

lenthuset Incentive er der allerede nu foretaget 

eller planlagt investeringer for 32 milliarder 

kroner i kommunerne langs den kommende 

letbane. 

Det vil ifølge rapporten skabe 36.500 nye ar-

bejdspladser og tiltrække op mod 32.000 nye 

borgere i områderne inden for 1,2 kilometer fra 

de kommende 29 letbanestationer.

LETBANEN
Det forventes, at det samlede letbaneprojekt 

kommer til at koste ca. 6,2 mia.kr. I den sam-

lede økonomi for letbanen er der fastholdt 

økonomiske reserver på mere end det anbe-

falede niveau

Når alle i ejerkredsen har godkendt økono-

mien, kan byggeriet starte. Det omfatter: 

Staten, Region Hovedstaden og kommuner-

ne Rødovre, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, 

Herlev, Albertslund, Glostrup, Brøndby, 

Hv idovre,  Val lensbæk ,  I shøj  og 

Høje-Taastrup.

Det forventes, at letbanen åbner i 2. halvår  af 

2024. 

Du kan læse mere om den kommende let-

bane på dinletbane.dk og loopcity.dk

NYHEDER

Overrasket orkester modtog Rødovre Musikpris

Helt til sidste sekund blev der gjort alt 
for at hemmeligholde, at Rødovre 
Concert Band var årets modtager af 
Rødovre Musikpris. Og det var også 
nogle temmelig overraskede 
orkesterledere, der gik på scenen til 
nytårskoncerten i januar for at 
modtage hæderen.

På scenen stod en enlig stol og ved siden af den 

en guitar. Da borgmester Erik Nielsen til årets 

nytårskoncert i Viften trådte op på scenen for at 

afsløre, hvem årets vinder af Rødovre Musikpris 

blev, var der gjort alt for at give indtryk af, at et 

unavngivet bysbarn - en netop hjemvendt sin-

ger-songwriter - havde vundet prisen. Stor var 

overraskelsen derfor, da en rørt borgmester 

bekendtgjorde, at det i stedet var Rødovre Con-

cert Band.

“Hold da op, sikke en overraskelse og sikke en 

anerkendelse. Jeg er slået helt omkuld. Det er 

virkelig et skulderklap - og de 80.000 kroner skal 

vi nok få omsat,” lød det fra orkestrets formand 

Jørgen ’Tuba’ Jensen, da han sammen med diri-

gent Jørgen ’Misser’ Jensen modtog prisen. 

Derefter lød der et stort tak til Rødovre Centrum 

og Rødovre Kommune, som uddeler prisen 

hvert år, og Kommunalbestyrelsen og borgme-

steren fik også takkeord med på vejen. 

MERE END SKULDERKLAP
Men prisen er mere end anerkendelse og en 

pengegave, der hjælper på regnskabet, når or-

kestret for eksempel deltager i EM for harmoni-

orkestre i Bruxelles til foråret. Det fortalte Jørgen 

’Tuba’ efter koncerten.

“Det vil også hjælpe os, når vi skal ud og sende 

ansøgninger afsted, at vi har fået den pris. Det 

pynter på CV’et.” Og orkestrets dirigent Jørgen 

’Misser’ Jensen supplerer:

“Hele den klassiske musikverden er jo en relativt 

snæver kreds, så når vi får sådan en pris, så 

rygtes det hurtigt, og det kan jo betyde, at vi får 

nogle muligheder for at spille flere steder.” 

Men for ham er prisen også et signal om, at 

Rødovre er et sted, hvor der er plads til kultur. 

“Det er virkelig unikt at have en kommune, der 

bakker så meget op. Ikke bare om os, men også 

om Musik Unik (børneorkester, red.) og om at 

bygge en ny musikskole. Det kommer jo alle 

borgerne til gode,” siger han.

TANKEN HAVDE STREJFET HAM
Selv blev han også meget overrasket over at få 

prisen. Og det på trods af, at tanken faktisk 

havde strejfet ham. 

“Vi plejer altid at spille sammen med vinderen, 

og derfor ringede jeg i december for at høre, 

hvem det blev. Men da de ikke ville sige det, og 

jeg i øvrigt synes, vi havde fået lidt meget plads 

i programmet, så tænkte jeg ’hvad nu hvis...’,” 

siger han, men tilføjer: 

“Men da de så stillede den der stol og guitar klar 

på scenen, så tænkte jeg ’nå okay, det var ikke 

os.’ Så de snød os virkelig.”

RØDOVRE MUSIKPRIS
Rødovre Musikpris uddeles hvert år i januar 

under Nytårskoncerten i Viften. Prisen er 

stiftet af Rødovre Kommune og Rødovre 

Centrum, og var i år på 80.000 kroner.
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Her er Rødovres nye kommunalbestyrelse

KEND DIT LOKALE DEMOKRATI KEND DIT LOKALE DEMOKRATI

Den nyvalgte kommunalbestyrelse er nu trukket i arbejdstøjet og pladserne i de politiske udvalg er fordelt. Her 
kan du få et overblik over, hvem der sidder på hvilke poster de kommende fire år.

ØKONOMIUDVALGET
Erik Nielsen (A) - formand

Britt Jensen (A)

Niels Spittau (O)

Claus Gisselmann Olsen (V)

Peter Mikkelsen (Ø)

Ansvar: Budget og regnskab, løn- og 

personalepolitik, digitalisering, indkøbs-

politik, erhvervspolitik, forsikring, fysisk 

planlægning.

BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Annie Arnoldsen Petersen (A) - formand

Steen Skriver Rasmussen (A) 

- næstformand

Jan Kongebro (A)

Anders Torm Nielsen (C)

Peter Mikkelsen (Ø)

Ansvar: Arbejdsmarkedspolitik,  

integrationspolitik, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) 

- formand

Annie Arnoldsen Petersen (A) - næstformand

Ahmed Dhaqane (A)

Kim Drejer Nielsen (C)

Kenneth Rasmussen (F)

Ansvar: Børne- og ungepolitik, daginstitutioner 

og dagpleje, folkeskoler og skolefritidsordninger, 

ungdomsskole, den kommunale tandpleje.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
Lene Due (A) - formand

Pia Hess Larsen (A) - næstformand

Brian Møller (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Kim Drejer Nielsen (C) 

Ansvar: Kultur- og fritidspolitik, børnekul-

turpolitik, idrætspolitik.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
Britt Jensen (A) - formand

Ahmed Dhaqane (A) - næstformand

Brian Møller (A)

Claus Gisselmann Olsen (V)

Marianne Christensen (Ø)

Ansvar: Sundhedspolitik, ældrepolitik, 

handicappolitik, frivillighedspolitik.

BØRNE- OG UNGEUDVALGET
Michel Berg (A) - formand

Lene Due (A) - næstformand

Udvalget er et særligt nedsat udvalg, der 

træffer beslutninger om tvangsmæssige 

foranstaltninger overfor børn, unge og 

deres familier. Udvalgets medlemmer er 

to politikere fra kommunalbestyrelsen, en 

dommer fra retskredsen samt to 

pædagogiske/psykologiske konsulenter, 

udpeget af Statsforvaltningen. 

Sidende fra venstre: Niels Spittau (O), borgmester Erik 
Nielsen (A) og Peter Mikkelsen (Ø). Stående fra venstre: 
Kim Drejer Nielsen (C), Anders Torm Nielsen (C), Mogens 
Brauer (C), Claus Gisselmann Olsen (V), Flemming 
Lunde Østergaard Hansen (A), Annie Arnoldsen Peter-
sen (A), Michel Berg (A), Steen Skriver Rasmussen (A), 
Lene Due (A), Kenneth Rasmussen (F),  Ahmed Dhaqane 
(A), Pia Hess Larsen (A), Jan Kongebro (A), Marianne 
Christensen (Ø), Brian Møller (A) og Britt Jensen (A).

Erik Nielsen (A) - borgmester

Britt Jensen (A)

Annie Arnoldsen Petersen (A)

Jan Kongebro (A)

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Pia Hess Larsen (A)

Ahmed Dhaqane (A)

Michel Berg (A)

Steen Skriver Rasmussen (A)

Lene Due (A)

Brian Møller (A)

Kim Drejer Nielsen (C)

Anders Torm Nielsen (C)

Mogens Brauer (C)

Kenneth Rasmussen (F)

Niels Spittau (O)

Claus Gisselmann Olsen (V)

Peter Mikkelsen (Ø)

Marianne Christensen (Ø)

De politiske udvalg

Kommunalbestyrelsen
(inddelt efter partibogstav)

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Jan Kongebro (A) - formand

Michel Berg (A) - næstformand

Pia Hess Larsen (A)

Steen Skriver Rasmussen (A)

Mogens Brauer (C)

Ansvar: Miljø- og klimapolitik, forsyning,  

bygge- og boligforhold, kollektiv trafik, 

planlovgivning.

På rk.dk under ’politik’ finder du mere information 
om politikere og udvalg. Her kan du også abonnere 
på dagsordener og referater fra møderne i 
Kommunalbestyrelsen og i de forskellige udvalg. 
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En smule UTILFREDSHED 
kan gøre tingene meget BEDRE

Brok eller ansvarlighed? Pligt eller 
lyst? Hvad driver dem, der igen og 
igen rækker hånden op og melder sig, 
når pladserne i for eksempel elevrådet 
eller kulturrådet skal besættes? Mød 
Jeppe Holm på 15 og Ruth Mørch på 
79, der begge er involveret i deres 
lokale demokrati. 

Hvad er forskellen på en engageret samfunds-

borger og et brokkehoved?

“Et brokkehoved er en, der ikke gør noget ved 

det,” siger Jeppe Holm på 15 år Han lyder sikker, 

og man tror ham, for han er ikke bare en almin-

delig 9. klasses-elev. Han er selv en af dem, der 

gør noget. Han sidder i elevrådet på Rødovre 

Skole, i fælleselevrådet i Rødovre og er aktiv i 

organisationen Danske Skoleelever. En dag vil 

han gerne være politiker - hvis han da ikke be-

stemmer sig for at gå ind i politiet i stedet.

Denne eftermiddag er han sat i stævne på Rød-

ovre Rådhus til en snak om, hvor lysten til at 

være en del af det lokale demokrati kommer fra, 

og overfor ham ved det blanke mødebord sidder 

en beslægtet sjæl. Ruth Mørch befinder sig i den 

modsatte ende af livet - hun bliver 80 år næste 

gang, og bag sig har hun poster i fagbevægel-

sen og Kommunalbestyrelsen i Rødovre. De 

sidste 11 år har hun været formand for 

Seniorrådet. 

ALDRIG HELT TILFREDS
Men trods aldersforskellen mærker man hurtigt, 

hvor meget Ruth Mørch og Jeppe Holm har til-

fælles. Og især én ting er svært at komme 

udenom: 

“Jeg tror aldrig, jeg bliver helt tilfreds. Der er  jo 

altid noget, der kan gøres,” siger Jeppe Holm. 

Den fornemmelse kender Ruth Mørch godt. Det 

var også en utilfredshed, der i sin tid kastede 

hende ud i det demokratiske arbejde: Den 

manglende adgang til skovle, når hun og kolle-

gerne i hjemmeplejen skulle have bilerne fri af 

sneen om vinteren.

“Jeg brokkede mig til kommunen og blandede 

mig, og til sidst var der nogen, der sagde: Jeg 

tror, du skal ind i bestyrelsen’,” siger hun. 

Efter to år i bestyrelsen i Husligt Arbejder For-

bunds Afdeling 1 var hun blevet formand. Siden 

blev hun næstformand i FOAs Social- og Sund-

hedsafdeling, og da var hun allerede gået ind i 

lokalpolitik, hvor hun undervejs var viceborgme-

ster. Alt det ligger dog bag hende nu, og om lidt 

stopper hun efter eget valg også i Seniorrådet. 

Men der er stadig pladserne i Kulturrådet, He-

erup Museets Venner og i Hønsehave-gruppen 

i Kærene tilbage. 

“Og så strikker jeg lidt for Røde Kors,” siger hun.

Jeppe Holm ser imponeret ud.

“Det er mange ting, du har været involveret i. 

Det er vildt, at du har kunnet få det til at hænge 

sammen. Det er meget inspirerende,” siger han. 

Ruth Mørch smiler og forklarer, at man jo tager 

én ting ad gangen.

“Jeg oplever mig selv som værende i nuet. Når 

jeg er dér, så er jeg kun der og koncentrerer mig 

Vil du være med til at bestemme?

KEND DIT LOKALE DEMOKRATI KEND DIT LOKALE DEMOKRATI

Selv om kommunalvalget er overstået og den nye kommunalbestyrelse nu har indtaget taburetterne, så sluttede din 
indflydelse her i Rødovre ikke med det kryds, du satte på stemmesedlen i november. Der er nemlig flere måder, du kan 
give din mening til kende og få indflydelse på.

Stil et forslag til dine politikere
Som borger i Rødovre Kommune har du mulighed for at oprette et 

forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte. Men for at 

sikre, at forslaget er relevant for andre end bare dig, skal det bakkes 

op af stemmer fra andre borgere. Det kræver 1305 stemmer at få et 

forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen. 

Du kan stille dit forslag på rk.dk under ‘borgerdrevne forslag’. Her 

kan andre også stemme på dit forslag, og du kan stemme på for-

slag stillet af andre. 

Du har dog også mulighed for at indsamle fysiske underskrifter til 

dit forslag. På hjemmesiden kan du læse mere om, hvad der kræves 

og hvor du skal aflevere underskrifterne.

Du skal være borger i Rødovre Kommune både for at stemme og 

stille et forslag.

Sig din mening, når der er høring
På Rødovre Kommunes hjemmeside finder du vores digitale hø-

ringsside. Her kan alle interesserede borgere, virksomheder og 

organisationer se, hvilke forslag der er på vej i høring, hvilke orga-

nisationer der høres, og hvilke høringssvar der allerede er afgivet.

Det er også her du selv kan komme med kommentarer, ændrings-

forslag eller indsigelser, når for eksempel en lokalplan eller en ny 

politik bliver sendt i høring. Du kan påpege forhold, som du mener, 

der bør tages hensyn til, før planerne vedtages endeligt af 

politikerne. 

Lige nu er den nye Kommuneplan i høring. Den sætter rammerne 

for Rødovres udvikling i de kommende år. Du kan afgive hørings-

svar på Kommuneplanen frem til den 21. marts. Søg på ’høringer’ 

på rk.dk for at finde den.

Find det råd, der handler om dig
I Rødovre Kommune findes også en række råd og udvalg, hvis formål er at rådgive politikerne inden for forskellige fagområder. Men rådene kan 

også stå bag aktiviteter, der oplyser borgerne og støtter de lokale netværk. 

Medlemmerne af disse råd udpeges på forskellig vis. Mens nogle er udpeget af Kommunalbestyrelsen, er andre frivillige fra lokale interesseor-

ganisationer og foreninger - eller valgt direkte af borgerne, som det er tilfældet med Seniorrådet. Du kan læse mere om de forskellige udvalg, 

læse referater og dagsordener fra deres møder og finde kontaktinformation på dem på rk.dk/politik under ’andre råd og udvalg’. 

SENIORRÅDET

INTEGRATIONS-
RÅDET

KUNSTRÅDET

UDSATTERÅDET HANDICAPRÅDET

FOLKEOPLYSNINGS-
UDVALGET

10  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  F E B R U A R  2 01 8 F E B R U A R  2 0 1 8  /  S A M M E N  O M  R Ø D O V R E  /  11  



om det. Men det er klart, at det kræver noget 

tolerance hjemmefra, at lave så mange ting.”

KAN IKKE LADE VÆRE
Men tingene skal jo gøres, det er de enige om, 

og det er især det, der får Jeppe til at stille op. 

“Hvis ingen andre gør det, så må man jo selv 

gøre det. Der skal ske noget,” siger Jeppe Holm. 

Ruth Mørch nikker:

“Men har du det ikke også sådan, at det giver 

dig en tilfredshed at have indflydelse? Jeg kan 

godt lide det, men også at have modspil under-

vejs,” siger hun. Jeppe er enig, og fremhæver 

især tilfredsstillelsen ved at have argumenteret 

sig frem til det, som han mener er det rigtige. At 

kæmpe for noget og lykkes med det.

“Ja, dét er fedt!” udbryder Ruth Mørch.

“Men man skal ikke lade sig slå ud, når man 

ikke får det, man vil have. Der er også bump på 

vejen,” siger hun. For den vej de begge har 

valgt, er også brolagt med diskussioner, mod-

stand og en hel del hårdt (og frivilligt) arbejde. 

“Jeg tror, man skal være af en særlig støbning,” 

siger Jeppe Holm, og Ruth Mørch er enig:

“Ja, hvis du gerne vil have medbestemmelse i 

demokratiet, skal du nok have en særlig driv-

kraft, der gør, at du ikke kan lade være.” Og det 

har de begge. 

HVAD SKAL HUN DOG LAVE NU?
Men på ét afgørende punkt er de to dog meget 

forskellige. Mens Jeppe Holm i dag styrer mål-

rettet mod en fremtid med indflydelse - første 

skridt er måske at arbejde et år for organisation 

Danske Skoleelever, når han er færdig med fol-

keskolen - så har Ruth Mørch aldrig styret mål-

rettet efter det. 

“Jeg tænkte slet ikke på det på den måde, da jeg 

var ung. Tingene kom bare hen ad vejen,” siger 

hun. Mere målrettet er hun dog i sin beslutning 

om at drosle ned nu. For det gør hun, understre-

ger hun.  Hendes mand er dog af en anden 

mening:

“Folk har spurgt ham: ‘Hvad skal hun så lave nu, 

efter Seniorrådet?’ Så har han svaret: ‘Nå, hun 

finder nok på noget nyt’. Men det gør jeg altså 

ikke!” siger hun. Og man tror hende næsten. 

TO ENS Både Ruth Mørch og Jeppe 
Holm elsker at have indflydelse. 
Mens Jeppe Holm har kastet sig over 
arbejdet i elevrådet og i organisatio-
nen Danske Skoleelever, så har Ruth 
Mørch en fortid som aktiv i fagbevæ-
gelsen, som medlem af Kommunal-
bestyrelsen og er i skrivende stund  
afgående formand for Seniorrådet. I 
december vandt hun prisen som 
Årets Ildsjæl. 

KEND DIT LOKALE DEMOKRATI KEND DIT LOKALE DEMOKRATI
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Det sker i Rødovre

For børn
RYTMIK FOR DE 1-3 ÅRIGE: SKRIG OG SKRÅL
Lørdag d. 24. februar kl. 10.30-11.30

Pia Jønsson tager børn og voksne på en rytmik-

rejse med sange, musik og dans. Vi spiller på 

trommer, rasler med rasleæg og slutter af med 

afslapning og sæbebobler.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Pris: 20 kr. Billetter via rdb.dk fra 16. februar. Der 

skal købes billetter til både børn og voksne.

FASTELAVN
Søndag d. 25. februar kl. 10-16

Fastelavnsfest på Heerup Museum, hvor gården 

vil være fyldt med glade udklædte børn. Der er 

gratis ansigtsmaling ml. kl. 10-13.  

Sted: Heerup Museum

Gratis entré på Heerup Museum for alle 

udklædte.

ULVETIME: KONCERT MED ANNA SPEJLÆG
Torsdag d. 1. marts kl. 17-18.30

Anna Spejlæg kommer med sin sangkuffert, og 

børnene hjælper med at trække emner i kuf-

ferten, og så skal alle synge, gætte sjove lyde og 

bevæge sig til musikken.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 30 kr. inkl. mad. Billetter kan købes fra 21. 

februar kl. 10 via rdb.dk. Der skal købes billetter 

til både børn og voksne.

LYT TIL ET INSTRUMENT 
Tirsdag d. 6. marts kl. 9.15, 9.45 og 10.15

Som noget helt nyt laver vi klassiske koncerter i 

miniudgave for de 2-4 årige. Børnene får lov at 

ligge på tæpper og i dæmpet belysning lytte til 

forskellige numre spillet på enten blokfløjte, vio-

lin, cello eller harpe.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig på tlf. 36 37 97 23 

fra 26. februar.

BARSELSCAFÉ: SYNG SPROGET I GANG
Fredag d. 9. marts 

kl. 10.30-11.20 og 11.45-12.35

Rytmikpædagog Christina Skaarup fortæller og 

viser i praksis, hvordan du med rytme, fagter og 

stemmeføring kan starte med den helt tidlige 

sprogstimulering.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. Billetter kan købes fra 1. marts kl. 10 

via rdb.dk. Der skal kun købes billet til den 

voksne.

SJOV LØRDAG
Lørdag den 10. marts kl. 12 – 18.

Hele Rødovrehallen er fyldt med sjove aktiviteter 

for børn og unge – alt fra sport til kreativitet.

Sted: Rødovrehallen

Gratis

Vinterferie
VINTERFERIE PÅ VESTVOLDEN
10.–25. februar. Alle dage kl 11-16.

Interaktive historiske oplevelser i den lune Ejby-

bunker, der gør hele familien klogere.

Sted: Ejbybunkeren

Entre 50 kr. for voksne/30 kr. for børn

WORKSHOP PÅ HEERUP MUSEUM: 
MARMORERING PÅ PAPIR
13.–16. og 20. – 23. februar kl. 13-16

Heerup Museum inviterer ind i marmoreringens 

univers - en flot og anderledes måde at deko-

rere sit papir på. Vi vælger selv farver og mar-

morerer, inden vi hænger dem til tørre og må-

ske folder en notesbog. 

Sted: Heerup Museum

Pris: 35 kr. inkl. entré til Heerup Museum. Først 

til mølle. Ingen tilmelding.

VINTERFERIEKONCERT: 
KATRINE BILLE MED BAND
Søndag d. 18. februar kl. 14.00

Vinterferiens forrygende børne- og familiekon-

cert med Katrine Bille og band, kendt fra DR 

Ramasjangs ’Lille Nørd’.

Sted: Viften

Billetter 115 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

EVENTYR PÅ RØDOVRE BIBLIOTEK
19.-24. februar

Kom til eventyrlig vinterferie på biblioteket. Du 

kan deltage i vores særlige aktiviteter hver dag: 

Kom på prinse- og prinsesseskole, lær at fægte 

som en ægte ridder, lav prinsesse- og drage-

muffins til et eventyrligt te-selskab og andre 

sjove ting. Se dagsprogrammet på rdb.dk.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Book billet fra 9. februar via rdb.dk

Events
RØDOVRE BIBLIOTEKS FØDSELSDAG
Lørdag d. 20. februar kl. 11-13

Kom med som gæst, når Rødovre Bibliotek fej-

rer fødselsdag. Vi byder på saftevand, kaffe og 

lagkage til de 100 første gæster – og forskellige 

fødselsdagsaktiviteter.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis.

 

ISDISCO
18. februar samt 4. og 18. marts kl. 17-20

Vi skruer op for musikken og dæmper belysnin-

gen, så kom til isdisco og få en sjov aften.

Sted: Rødovre Skøjte Arena

Pris: 20 kr. pr. person og evt. leje af skøjter 15 kr.

Foredrag
LOLA JENSEN: HVEM BESTEMMER 
HJEMME HOS JER?
Onsdag 14. februar kl. 19

Oplev familievejleder Lola Jensen i Viften med sit 

både underholdende og tankevækkende fore-

drag ’Hvem bestemmer hjemme hos jer?’

Sted: Viften

Billetter 160 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

 

VILD MED VINYL
Onsdag d. 28. februar kl. 18-20.30

Tag med på fælles vinyl-jagt i bibliotekets gamle 

pladesamling. Vi spiller fundene for hinanden, 

musiksnakker og nyder lidt god mad og øl i 

voksenbibliotekets nyindrettede musikdiskotek.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. inkl. mad. via rdb.dk.

FORFATTERFOREDRAG MED ANNA GRUE
Onsdag d. 7. marts kl. 19-21

Vil du med en tur tilbage til 50’erne og 60’erne? 

Anna Grue fortæller om arbejdet med ’Italiens-

vej’ og ’De voksnes rækker’, viser stemningsbil-

leder og fortæller anekdoter fra tiden, hvor bø-

gerne foregår. I tidens ånd serverer vi en 

Martini-cocktail i vores hyggelige 60’er-stue.

Sted: Rødovre Bibliotek

Pris: 40 kr. via rdb.dk

Musik og scene
CARL EMIL PETERSEN - SOLO
Fredag 16. februar kl. 20

Storbypoeten fra Ulige Numre giver koncert i 

Viften.

Sted: Viften

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

 

ALBERTE WINDING BAND
Fredag 9. marts kl. 20

Kom og oplev Alberte Winding tage dig med 

tilbage til de sarte lyse sommernætter med sine 

swingende popsange.

Sted: Viften

Billetter 245 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

Kunst og udstilling
UDSTILLING AF LOKALHISTORISKE FOTOS 
FRA RØDOVRE I 1960’ERNE
6.–27. marts

I anledning af Anna Grues foredrag på Rødovre 

Bibliotek 7. marts kan du opleve en udstilling af 

lokalhistoriske fotos fra Rødovre i 1960’erne. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang i bibliotekets åbningstid. Udstil-

lingssalen kan dog være kortvarigt lukket pga. 

andre arrangementer. 

NY UDSTILLING: 
OLE HEERUP – FARVENS MELODI
9. februar til 21. maj 2018

Udstillingen ’Ole Heerup – farvens melodi’ ærer 

mindet om en stor kolorist og livskunstner, der 

for nylig gik bort. Ole Heerup havde som dreng 

sin gang i i Rødovre, hvor hans far Henry Heerup 

havde værksted. Udstillingen stiller skarpt på 

Ole Heerups arbejde; fra det figurative og grafi-

ske til de lyrisk abstrakte farvestrømme. 

Sted: Heerup Museum

Entré:  45 kr/voksne.

 
RUNDVISNING OM OLE HEERUP
Søndag 18. februar kl. 12-13

Heerup Museums kunstformidler introducerer 

forårets særudstilling om Ole Heerups liv og 

kunst med vægt på centrale temaer som musik-

ken, farven og familien. 

Sted: Heerup Museum

Entré: 45 kr/voksne. Ingen tilmelding. Gratis 

mod betalt entré. 

Sundhed 
ÅBNING AF VESTBAD FITNESS
Torsdag den 1. marts kl. 9

Den 1. marts åbner Vestbad nyt fitnesscenter  

på festlig vis. Der er nye maskiner, holdtræ-

ningssal, Tomahawk-cykelsal samt nye bade- 

og omklædningsrum. Dermed er 1. etape af 

Vestbads ombygning også færdig.

Sted: Vestbad Fitness.

INFOAFTEN HENRIK DUER - FIT PÅ 12 UGER 
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19-20

Kom og hør træningsfysiolog og slankecoach 

Henrik Duer, som er kendt fra bl.a TV3, fortælle 

om ‘Fit på 12 uger’, som han laver i samarbejde 

med Vestbad Fitness. 

Sted: Vestbad

Gratis, men begrænset antal pladser. Tilmelding 

via vestbad.dk
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DENGANG I RØDOVRE

“Så, nu vælter den ene gavl”

Barometret nåede ’jordskælvsmærket’ og for-

talte dermed danskerne, hvad de kun behøvede 

at kigge ud af vinduet for at opdage: At en af de 

værste storme lige nu fejede hen over landet. 

Det var den 23. februar 1967, og i Rødovre stod 

vognmand Mikkelsens kone med telefonrøret i 

hånden og så over på sin mands fabrik. Den lille 

fabrik på Nyholms Allé 17, hvis halve snes an-

satte lavede plastemballage, var ved at tabe en 

kamp mod elementerne. 

En februardag i 1967 hærgede en 
mægtig storm Danmark. Tusinder af 
tage blæste af, og i Rødovre kunne en 
fabriksejers kone holde politiet 
orienteret over telefonen, mens 
fabrikken faldt fra hinanden. 

“Så, nu vælter den ene gavl,” sagde fru Mikkel-

sen ind i telefonrøret ifølge næste dags Rødovre 

Avis. I den anden ende af røret var det lokale 

politi, der skyndte sig at rykke ud med det 

samme sammen med Falck og NESA. Elnettet 

omkring fabrikken var nemlig også ved at blæse 

ned. Men det store beredskab nåede slet ikke at 

gøre noget, før det var for sent.

“Ved vor ankomst blæste taget af bygningen,” 

fortalte politifolk bagefter til Rødovre Avis. En 

mursten fra det afrevne tag kom flyvende og 

ramte bildøren på politibilen, netop som de kom 

frem, og med taget røg også ledningerne til fa-

brikken, der lagde sig hen over vejen. 

Og nu havde stormen frit slag til at rasere første-

salen på den lille plastfabrik, der var mere end 

et sørgeligt syn, da det hele var overstået. 

På det tidspunkt var tusinder af tage blæst af 

huse over hele Danmark, rapporterede Politiken 

næste dag. Søfolk havde været i yderste livsfare 

og færgetrafikken selvfølgelig sat helt i bero. 

Stormen var forsidestof i avisen, der kunne for-

tælle, at den med vindhastigheder op mod 125 

kilometer i timen “slog toppen ud af Beauforts 

vindskala”. Men selv om der ikke blev sparet på 

dramatikken, var sproget dengang dog ander-

ledes formelt og underspillet, end det er i vore 

dages kulørte vejrhistorier. 

“Sidste døgns vejr vil gå over i meteorologien 

som ’februarstormen 1967’, der ikke havde sin 

mage siden ’februarstormen 1936’, der fældede 

flere træer i de danske skove end nogen anden 

orkan før den,” skrev Poltiken den 24. februar. 

Så havde man da ikke sagt for meget. 

Skaderne på den lille plastikfabrik på Nyholms Allé in-
spiceres dagen derpå. Stormen 23. februar 1967 blæste 
tage af bygninger over hele Danmark. 
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