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DE DYRKER NYTTE FOR SjÆLEN
“Det burde være en menneskeret at have et 

stykke jord.” Sådan siger livsnyder og næstfor-

mand i Foreningen Nyttehaverne ved Vestvol-

den, Niels Bjergsø, som også pryder forsiden af 

dette magasin. For enden af Rødovre Parkvej 

ligger nemlig et kludetæppe af små haver, og du 

kan også få din egen nyttehave, hvis du bor i 

Rødovre. I haverne bliver der luget, dyrket og 

gravet. Men også hygget, drukket kaffe og slik-

ket sol. Læs mere på side 12.

BORGERNES HISTORIER mED SPRaYDÅSE
Den internationalt berømte streetart-kunstner 

Tasso tager i løbet af maj spraydåserne frem i 

Rødovre. Fem malerier vil blive malet over H.C. 

Andersens eventyr ’Den Grimme Ælling’, og du 

kan følge med i arbejdet undervejs. Måske kan 

du også genkende nogle af de historier om 

Rødovre, som du selv har sendt ind til inspira-

tion for kunstnerne bag projektet. 8

KORT NYT

Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.
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LÆS, aNmELD OG VIND EN PRÆmIE
Sommertid er læsetid, og derfor har Rødovre Bibliotek nu et 

godt tilbud til alle børn i Rødovre, nemlig ‘Sommerbogen 

2016’. Du kan hente et sommerbogshæfte på børnebiblioteket, 

læse tre bøger, skrive en lille boganmeldelse og få en bogpræ-

mie. Hæftet kan du hente enten på Rødovre 

Bibliotek eller Trekanten/Islev 

Bibliotek mellem den 10. juni og 

20. august. Det er gratis at 

deltage og alle børn er 

velkomne.

HVEm SKaL HaVE RØDOVRE 
ERHVERVSPRIS?
Igen i år skal Rødovre Erhvervspris uddeles til en 

virksomhed i Rødovre, der har gjort det særligt 

godt i årets løb. Frem til den 17. maj kan du være 

med til at indstille virksomheder, som du mener, 

fortjener at få prisen. Virksomheden kan for eksem-

pel have haft en markant vækst, ydet en særlig 

indsats for udsatte grupper, for lokalområdet eller 

for miljøet, eller den kan have været særlig ny-

skabende på andre områder. Indstillingen til 

prisen skal sendes pr mail til rk@rk.dk , mærket ’Erhvervspris 

2016’. Du kan også læse mere på rk.dk ved at søge på ’er-

hvervspris’. Prisen uddeles til oktober, og den vindende virk-

somhed får et mindre kunstværk.

HER ER DET NYE KUNSTRÅD
Rødovres nye kunstråd er netop blevet godkendt af 

Kommunalbestyrelsen. Rådet kommer til at bestå af 

forfatter og billedkunstner Kenn André Stilling, kunstner 

og kunsthistoriker Mahmoud Klyvø Alibadi, billedkunstner 

og tekstilkunstner Isabel Berglund samt formanden for Kultur 

og Fritidsudvalget Jan Kongebro, stadsarkitekt Bjarne Rieck-

mann og Børne- og Kulturdirektør Jette Egholm. Fremover 

bliver to procent af de kommunale investeringer i nybyggeri 

øremærket til indkøb af kunst i Rødovre, hvilket svarer til 1,5 

mio. kr. i 2016. Kunstrådet skal derfor vejlede politikerne i, 

hvordan pengene skal bruges. Første større kunstprojekt under 

denne ordning bliver fem gadekunstværker af den internatio-

nalt anerkendte tyske kunstner Tasso. Læs mere på side 5. 
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FRIHED OG HÅRDT aRBEjDE
Det kræver sin mand at indsamle Rødovres af-

fald hver eneste dag. Mød Nicklas og Martin, der  

tager slæbet med din skraldespand, men elsker 

deres arbejde - især når folk stiller kage frem til 

dem. Læs også om, hvordan beboerne i Valhøj-

parken reagerede, da de for første gang møj-

sommeligt havde sorteret deres affald, og der så 

kom én skraldevogn og tømte hele containeren.  

Du kan også læse om, hvad vi bruger dit madaf-

fald til, og om hvordan dine mælkekartoner nu 

kan genbruges. TEMA ’Vi tager skraldet’ på side 

8, 9, 10 og 11.
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FÅ HjÆLP TIL aT TRÆNE I DET FRI
Nu er der gode råd at hente, hvis du skulle få 

lyst til at kombinere træningen med frisk luft. 

Aktivitetsbanen ved Rødovre Sundhedscenter 

er til fri afbenyttelse døgnet rundt, men i maj 

og juni måned står der en træner parat til at vej-

lede dig hver mandag kl. 11-12, og hver torsdag kl. 

17-18. Træneren står klar i al slags vejr. Aktivitetsbanen er god 

til styrke-, balance- og koordinationstræning og til udstræk. På 

væggene ved aktivitetsbanen kan du også finde forslag til 

øvelser og råd om, hvordan du bruger banen.



Hvis du ved, hvem du selv er, så kan andre også 

forstå dig. Så enkelt er budskabet i den nye 

kunstrute - bestående af fem stykker street-art 

forskellige steder i kommunen - der i løbet af 

maj måned dukker frem i Rødovre. Kunstvær-

kerne er bygget op omkring H.C. Andersens 

eventyr ‘Den Grimme Ælling’, men iblandet de 

fortællinger om Rødovre, som borgerne i løbet 

af april har sendt ind. 

“Nogle af historierne vil man kunne genkende 

tydeligt i malerierne, mens andre vil ligge som 

et ekstra lag bag ved det hele,” forklarer instruk-

tøren Steen Koerner. Han er idémanden bag 

kunstværkerne ’Every Man’s Life is a Fairytale’, 

som består af malerier af den berømte tyske 

streetart-kunstner Tasso samt af en genfortæl-

ling af eventyret som podcast, indtalt af Nikolaj 

Lie Kaas. En af de fortællinger, der er kommet 

ind fra borgerne, er historien om Rødovres for-

vandling fra landbosamfund til en tætbefolket 

velfærdskommune med Arne Jacobsen i 

højsædet. 

“Det er jo historien om at finde sin nye identitet 

som by, og den spiller så godt sammen med 

hele historien om ‘Den Grimme Ælling’. Det 

eventyr er også Rødovres historie, om en by, der 

forvandler sig fra ælling til svane,” forklarer han 

og tilføjer, hvor vigtige historierne fra borgerne 

har været for tilblivelsen af kunstværkerne: 

“Jeg føler nu, at jeg forstår folk, der bor i Rød-

ovre. At de er mennesker,  der lægger mærke til, 

hvem der har gjort en forskel gennem historien. 

Jeg tror, at den forståelse betyder, at der kom-

mer noget Rødovre-sjæl frem i billederne.”

Men i H.C. Andersens eventyr ligger også en 

klassisk mobbehistorie, som han også mener 

Ny gadekunst fletter H.C. Andersens 
eventyr sammen med borgernes egne 
fortællinger om Rødovre.

“Den Grimme Ælling er også Rødovres historie”

BORGERNES HISTORIER I KUNSTEN
Borgerne er blevet bedt om at fortælle 

særlige historier om Rødovre som inspira-

tion til malerierne. Blandt disse vil nogle  

være nemme at genkende, bl.a. historien 

om Milestedet og stenen, der markerer, at 

der er præcis én mil til Københavns Råd-

husplads. Denne historie handler om Rød-

ovre som porten til København. Desuden vil 

man også kunne genkende historien om 

Torben Oxe og Rødovres byvåbenen. 

alle vil kunne forholde sig til, unge som gamle, 

og denne historie kommer også til at få en cen-

tral plads i kunstværkerne. 

“Og fordi malerierne er ude i byrummet, bety-

der det, at man kan gå forbi med sine indkøbs-

poser og opleve dem på én måde, eller man kan 

høre podcasten til og fordybe sig,” siger han. 

NYHEDERNYHEDER

Ny indsats skal forhindre, at overvægtige 
børn bliver overvægtige som voksne
Kost- og motionsvaner grundlægges i 
barndommen. Derfor kan overvægtige 
børn og deres familier nu få hjælp til 
en sundere livsstil.

Næsten hvert femte skolebarn i de små klasser 

i Rødovre er overvægtig. Blandt de voksne i 

Rødovre gælder det hver anden. Derfor vil sund-

hedsplejerskerne fremover gennem skoleunder-

søgelsen tilbyde alle overvægtige børn og deres 

familier et forløb hos en sundhedsplejerske og 

en kost- og motionsvejleder fra ’Enheden for 

overvægtige børn og 

unge’. 

”Overvægt hos børn har både fysiske og psyki-

ske konsekvenser. I barndommen fylder proble-

mer som mobning, drilleri, lavere selvværd og 

livskvalitet meget,” siger Lene Møller, der er le-

dende sundhedsplejerske i Rødovre Kommune. 

Hun tilføjer, at vaner grundlægges i barndom-

men og ungdommen, så cirka 70 procent af de 

unge der er overvægtige, bliver også overvæg-

tige som voksne. 

“Derfor er det vigtigt med en tidlig indsats, som 

involverer hele familien,” siger Lene Møller.

Enheden er en del af den nye handleplan for 

sundhedsindsatsen, der for nylig 

blev godkendt af Kommunal-

bestyrelsen, og enheden 

består af sundhedsplejer-

sker og kost- og motions-

vejledere fra Rødovre 

Sundhedscenter. De vil 

tilbyde et forløb målrettet 

familier med børn og unge i 

0.- 9. klasse, der er motiverede for 

at ændre vaner. 

”Forløbet følger den succesfulde metode ’Hol-

bæk-modellen’, som har vist gode resultater i 

ENHEDEN FOR OVERVÆGTIGE 
BØRN OG UNGE

Overvægtige børn fra 6 årsalderen kan 

sammen med deres familier blive tilbudt et 

forløb hos ’Enheden for overvægtige børn 

og unge’, når børnene er til skoleundersø-

gelser hos sundhedsplejersken.

Forløbet består af et individuelt forløb med 

samtaler og vejledning til vægtregulering, 

hvilket på sigt vil gøre, at barnet undgår at 

tage på, mens det vokser. 

andre kommuner: syv ud af 10 børn taber sig, 

og familierne sætter stor pris på forandringerne. 

Målet er, at barnet trives bedre socialt og får 

større selvværd,” fortæller Lene Møller. Forløbet 

består af samtaler med barnet og barnets fami-

lie. Hvert barn får udarbejdet en individuel plan, 

hvor der indgår detaljer for mad og måltider, 

fysisk aktivitet, stillesiddende aktiviteter i fritiden 

og søvn. Udover samtalerne er der planlagt ar-

rangementer for familierne, der er tilknyttet 

enheden for at styrke netværket mellem 

forældrene.

Få undersøgt din sygedagpenge-sag en gang til
En ny dom åbner mulighed for, at du 
kan få genoptaget din sag, hvis dine 
sygedagpenge er blevet stoppet med 
tilbagevirkende kraft.

Er dine sygedagpenge blevet stoppet med tilba-

gevirkende kraft, så kan du måske få genoptaget 

din sag. Ankestyrelsen har nemlig efter en dom 

i Højesteret truffet en principafgørelse, der be-

tyder, at sygedagpenge ikke længere må stand-

ses med tilbagevirkende kraft. I stedet må ud-

betalingen først standses fra den dato, hvor 

kommunen har truffet en afgørelse om, hvorvidt 

du stadig kan få udbetalt sygedagpenge, eller 

om du skal tilbydes anden hjælp.

DU SKaL SELV KONTaKTE KOmmUNEN
Det kan betyde, at du måske har haft ret til sy-

gedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine 

sygedagpenge er ophørt, og derfor vil Rødovre 

Kommune nu tage stilling til, om der kan være 

grundlag for at genoptage din sag. 

Rødovre Kommune og Ankestyrelsen har dog 

ikke mulighed for at spore alle de sager, som 

skal genoptages, og derfor opfordrer vi nu be-

rørte borgere til selv at henvende sig. Du kan 

derfor kontakte jobcentret, hvis du mener, det er 

relevant for dig, eller hvis du i øvrigt har spørgs-

mål om din sag.

Du kan læse mere på Rødovre Kommunes 

hjemmeside rk.dk eller på Ankestyrelsens hjem-

meside ast.dk.

KIG mED Den tyske streetart-
kunstner Tasso maler i løbet af maj 
fem malerier i Rødovre: Ved 
Rødovre Centrum - amfiteatret, i 
tunnelen lige ved, på Daginstitutio-
nen Skanderup, på Vandtårnet og 
på facaden af Heerup Museum. Kun 
malerierne i tunnelen og på 
daginstitutionen er permanente. På 
rk.dk kan du se, hvornår han maler 
de forskellige steder. 
Kunstværkerne er finansieret af den 
pulje, som Kommunalbestyrelsen 
har afsat til kunst i byrummet. 
Billedet her viser Tasso i færd med 
at udsmykke Odense Zoo.
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Hvad skal Rødovres letbanestation hedde?
Har du en idé til, hvad Rødovres 
kommende letbanestation skal hedde? 
Så vær med i konkurrencen om at 
finde på det bedste navn.

Kan du finde på et godt navn til Rødovres kom-

mende letbanestation? Så kvitterer vi med en fin 

præmie. For selv om letbanen først står færdig i 

2023, så skal stationen af praktiske årsager have 

et navn i god tid, før arbejdet går i gang. 

Derfor efterlyser Rødovre Kommune nu gode 

ideer til et navn, og kommer du med det bedste 

forslag, kan du vælge mellem tre flasker god vin 

eller et gavekort til en sports- eller legetøjsbutik 

som præmie.   

Stationen har lige nu arbejdstitlen ‘v. Islevbro’ 

og kommer til at ligge, hvor Slotsherrensvej 

krydser Nordre Ringvej og derefter bliver til Bal-

lerup Boulevard. Stationen vil have Vestfor-

brændingen på sin ene side og den vestlige del 

af Islev på den anden. Letbanens rute følger 

Ring 3. Vil du vide mere om letbanen, så gå ind 

på dinletbane.dk.  

Du kan se mere om konkurrencen på rk.dk. 

NaVNGIVNING Letbanen forventes at være klar til brug i 2023. 
Vil du være med til at finde på, hvad Rødovres letbanestation 
skal hedde, så gå ind på rk.dk og læs mere om, hvordan du 
deltager i konkurrencen om at finde på det bedste navn. 

NYHEDER

Rødovrebørn får bedre 
karakterer 
Rødovres skolebørn er ved at indhente 
karaktergennemsnittet på landsplan. 
De er foran i forhold til at kvalificere 
sig til erhvervsuddannelserne.

Karakterbøgerne bliver pænere og pænere i 

Rødovre. I dag er der en større andel af af-

gangselever i Rødovres folkeskoler end på 

landsplan, der lever op til det nye karakterkrav 

for at tage en erhvervsuddannelse. Ifølge de nye 

krav skal man nemlig have karakteren 02 eller 

derover i både dansk og matematik. Det lever 98 

procent af drengene og 94 procent af pigerne i 

Rødovre op til, viser en kvalitetsundersøgelse af 

Rødovres folkeskoler. 

TÆTTERE PÅ mÅLET
Rødovre halter stadig lidt bagefter landsgen-

nemsnittet, når man ser på alle fag, men med 

den positive udvikling, er Rødovres skoler også 

kommet et stort skridt tættere på Kommunalbe-

styrelsens mål om mindst at ligge på samme 

KaRaKTERGENNEmSNIT VED 
aFSLUTNING aF 9. KLaSSE I RØDOVRE

Dansk, 2013/2014: 6,7

Dansk, 2014/2015: 7,0

Matematik, 2013/2014: 6,1

Matematik, 2014/2015: 6,7

Bundne prøvefag i alt, 2013/2014: 6,6

Bundne prøvefag i alt, 2014/2015: 6,9

Kommunalbestyrelsen har nu godkendt en helt 

ny politik målrettet Rødovres socialt udsatte 

borgere. Visionen er, at der i Rødovre Kommune 

skal være plads til alle – også dem på kanten af 

samfundet. Politikken lægger op til, at der skal 

gøres et forebyggende arbejde, at der skal fin-

des løsninger sammen med borgeren, og at alle 

skal have en tryg base, en meningsfuld beskæf-

tigelse og et godt og sundt liv. Næste skridt er at 

oprette et udsatteråd, der skal sikre inddragelse 

af byens udsatte borgere.

For første gang holdes der nu lokale mesterska-

ber i skoleatletik i Rødovre. Mesterskaberne lø-

ber over tre dage, 11., 12. og 18. maj og foregår 

på Rødovre Atletikstadion. Under stævnet får 

børn fra Rødovres 3., 5. og 7. klasser lov til at 

prøve kræfter med løb, spring og kast, og med 

at dyste mod jævnaldrende. Omkring 1.200 

skoleelever deltager i stævnet.

Ny politik skal hjælpe 
udsatte borgere

Første mesterskaber for 
skoleatletik i Rødovre

niveau som karaktergennemsnittet på lands-

plan. En af de skoler, der har udmærket sig po-

sitivt det seneste år, er Tinderhøj Skole, der tid-

ligere lå karaktermæssigt under, hvad man 

kunne forvente, når man sammenligner med 

elever med tilsvarende økonomiske og sociale 

forhold på landsplan. Men i den seneste måling 

er der sket en væsentlig forbedring, så skolen nu 

ligger 0,2 karakterer over, hvad man kunne 

forvente.

Projektet med at renovere Fortvej, så den bliver 

mere fremkommelig og trafiksikker, kan nu gå i 

gang. Kommunalbestyrelsen har netop god-

kendt detailprojektet og frigivet de 6,4 mio. kr., 

det vil koste at lave renoveringen. Projektet læg-

ger vægt på at skabe en sikker skolevej for de 

børn, der går på Tinderhøj Skole ved blandt 

andet at skille de bløde trafikanter fra de kø-

rende. Samtidig er der fundet de bedst mulige 

løsninger for at gøre plads til både parkering og 

kørsel med servicebus og renovationsvogne. 

Renoveringen forventes at begynde i juni og 

vare året ud. 

Renovering af Fortvej 
skal give sikker skolevej 
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TEma - VI TaGER SKRaLDET

“Hvis vi ikke gjorde vores job,  
ville det hele jo bare flyde”

At køre med affald er et hårdt, men 
frit arbejde. Og så varmer det især, 
når folk er så tilfredse med deres 
skraldemand, at de ligefrem har stillet 
kage og sodavand frem.

Bilen kører lidt frem og stopper, og de to mænd 

springer ned fra skraldebilens førerhus og løber 

i rask luntetrav ind og trækker skraldespande 

hen til bilens bagside. Den ene mand tømmer 

spandene med hjælp fra den tunge mekanisme 

på bilens bagsmæk. 

Flasker splintres og dåser knaser, mens skralde-

mand nummer to løber videre ned ad vejen, 

trækker flere skraldespande frem og mødes 

igen af skraldemand nummer et, der har kørt 

bilen endnu ti meter frem og igen er sprunget 

ud af førerhuset. Så gentager det hele sig: Løbe, 

trække, tømme, køre, springe, løbe, trække, 

tømme, køre ... Nogle 

gange kører den ene 

bilen frem, somme tider 

den anden, men uden at 

det bliver aftalt med et 

eneste ord. Det er som 

en tavs dans gennem 

kvarteret, akkompagneret af klirren og knasen.

“Det går ret hurtigt , især når vi er tre. Og især 

når den tredje ikke er en afløser,” griner den ene 

af skraldemændene, Nicklas Westergaard, til 

makkeren Martin Andersen. De har kørt affald 

sammen i tre år for Rødovre Kommune gennem 

TEma - VI TaGER SKRaLDET

vognmandsfirmaet M. Larsen, og nu har de 

endelig fundet den rette tredjemand til holdet. I 

dag er han imidlertid på kursus for også at få 

tilladelse til at køre 

bilen.

“Det er han nødt til at 

kunne, hvis det skal fun-

gere,” siger Nicklas 

Westergaard.

For det betyder meget at 

have det rigtige hold, forklarer de. Og det hand-

ler både om kemi og arbejdsrutiner.

“Hvis man ikke kan med sin makker, så kan det 

være et helvede. Men hvis det fungerer, så er det 

et fedt job,” siger Martin Andersen, og Nicklas 

Westergaard er enig:

“Vi er bare os selv, og vi har frihed under ansvar. 

Jeg er uddannet tømrer, og der blev jeg hele ti-

den stukket en ny opgave. Her styrer vi det selv,” 

siger han.

HÅRDT FOR KROPPEN, GODT FOR SjÆLEN
Martin Andersen hiver i en skraldespand, der 

står i en fordybning ved en carport, vipper den 

op på hjulene og kører den hurtigt hen til bilen. 

Der skal ofte lægges kræfter i både for at trække 

den over små bump og kantsten, men også for 

at den ikke tipper over. For den todelte spand 

kan være helt fuld af tomme flasker i den ene 

side, og med kun få metaldåser i den anden.

“Det er hårdt for skuldrene. Ret hårdt,” forklarer 

Martin Andersen og tilføjer:

“Vi griner lidt, når vi hører folk brokke 

sig over, at de har musearm. Så skulle de 

prøve det her. ”

“Vi griner lidt, når vi hører folk brokke sig over, 

at de har musearm. Så skulle de prøve det her.”

Ingen af dem tror helt på, at de kan holde til det 

helt til pensionsalderen, men lige nu er det godt. 

For det er et job, hvor man ikke skal forholde sig 

til en masse mennesker, og der er intet weeken-

darbejde. Og når man har fri, så har man fri, 

siger Martin Andersen, der i sin tid forlod et job 

som butiksbestyrer for at blive skraldemand.

RaRT aT BLIVE VÆRDSaT
De kører, trækker, tømmer og løber videre ned 

ad ruten. Tidligere på dagen hentede de plast og 

papir, lige nu gælder det glas og metal, og de 

ved som regel, hvad der venter dem ved de 

forskellige huse - hvor affaldsspanden altid er 

meget fuld, hvem der kører den ud til vejen og 

hvem der ikke gør. Undervejs krydses hvert 

eneste hus af på en tablet i bilen.

“Vi kender Rødovre ind og ud. Men vi kan også 

mærke, at folk holder mere øje med, at vi gør 

det rigtigt, end de gjorde før i tiden. Men der er 

heldigvis stadig nogle, der sætter kage eller 

sodavand til os, fordi de ikke synes, vi skal tabe 

os af at løbe så meget” smiler Nicklas Wester-

gaard, og man kan mærke, at det varmer, at 

blive værdsat. For hans arbejde er vigtigt, og 

ikke bare for ham selv:

“Hvis vi ikke gjorde vores job, ville det hele jo 

bare flyde,” siger han. 

887 kg
Så meget affald laver en person i Rødovre i gennemsnit 

hvert år.  I 2015 producerede Rødovres indbyggere 

33.515 ton affald til sammen.

HjÆLP DIN SKRaLDEmaND
SamL PLaSTaFFaLD I EN PLaSTIKPOSE NEDE I aFFaLDSSPaNDEN. Så blæser 

de mange små stykker plastaffald ikke væk, når skraldemanden tømmer 

affaldsspanden.

FYLD IKKE DIN FLaSKEcONTaINER HELT OP TIL LÅGET. Så falder flaskerne 

nemlig ud på gaden, når spanden vippes op i skraldevognen. Stil i stedet ekstra 

flasker i en klar pose ved siden af affaldsspanden. Det koster ikke ekstra.

HÆLD IKKE BRUGTE GRILLKUL OG aSKE DIREKTE I SPaNDEN mED RESTaFFaLD. 
Asken blæser ind i ansigtet på skraldemanden, når han tømmer affaldsspanden 

op i skraldebilen. Saml det i stedet i en klar pose, før du putter det i spanden. 

8  /  S a m m E N  O m  R Ø D O V R E  /  M A J  2 0 1 6 M A J  2 0 1 6  /  S a m m E N  O m  R Ø D O V R E  /  9  



Vidste du at…?
TEma - VI TaGER SKRaLDET

...genbrugsstationen har åbent fra 
klokken 10 til 18 - 360 dage om året? Her 
kan du aflevere det meste af dit affald.

...når du bor i villa eller 
rækkehus, kan du få en gratis 
beholder til haveaffald?

...hvis du har mere affald end 
der kan være i din beholder, kan 
du altid få en større beholder?

...hvis du holder fest og har ekstra affald, 
skal du bare fortælle os det og stille det i 
klare poser ved siden af beholderen?

...du kan hente ekstra 
haveaffaldssække på 
genbrugsstationen?

Skal vi GENBRUGE dine mÆLKEKaRTONER?

SÅ GODE ER VI TIL aT GENBRUGE
I 2010 genanvendte Rødovre 44 procent 

af affaldet. I dag genanvender  vi  

64 procent af alt affald. 

I dag sorterer borgerne selv affaldet i 

restaffald, madaffald, plast, 
glas, papir, pap og metal.

TEma - VI TaGER SKRaLDET

UNDERjORDISK Valhøjparken er 
den første boligafdeling i Rødov-
re, der har fået nedgravede af-
faldscontainere. De lugter mindre, 
giver mulighed for at sortere af-
faldet og sparer plads over jor-
den, fordi størstedelen af behol-
deren er gravet ned. 
Til gengæld har beboerne måtte 
vinke farvel til affaldsskakten i 
opgangen.  Men de fleste har ta-
get godt imod det, fortæller for-
manden for beboernes afdelings-
bestyrelse, Nanna Nielsen.

Det skal give mening at sortere sit skrald
I boligafdelingen Valhøjparken var de 
helt klar til at sortere deres affald, da 
nye nedgravede containere afløste de 
gamle affaldsskakter. Så længe folk 
vidste, at skraldemændene ikke 
blandede det hele sammen bagefter.

Bo Hansen husker tydeligt, da den nye skralde-

bil kom for første gang. 

“Den uge stod der tyve mennesker nede på mit 

kontor og spurgte mig: ‘Hvad sker der!?’”

Ejendomsmesteren i boligafdelingen Valhøjpar-

ken griner og ryster på hovedet. Nye nedgra-

vede affaldsbeholdere havde netop gjort deres 

indtog i boligområdet, og alt skulle sorteres i 

restaffald, madaffald, plast, pap og metal. Og så 

kom der én bil og løftede den store beholder op 

fra jorden og tømte den på én gang.

“Folk kunne ikke se, at bilen havde flere rum, 

den tømte beholderne op i, og at affaldet stadig 

var sorteret. Men det fortalte jeg dem, og næste 

gang bilen kom, stod de ved vinduerne i trap-

peopgangen for at se ned i den.” 

For de fleste af beboerne i Valhøjparken har 

været klar til at sortere deres affald i årevis, 

fortæller Nanna Nielsen, der er formand for 

beboernes afdelingsbestyrelse. Derfor gik det 

også ret smertefrit, da de gamle affaldsskakter 

i trappeopgangene blev lukket og erstattet af de 

nedgravede beholdere i gården. 

“Det er virkelig kun småproblemer, vi har nu. 

Folk skal lige lære, at æggebakker ikke er pap, 

men ellers går det ret godt. Der står aldrig affald 

ved siden af beholderne, “ siger hun og tilføjer:

“Selvfølgelig er der nogen, der er ligeglade, og 

de vil måske først komme med, når de finder ud 

af, at det vil koste os penge ikke at sortere. Men 

sådan en som min mor - hun sorterede også sit 

affald før. Hun havde bare ikke noget sted at 

gøre af det,” siger hun, og fortæller om, hvordan 

hun selv har organiseret sig i køkkenet, så be-

sværet ved at dele affaldet op ikke er så stort. En 

af de andre beboere, Preben Hansen, der selv er 

gammel skraldemand, kommer gående hen til 

affaldsbeholderne og begynder at tømme sit 

skrald ned i de forskellige beholdere.

“Det er ikke ret besværligt. Ja, man skal ned 

med det nu, men man skal jo alligevel på gaden 

og handle,” siger han og trækker på skuldrene. 

Og de få ældre beboere, som slet ikke kan 

komme ned, hjælper ejendomsmesteren, der 

også putter ruller med bioposer i folks postkas-

ser, når de er løbet tør. Et nyt forsøg i Rødovre Kommune giver dig nu 

mulighed for også at sende dine pizzabakker, 

juice- og mælkekartoner til genanvendelse. 

Rødovre Kommune leder lige nu efter borgere 

og boligselskaber, der har lyst til at være med i 

et forsøg med at sortere deres brugte papem-

ballage, så det også kan genbruges. 

Bor du i villa eller rækkehus, vil du få udleveret 

en 240 liters beholder til papemballagen. Bor du 

i etagebyggeri, vil dit boligselskab få en behol-

der, der passer til jeres behov. 

SLUT mED aT BRÆNDE KaRTONERNE
I dag skal pizzabakker, juice- og mælkekaton-

ner samt anden papemballage smides ud som 

restaffald, fordi mad- og plastrester ellers ville 

forurene det almindelige papgenbrug. 

Ofte ender papemballagen imidlertid netop 

sammen med papkasserne eller i beholderen 

med papirgenbrug, hvor de ødelægger gen-

brugsprocessen, så papiret ikke kan 

genanvedes. 

Men det skal den nye forsøgsordning nu rette 

op på. Den er blevet mulig, fordi man har fun-

det en måde at genanvende både papfibrene 

og plasten, også selvom det ikke er helt rent.

Forsøget går i gang til efteråret. 

Vil du være med til at genbruge 
papemballage? Så meld dig til vores 
nye forsøgsordning.

...dit maddaffald bruges til at lave 
lys og varme? 12 kilo madaffald 
svarer til en liter diesel. 

Du kan læse mere på  

rk.dk/affald, hvor du 

også kan tilmelde dig 

forsøget. 
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“Mange af os bor i lejligheder og er sådan 

nogle, der ikke kan holde ud at være indenfor i 

godt vejr, så er det fedt at kunne komme her-

ned,” fortæller han og lægger heller ikke skjul 

på, at det sociale sammenhold også spiller en 

rolle. Lidt væk mellem velfriserede blomsterha-

ver, graver en ung mand energisk løs, for at 

forvandle græsplæne til køkkenhave. 

“Jeg har altid ønsket mig en have. Det er bare så 

dejligt at kunne komme lidt ud i stedet for at 

sidde oppe i lejligheden,” siger Anders Vorbeck, 

der er ansat som gartnerelev i Københavns 

Kommune. Han og familien, der tæller kæreste 

og lille søn, fik haven sidste sommer. Så dette 

forår er første chance for selv at præge den.

“Vi skal have jordbær, bønner, majs og ærter. 

Og masser af tomater,” siger han og stikker til-

freds skovlen i jorden igen.  Det er nytte for både 

humøret og maven.

NYTTEHaVERNE VED VESTVOLDEN
Nyttehaverne ligger ved Vestvolden for 

enden af Rødovre Parkvej (nummer 610).

Der er 180 haver, og du kan ansøge om en  

have, hvis du har bopæl i Rødovre. Pt. er 

der flere ledige haver. 

Det koster 300 kr om året i leje til Rødovre 

Kommune at have en nyttehave plus 150 kr 

om året til foreningen, der driver dem. 

Haverne er i år åbne fra 2. april til 15. okto-

ber. Der er årligt to fælles grillarrangemen-

ter og én dag med pligtarbejde i haverne. 

Er du interesseret i en have, så henvend dig 

i Teknisk Forvaltning på Tæbyvej 77 og 

udfyld et ansøgningsskema. For mere info, 

kontakt Kristina Pedersen på 36 37 72 42.

mIT RØDOVRE

tagen dræbersnegle, der slås ihjel uden nåde. 

“Det eneste der kræves er, at man holder sin 

have fri for ukrudt,” siger Else-Marie Pedersen 

og tilføjer, at det er Rødovre Kommune, der 

ejerne haverne og derfor laver reglerne. Niels 

Bjergsø er en af dem, der måske mere værdsæt-

ter sin have som et udendørs opholdsrum end 

for de botaniske kvaliteter. 

mERE HYGGE END HaVEaRBEjDE
“Det handler om hygge for mig. Jeg vælter ikke 

rundt i gulerødder. Det er mere nisser og pind-

svin,” siger han og ser sig omkring i sin lille 

have, hvor små figurer hist og her titter frem 

under buskene. Hans have ligger helt tæt på 

Vestvolden, hvilket han er mere end godt tilfreds 

med. Det var lige præcis dette jordlod, han i sin 

tid forelskede sig i, da han meldte sig ind i for-

eningen Nyttehaverne ved Vestvolden. 

NYTTE FOR SjÆLEN

I Nyttehaverne ved Vestvolden bliver 
der gravet, luget og kæmpet mod 
dræbersnegle. Men der bliver også 
slappet af og grinet og slikket sol.  

“Det burde være en menneskeret at have et 

stykke jord.” 

Sætningen bliver ytret over termokandekaffe og 

wienerbrød på paptallerkener, mens øjne knibes 

sammen mod den uvante forårssol. Himlen er 

høj og blå på denne aprildag, og ikke langt væk 

kredser en musvåge over Vestvoldens træer. 

“Det her er nytte for sjælen,” fortsætter Niels 

Bjergsø med et suk. Han er næstformand i for-

eningen Nyttehaverne ved Vestvolden, og i dag 

er han sammen med en lille flok andre brugere 

af nyttehaverne samlet ved et af havebordene på 

en stor fælles græsplæne. Rundt om dem breder 

180 jordlodder sig ud i alle retninger - et patch-

worktæppe af små haver med alt hvad der hører 

til af havestole, små indhegninger, dekorationer, 

havegrill og redskaber. Og så er der planterne: 

Blomster, grøntsager og buske i alle afskygnin-

ger spirer på jordlodderne næret af forårssolen, 

nogle i nysselig orden, andre i naturlig forvir-

ring, og gør sammen med alt det andet inventar 

de små nyttehaver ligeså forskellige som men-

nesker er. For det er sådan, det hænger sam-

men, forklarer Else-Marie Pedersen, der er for-

eningens formand.

PLaDS TIL aLLE
“Det er alle slags mennesker, der kommer her, 

unge og gamle og mange forskellige nationali-

teter,” siger hun og flokken begynder i fælles-

skab at remse nationaliteter op, og når op på 7-8 

stykker, før de er færdige. 

Alle er velkommen, bliver man enige om, und-

SPIS DIN HaVE Anders Vorbeck forvandler græsplæne 
til køkkenhave, som han skal dyrke sammen med sin 
kæreste og lille søn. 

HYGGE Niels Bjergsø og Else-Marie Pedersen (nummer to og tre fra venstre) drikker 
kaffe med andre brugere af Nyttehaverne ved Vestvolden på den fælles græsplæne. 

HaVELYKKE Der slikkes sol og luges i nyttehaverne, der i år åbnede 2. april.  Mens 
nogle har dekoreret og navngivet deres nyttehave, fokuserer andre på planterne.
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musik og scene
maGTENS KORRIDORER
Fredag d. 20. maj kl. 21

Viften præsenterer den eneste klubkoncert med 

Magtens Korridorer i år. Kun få billetter.

Sted: Viften

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

HUxI BacH - ’VaLG’ - EKSTRa SHOw!
Tordag d. 12. maj kl. 20

Huxi Bach giver ekstra show i Viften med sit 

nye og meget populære one man show: ’VALG’

Sted: Viften

Billetter 270 kr. via viften.dk / billetnet.dk

PINSEjazz: KaNSaS cITY STOmPERS  
& RIKKE mØLGaaRD
Søndag d. 14. maj kl. 12

Danmarks ældste eksisterende jazzband gæster 

Viften med den klassiske besætning og Rikke 

Mølgaard som vokalist. 

Sted: Viften

Billetter 75 kr. (+ frokost: 75 kr.) via viften.dk

wellness
wELLNESS OG VINSmaGNING
Fredag d. 20. april kl. 17 -20

Kombiner vinsmagning med saunagus og vand 

og varme. Du skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 299 kr via rk.halbooking.dk

FREDaGS wELLNESS - FOR KVINDER 
Fredag d. 27. maj kl. 17 - 20

Nyd en aften i vand og varme i rolige omgivelser 

med plads til at slappe af og benytte dampbad, 

saunagus, bio-saunaer, infrarød helsekabine og 

spabad. 

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 219 kr via rk.halbooking.dk

maNDaGSwELLNESS - aNSIGTSTEma
Mandag d. 6. juni kl. 17.30-20.30

Nyd en aften kun for kvinder med fokus på an-

sigtspleje. Du skal være fyldt 16 år.

Sted: Vestbad Wellness

Pris: 289 kr via rk.halbooking.dk

DIzzY mIzz LIzzY
Fredag d. 27. maj kl. 16

Dizzy Mizz Lizzy får selskab af Duné, Baal og 

Love Shop. 

Sted: Rådhusplænen

Billetter 320 kr via billetlugen.dk

VI ELSKER 90’ERNE
Lørdag d.28. maj kl 11

Cut’N’Move, Peter André, Scooter,  

Infernal og mange flere er på scenen. 

Sted: 

Rådhusplænen

Billetter fra 469 kr via 

ticketmaster.dk

Det sker i Rødovre

Events
FORÅRSmaRKED PÅ ØRBYGÅRD
Lørdag d. 21. maj kl. 10 – 14

Gør et godt loppefund på Ørbygårds forårsmar-

ked. Der er madboder og underholdning. Over-

skuddet går til plejehjemmets beboere.

Sted: Plejehjemmet Ørbygård

Gratis adgang

FaRS FEDE FaRS DaG
Søndag d. 5. juni kl 11-15.

Tag til fars dag ved Ejbybunkeren og oplev mili-

tærhistoriske motorer og koldkrigskampsport.

Sted: I og omkring Ejbybunkeren

Entre til Ejbybunkeren: 30kr/barn, 50kr/voksen 

– gratis, hvis du er nogens far

STORE cYKELDaG
Søndag d. 12. juni 2016 kl. 10, kaffe fra kl 9.30

Kør med rundt på Rødovres cykelstier og små-

veje, når der er Store Cykeldag. Ruten er på cirka 

14 km og slutter ved Rødovregaard, hvor der er 

pølser og lidt at drikke. 

Sted: Start fra rådhuspladsen. 

Gratis, kræver ikke tilmelding

Udstilling

UDSTILLING: SHaHLa ROUHaNI
Fredag d. 13. maj –  

lørdag d. 4. juni

Shahla Rouhanis malerier kredser 

om flora og menneskeliv. Hun er 

født og opvokset i Teheran. Denne 

udstilling bliver hendes første i 

Danmark. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang.

UDSTILLING: RØDOVRE FOTOKLUB
Torsdag d. 9. juni – fredag d. 1. juli

Oplev et udvalg af Rødovre Fotoklubs 

bedste fotos. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis adgang.

Ud i det grønne
BESØG FÅRENE
Søndag d. 5. juni kl. 10

Kom lidt tættere på fårene på Vestvolden. For-

manden for Fåregræsserforeningen fortæller 

om foreningens arbejde, og hvis vejret er til det, 

kan du se fårene blive klippet.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis

SPIS VILDE PLaNTER
Fredag d. 20. maj kl. 15

Vær med, når vi leder efter spiselige planter på 

Vestvolden og tilbereder vores høst 

sammen. Det er Rødovre 

Kommune og Danmarks 

Naturfredningsfor-

ening, der står bag 

arrangementet.

Mødested:  

Artillerimagasinet

Gratis

LÆR Om INVaSIVE PLaNTER
Lørdag. d. 28. maj kl.13 

og søndag. d. 29. maj kl. 10

Lær at genkende de invasive planter, som 

spreder sig på Vestvolden. Vær med, når vi 

giver naturen en hånd med at bekæmpe dem. 

Det er Rødovre Kommune og Danmarks 

Naturfredningsforening, der står bag 

arrangementet.

Mødested: Batteritogsmagasinet

Gratis

FUGLETUR PÅ VESTVOLDEN
Lørdag d. 11. juni kl. 20

Kom med ud og find fugle på Vestvolden med 

Dansk Ornitologisk Forening. Medbring gerne 

kikkert og fuglebog. 

Mødested: Batteritogsmagasinet

Gratis
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DENGaNG I RØDOVRE

Da Carlsro blev bygget, ville man 
skabe et samfund, hvor beboerne 
havde alt hvad de skulle bruge i 
hverdagen inden for rækkevidde. Lige 
fra fællesvaskeri og restaurant til 
fødeklinik og ‘børneparkering’.

STORE PLaNER Rødovre 
Almennyttigt Boligsel-
skab blev dannet med 
byggeriet af Carlsro, der 
ligger omkranset af Rød-
ovre Parkvej, Tårnvej og 
Lucernevej. Oprindeligt 
ville man bygge fem lan-
ge etageejendomme med 
parker imellem, men det 
endte med et ’langhus’ 
og knapt 600 rækkehuse. 
Det hed ’Langhuset’, fordi 
det dengang var Dan-
marks længste hus. 

I 1940’erne lå en bondegård på Rødovre Mark. 

Gården skulle sælges, men den blev ikke, som 

flere andre gårde, udstykket og solgt til private i 

små stykker. I stedet havde Rødovre Sognekom-

mune planer om et større moderne byggeri, der 

ikke lignede noget, man før havde set i 

kommunen. 

Man ville lave noget så usædvanligt som et lille 

selvstændigt samfund, der skulle indeholde alt 

det, en person får brug for i sin hverdag, og in-

spirationen kom blandt andet fra den franske 

arkitekt Le Corbusier, der havde tegnet huse, 

som han kaldte ’byer på højkant’. 

I ejendommen skulle der være både beboerre-

staurant, fællesvaskeri, indkøbsmuligheder og 

’børneparkering’ (børnehave og vuggestue), for 

på den måde kunne husmødrene i højere grad 

komme ud på arbejdsmarkedet. Og det var også 

nødvendigt, for huslejen i Carlsro var cirka det 

tredobbelte af en toværelses lejlighed i 

København. 

“Det var tænkt helt ud i ekstremerne, og den-

gang var det ret eksperimenterende. Men det er 

de samme ideer som i dag ligger til grund for 

vores velfærdssamfund,” fortæller Marie Drost 

Aakjær fra Lokalhistorisk Samling i Rødovre. 

PORTNER OG jORDEmODER
Den gamle bondegård blev omdannet til sports-

hal, børnehave og klublokaler, og i det nybyg-

gede ’langhus’ kom der blandt andet vuggestue, 

fødeklinik og hotel. Portneren bragte medicin 

ud, hentede og bragte vasketøjet ved folks dør, 

passede Carlsros fælles telefon og tv-stuen, 

solgte madbilletter til restauranten, koordine-

rede ’husmoderafløsning’ og børnepasning – og 

meget mere. Han skulle sågar have taget imod 

et par børn, der kom lidt for hurtigt ud til at nå 

op på fødeklinikken. 

Fællesskabet var tænkt ind i byggeriet i en så-

dan grad, at der i starten kun var et lille tekøk-

ken i lejlighederne, fordi man i stedet skulle 

spise eller hente mad i beboerrestauranten. 

“Det var dog ikke alle beboere, der var glade for 

alt det fælles. Mange var kun flyttet ind, fordi de 

manglede et sted at bo, så restauranten var 

noget af det første, der faldt,” siger Marie Drost 

Aakjær. Siden blev portneren erstattet af gård-

mænd, den fælles tv-stue og fødeklinikken for-

svandt, mens man nu selv må klare vasketøjet i 

vaskeriet. Men meget af fællesskabet har allige-

vel levet videre i Carlsro, blandt andet gennem 

de mange klubber, der har været i årenes løb.

caRLSRO - byen i byen FÆLLESSKaB I fællesvaskeriet kunne man aflevere sit 
vasketøj. Men Carlsro fik også egen sportshal, børne-
have, klublokaler og beboerrestaurant. For her skulle 
være alt, hvad en familie behøvede, så de - i princippet 
- kun behøvede at forlade Carlsro for at gå på arbejde.
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