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HAVEEJERNE GÅR I VINTERHI…
Vinteren er på vej og de fleste 

haveejere trækker indenfor

 i varmen. Derfor 

holder indsamlingen 

af haveaffald  også 

vinterpause. Dette betyder, 

at der ikke bliver afhentet haveaffald

fra den 1. december og frem til den 28. februar. 

UNGE SKAL HAVE SmAG fOR AT  
ARBEJDE mED HÆNDERNE
36 unge var tilmeldt, da Jobcentret i oktober kørte til uddan-

nelsesmessen ’Skills’ i Bella Center. Med var Daniel Sønder-

gaard på 22, der efter turen har fået planer om at uddanne 

sig som enten ejendomsteknikker eller snedker, hvis han 

ikke kan komme ind i Forsvaret. “Jeg vil ikke have et job, der 

er alt for bogligt. Det skal være noget, hvor jeg kan komme 

ud og bevæge mig og ikke bare sidde stille på et kontor,” 

siger han. Det er en målsætning for Rødovre Kom-

mune, at flere unge skal tage en erhvervsud-

dannelse, fordi der i fremtiden 

bliver brug for  arbejdskraft inden-

for de håndværksfaglige 

erhverv.  

       NYE ELBILER
         Rødovre Kommunes elvognpark har fået syv nye familie 

        medlemmer. Her i efteråret har hjemmeplejen taget syv  

     nye elbiler - syv hvide Renault Zoe - i brug. Bilerne får 

    ladestandere på Egegårdsvej. I forvejen har Rødovre Kom-

mune seks hybridbiler og 10 elbiler - heraf én el-lastbil, der 

blandt andet bruges til indsamling af affald fra kommunens 

genbrugscontainere. Inden for det næste år vil yderligere syv 

elbiler slutte sig til vognparken.
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VELKOmmEN PÅ PRÆRIEN
Kom med indenfor i den lille lyseblå skurvogn i 

Kærene, hvor ingen af vennerne rynker på 

næsen af dig, hvis du er for fuld til at kende 

forskel på blommer og oliven. Værestedet 

Prærien har eksisteret i 20 år, og for den gamle 

skibsbygger Flemming Frantzen  har det al den 

tid været et holdepunkt i hans liv. Læs mere om 

Frantzen og vennerne på side 10.

mERE KUNST, mERE ASfALT OG mERE IT
Så er pengene fordelt for 2016. Næste års bud-

get byder både på mere kunst i byrummet, på 

flere computere og bedre legepladser til sko-

lerne. Og så er der også masser af sort asfalt på 

vej til det sydlige Rødovre. Læs TEMA om næste 

års budget på side 6, 7, 8 og 9.

HVOR DIGITALE ER DE UNGE EGENTLIG?
Kan det passe, at de ældre er langt bedre end de 

unge til at tjekke deres digitale post? Mød Freja 

Møller på 15 år, der har kastet sig ud i livet som 

digital borger, og læs om de mange muligheder 

for selv at få styr på NemID og selvbetjening på 

side 12 og 13.
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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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NYE REGLER fOR fRIPLADSER
Får dit barn friplads eller tilskud til pladsen i dagsinstitution 

eller SFO, så skal du være opmærksom på, at der er kommet 

ny lovgivning på området. I det nye år 

beregnes dit grundlag for at få til-

skud nemlig hver måned, og det 

sker på baggrund af oplysninger fra 

indkomstregistret. Du får besked via 

Digital Pladsanvisning om der er 

ændringer i dit tilskud. Se mere 

om de nye regler på rk.dk. 
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SELVBOOK

Rødovre Jobcenter har brugt selvbook siden 

1. juli 2015, og indtil videre er det et frivilligt 

tilbud. Fra 1. april 2016 bliver det imidlertid 

obligatorisk for dagpengemodtagere selv at 

booke deres lovpligtige samtaler.

Modtagere af kontanthjælp, ressourcefor-

løbsydelse og ledighedsydelse får mulighed 

for at bruge selvbook i løbet af 2016

Indtil alle borgere anvender selvbook, ind-

kaldes der stadig manuelt af hensyn til 

borgere med begrænsede IT-færdigheder.

Så er det skraldets 
 fødselsdag

Der er konkurrencer for børnene og masser af nyttig viden 

for de voksne, når der festes i skraldets navn søndag den 

22. november, hvor Genbrugsstationen fejrer sin 25 års 

fødselsdag. Blandt andet kan du finde ud af, hvordan en 

rottefælde ser ud, og få tips til, hvordan du skal håndtere 

dit skrald. 

Der er rundstykker og kaffe til de morgenfriske fra klokken 

10 og gratis pølser og sodavand fra 11.30 til 14. Til børnene 

er der små ‘skraldespande’ med slik i. 

Ved du hvor du skal stemme henne?

Når du torsdag den 3. december skal hen og 

sætte dit kryds under folkeafstemningen om 

Danmarks retsforbehold i EU, så vær opmærk-

som på, om du sætter kursen i den rigtige 

retning. 

Som ved folketingsvalget i juni, er der nemlig 

også denne gang kun seks valgsteder i stedet for 

de tidligere ni. Det står på dit valgkort, hvor du 

hører til.  

De seks valgsteder er Islev Skole, 

Tinderhøj Skole, Rødovrehallen, 

Rødovre Skole, Valhøj Skole og 

for-høring om Rødovre 
StationscenterFlere vil bo i Rødovre. Mens der bygges nyt flere 

steder i byen, har ejendomsmæglerne også 

mere end almindeligt travlt med at sælge de 

huse, der udbydes til salg. Det betyder flere byg-

gesager, og derfor vil Kommunalbestyrelsen nu 

sikre, at kommunen er rustet til opgaven. Det 

sker med ansættelsen af fire nye 

medarbejdere, der skal arbejde 

med plansagerne og 

byggesagsbe-

handling.

Kortere behandlingstid 
for byggesager

Plejehjemmet Ørbygård, og de har alle åbent på 

valgdagen fra kl. 9 til kl. 20. 

Du skal huske at medbringe dit valgkort, når du 

skal stemme. Har du imidlertid mistet det, kan 

du dog stadig stemme, hvis du medbringer 

anden legimitation, som for eksempel dit sund-

hedskort, kørekort eller pas. 

Du kan desuden stadig brevstemme frem til 1. 

december i Borgerservice i rådhusets åbnings-

tid, eller ved et af de mobile valgsteder på Café 

Biblioteket og i Ældrecentret Broparken. Du kan 

se mere på rk.dk.

Der skal laves en ny lokalplan for området om-

kring Rødovre Stationscenter i forbindelse med 

salget af grunden til selskabet Rødovre City Aps. 

Derfor afholdes der nu en forudgående høring, 

hvor du kan komme med ideer og forslag til 

planlægningen. Den forudgående høring starter 

den 4. november, og dit bidrag skal være Rød-

ovre Kommune i hænde senest den 2. december 

2015, kl. 12. Du kan se mere på rk.dk.

NYHEDER NYHEDER

Her er de nye skoledistrikter for Islev og Tinderhøj 
Når skoleåret går i gang i august 2016 vil nogle 

af de nye skolebørn, der før hørte til Islev Skole, 

få første skoledag på Tinderhøj Skole. Det vok-

sende antal børnefamilier i Islev har nemlig 

gjort det nødvendigt at ændre på skoledistrik-

terne, så flere børn fremover hører til Tinderhøj. 

Derfor bliver hele området vest for Tårnvej, syd 

for Slotsherrensvej og nord for Jyllingevej frem-

over en del af Tinderhøj Skoles distrikt. 

Går storesøster eller -bror allerede på Islev 

Skole i 0., 1. eller 2. klasse, kan man imidlertid 

søge om at få lov til at starte på Islev Skole, selv 

om man nu bor i Tinderhøjs skoledistrikt. Det 

gælder dog kun de første tre år med de nye 

skoledistrikter, altså for de børn, der starter i 

skole i 2016, 2017 og 2018.

SKAL DIT BARN STARTE I SKOLE I 2016?

Så skal du huske at indskrive ham eller 

hende i skolen. Det kan du gøre via rk.dk fra 

den 16. november til og med den 6. decem-

ber 2015. Har du ikke computer eller har du 

brug for hjælp, kan du henvende dig i Bor-

gerservice på rådhuset, på skolerne eller i 

Skoleforvaltningen.

I november holdes der informationsmøder, 

hvor du kan høre mere om skolestart:

Islev Skole: 11/11 kl. 17.30 - 19

Tinderhøj Skole: 12/11 kl. 19 - 20

Hendriksholm Skole: 16/11 kl. 18.00 - 20

Nyager Skole: 19/11 kl. 17.15 - 18.15

Rødovre Skole: 19/11 kl. 17.30 - 18.30

Valhøj Skole: 24/11 kl. 16.30 - 18
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Nu kan du selv booke møder med Jobcentret

Ledige og sygemeldte behøver ikke 
længere lade Jobcentret bestemme, 
hvornår de skal til møde. Nu kan de 
selv booke tid.

Nu får ledige og sygemeldte noget af råderetten 

over deres egen kalender tilbage. ’Selvbook’ 

hedder det nye brugervenlige system, som Rød-

ovre Jobcenter har indført, hvor du som ledig 

eller sygemeldt let kan booke samtaler med din 

jobkonsulent.

“Håbet er, at der vil være færre aflysninger, når 

du selv kan få lov at vælge hvad tid og hvilken 

dag, du kommer til møde. Det vil give os flere 

ressourcer til selve jobvejledningen,” siger 

jobcenterchef Jakob Duvå.  Han tilføjer, at er du 

blevet syg, når du skal til møde i Jobcentret, så 

kan du nu selv gå ind og lave tiden om i stedet 

for at skulle ringe og sygemelde dig, og så vente 

på at få sendt en ny tid.

Du finder selvbook på ’Min Side’ i Jobnet, hvor 

du kan se, hvornår din jobkonsulent har ledige 

tider. Systemet styrer hvilke tider, der bliver 

booket, og giver information direkte til jobvejle-

deren om jeres planlagte møde.

Det er på nuværende tidspunkt kun dagpenge-

modtagere og sygedagpengemodtagere, som 

kan benytte selvbook, og de får snart sendt et 

brev med information om systemet. Er du til 

møde i Jobcentret, vil du også få udleveret en 

folder med mere information.



Skolerne skal være lige så 
DIGITALE som verden 
omkring dem

Når verden udenfor skolegården er digital, så 

må skolerne også være det. På næste års budget 

har Kommunalbestyrelsen derfor afsat knap 11 

millioner kroner til indkøb af IT-udstyr i 

skolerne. 

“Når vi ser på den verden, eleverne møder 

udenfor skolen, så er det jo tydeligt, at vi har et 

gennemdigitaliseret samfund. Så derfor er vi 

også nødt til at tage det med ind i folkeskolen,” 

forklarer Rødovres udviklingskonsulent for IT, 

medier og matematik, Tom Planck Sørensen. 

Han tilføjer, at man i dag næppe ville kunne 

forestille sig en folkeskole med trykte skolebøger 

og intet andet, som den var i midten af 

1990’erne.

fORmIDLING PÅ EN NY mÅDE
Men IT-udstyret har også en anden vigtig rolle. 

Det er nemlig med til at underbygge den foran-

dring som er sket med undervisningen over de 

sidste mange år.  “Før i tiden fik eleverne viden 

gennem læreren og skolebøgerne, i dag ser 

verden sådan ud, at eleverne kan finde det me-

ste selv på nettet. Derfor bliver IT-udstyret et 

redskab til at søge efter viden, og gør det også 

muligt for dem at deltage i nye måder at lære på 

i fællesskab, for eksempel på nettet,” siger han. 

LÆRE AT BRUGE VIDEN
Han tilføjer, at det i stedet er blevet lærerens 

rolle at bringe den erhvervede viden i brug og 

at lære eleverne at være kildekritiske. Her er IT 

også et vigtigt redskab:

“Eleverne lærer nye måder at producere på, på 

baggrund af det, de har lært. I stedet for at lave 

en dansk stil som i gamle dage, så kan de i dag 

lave små produktioner med lyd, billeder og tekst 

om det emne, de lærer om. Vi oplever, at især 

drengene føler sig rigtig godt motiveret ved at 

lære på den her måde,” fortæller han.

IT-investeringerne i skolerne på næste års budget handler lige så meget om at 
være en del af nutiden, som det handler om at ruste børnene til fremtiden.

TEmA - BYENS BUDGET TEmA - BYENS BUDGET

BøRNENES BUDGET
IT ISKOLERNE Eleverne i 0. – 4. klasse får 

adgang til pc-klassesæt med 30 maskiner i 

hvert sæt. Alle elever fra 4. klasse og op får 

deres egen ‘hybrid’, der fungerer både som 

bærbar pc og som tablet. 

Skolernes Smartboards – de digitale tavler, 

som hvert enkelt klasselokale i skolerne er 

udstyret med - bliver også løbende udskif-

tet. Der er samlet set afsat knap 11 mio. kr. 

til indkøb af IT-udstyr.

BEDRE fYSISKE RAmmER Der er desuden 

sat i alt 34 mio. kroner af i budgettet til 

anlæg på skolerne, herunder 10,85 mio. kr. 

til forbedringer af legemulighederne. 

INGEN GENERELLE BESPARELSER Skolerne 

og daginstitutionerne bliver i 2016 fritaget 

for gennerelle besparelser. Til det er der 

afsat 7,58 mio. til skolerne og 3,8 mio. kr. til 

daginstitutionerne på næste års budget. 

BEDRE LEGEPLADSER Derudover er der 

afsat 9,55 mio. kr. til en forbedring af  

legemulighederne på cirka 15 dag- 

institutioner.

mere kunst i byrummet
Der skal være mere kunst og kultur på 
gader og pladser i Rødovre. Derfor er 
der nu sat penge af til mere kunst i 
byen på næste års budget.

Rødovre er rig på mange ting, men kunst i bybil-

ledet er lidt af en mangelvare. 

Sådan siger kulturchef Henning  Elmelund, og 

han hilser derfor de halvanden million kroner 

velkommen, som er sat af på budgettet for 2016 

KULTURENS BUDGET
NY KUNSTGRÆSBANE Boldklubben Rød-

ovre har længe ønsket sig en kunstgræs-

plæne, så de kan spille på ’græs’ hele året. 

I dag spiller klubben på en grusbane om 

vinteren, og det er denne grusbane ved 

Rødovre Stadionhal, der fremover vil få 

kunstgræs. Der er afsat 6 mio. kr. til banen

BEDRE RAmmER fOR TAEKwONDO Islev 

Taekwondoklub er blevet så populær, at 

klubben nu er ved at vokse ud af sine loka-

ler. Derfor er der afsat 500.000 kr. til at fin-

de bedre rammer for klubben i fremtiden. 

BEDRE VANDKVALITET Ligesom alle andre 

svømmehaller i landet, skal Islevbadet nu 

også have nyt vandbehandlingsanlæg, så 

det kan leve op til de nye lovkrav for vand-

miljøet. Derfor er der sat 10,35 mio. kr. af til 

de anlæg, som fremover vil give en forbed-

ring af vandkvaliteten.  

mERE mUSIK UNIK Børn og unge med 

særlige udfordringer har gennem orkestret 

Musik Unik haft et fast holdepunkt i sam-

været om musikken, samt en mulighed for 

at styrke deres selvværd og deres sociale 

og faglige kompetencer. Projektet, der el-

lers ville have stoppet i august 2016, får nu 

en fireårig aftale med en bevilling på 

340.000 kr. i 2016 og derefter 816.000 kr. 

om året.

til kunst og kultur i byens rum. 

“Vi er en kommune i vækst, og derfor giver det 

god mening, at man, de steder hvor vi bygger 

nyt, også tænker kunsten ind. For kunst er et 

vigtigt element i en byudvikling,” siger han. Han 

tilføjer, at man jo i forvejen er rigtig god til at 

tænke motion ind i bybilledet.

“Men der er også noget, der hedder mental 

sundhed, og her spiller kunsten og kulturen en 

stor rolle,” siger han. 

Det hurtige 
overblik: Her er 
budgettet for 2016

KUNST I DET fRI Den seks meter høje Carlsro Skulptur af jern, stål og emalje er lavet af kunstneren Kristian Dalgård 
Larsen. Den blev indviet i den 20. august 1990. Nu er der sat penge af til mere kunst i byrummet på budgettet.

LÆS OGSÅ ’Dengang hr. Jørgensen sad på 
pengekassen’ på bagsiden.

Hvad går pengene til? Mio. kr. %

A Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 120 3

B Forsyningsvirksomheder 127 4

C Transport og infrastruktur 75 2

D Undervisning og kultur 620 18

E Sundhedsområdet, inkl. bidrag til Regionen vedr. udvikling 291 6

F Sociale opgaver og beskæftigelse m.m. 1.808 52

G Fællesudgifter og administration 294 8

H Anlæg 144 4

I Renter, inkl. ældreboliger, Kasseopbygning og øvrige balanceforskydninger 11 0

J Afdrag på lån, inkl. ældreboliger 42 1

I alt 3.459 100
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Den gamle asfalt er slidt op mange 
steder i det sydlige Rødovre. Derfor er 
der afsat penge på næste års budget 
til ny vejbelægning og fortove.

Hullet og sprækket vejbelægning bliver nu er-

stattet med ny sort asfalt flere steder i det syd-

lige Rødovre. 

 En lang række offentlige veje skal nemlig have 

ny vejbelægning, og visse steder også nye for-

tove. Det har Kommunalbestyrelsen besluttet 

som en del af budgettet for 2016. 

“Det her er et af de områder, der trænger geval-

digt. En asfaltbelægning har jo en en vis levetid, 

og her er den ved at løbe ud,” forklarer Jens 

Schlegel, der er vejingeniør i Teknisk Forvalt-

ning. Endnu er vejene dog umiddelbart ikke i 

værre stand end, at man kun behøver skifte den 

øverste del af vejbelægningen, og altså ikke den 

såkaldte ‘vejkasse’ nedenunder, der er vejens 

fundament. 

“Asfalten bliver mør og porøs med tiden, og hvis 

der er sprækker efter reparationer, så kan vandet 

trænge ned og skabe frostskader. Men hvis man 

når at skifte den øverste del i tide, så kan vejkas-

sen stadig holde i mange år,” forklarer han.

20 ÅR mED NY ASfALT
Han vurderer, at vejene med den nye asfalt nok 

vil holde i omkring 20 år, afhængig af vejkassens 

stand, hvor mange biler, der kommer til at køre 

på dem og i hvor høj grad de bliver udsat for 

skader fra vand.  

Den nye belægning bliver lagt på de offentlige 

boligveje øst for Tårnvej mellem Roskildevej og 

Rødovre Parkvej, mens der syd for Roskildevej 

også laves nye fortove de steder, hvor det er 

tiltrængt.

For ifølge Jens Schlegel er de gamle asfaltbe-

lagte fortove også i rigtig dårlig stand. Mange 

steder er der skader efter at fortovene er blevet 

gravet op og repareret igen og igen, når private 

firmaer igennem årene har skullet lægge led-

ninger ned til strøm, internet eller kabel-tv.

“De er hullede og slidt op, for man kan ikke blive 

ved med at reparere på asfalt. Så i stedet lægger 

vi nu fliser på, for det er lettere at bryde op og 

reparere igen,” siger han.

Vejarbejdet kommer til at foregå i sommerhalv-

året 2016. 

SORT ASFALT 
    i det sydlige Rødovre

BYRUmmETS BUDGET
NY ASfALT OG NYE fORTOVE Der er afsat 

7,6 mio. kroner til ny belægning samt 

reparation af fortove og kantsten på en 

stor del af de offentlige boligveje i områ-

det syd for Roskildevej. Der er desuden 

afsat 3,4 mio. kroner til ny vejbelægning i 

området øst for Tårnvej mellem Roskilde-

vej, Rødovre Parkvej.

NYE fLISER PÅ RÅDHUSPLADSEN Mange 

af fliserne på pladsen er knækket, fordi 

der kører tunge køretøjer over dem, når 

der afholdes arrangementer. Derfor er der 

afsat 5 mio. kr. til at lave underlaget, så 

pladsen kan holde til den tunge kørsel. 

Samtidig skiftes de knækkede fliser. 

NYE BÆNKE. Byens bænke er i dårlig 

stand, og derfor bliver de nu renoveret 

som et del af et beskæftigelsesprojekt. Der 

er afsat 500.000 kr. de næste fire år til 

materialer og værkstedsfaciliteter.

TEmA - BYENS BUDGET TEmA - BYENS BUDGET

DET SOcIALE BUDGET
INVESTER føR DET SKER Særligt udsatte 

familier skal have hjælp, før problemerne 

vokser sig rigtig store. Derfor er der nu 

afsat 2,65 mio. kr. på budgettet for 2016 til 

en forebyggende indsats, så familierne 

kan få hjælp til at tage ansvar for eget liv. 

Pengene bruges på at ansætte fire sags-

behandlere, der skal hjælpe familierne.

VELfÆRD fOR DE ÆLDRE Hovedrengø-

ring, hverdagsrehabilitering, sociale 

aktiviteter og indsatsen for demente er 

nogle af de tiltag, der også kommer til at 

fortsætte næste år. Midler fra Ældrepuljen 

bliver nemlig overført til disse indsatser 

som en del af budgetaftalen for 2016. 

Rødovres andel af puljen er næste år 7,53 

mio. kr. 

”Vi ved godt, det er svært at spørge om hjælp”

Der er stadig unge i Rødovre, som har brug for 

en voksen og andre unge at tale med. Derfor er 

centerleder Nina Jürs og resten af Headspace 

Rødovre glade for, at der på budgettet for 2016 

er afsat penge til, at de kan fortsætte med at 

drive stedet i fremtiden. 

”Det særlige ved Headspace er, at du kan få en 

at tale med ansigt til ansigt, og at du kan tale 

med den samme rådgiver over flere gange, så 

du ikke behøver at fortælle din historie forfra 

hver gang,” fortæller Nina Jürs.

Det er små og store problemer, de unge kom-

mer ind med i det gule hus på Tårnvej. 

”De unge er ofte triste, mangler overskud, er 

ensomme, har studietvivl eller konflikter med 

forældrene i forhold til deres kommende vok-

senliv, og nogen udøver selvskade,” siger hun.

UNGE fRA HELE VESTEGNEN
Headspace er for unge fra 12-25 år og du behø-

ver hverken oplyse navn eller andet, når du 

Headspace har nu fået penge på 
budgettet for 2016 til at fortsætte med 
at hjælpe unge med deres problemer. 

henvender dig til Headspace. Ifølge Nina Jürs er 

det især elever og studerende, der enten bor 

eller går på en uddannelse i Rødovre, der kom-

mer hos Headspace, så der kommer også unge 

fra resten af Vestegnen. 

DET HELE SEJLEDE I PETERS LIV
En af de unge der bruger headspace, er 21-årige 

Peter, som henvendte sig, da hans kæreste gik 

fra ham, og både hans uddannelse, økonomi- 

og boligsituation sejlede.

”Han kunne kun se en sort fremtid, og vi lyttede, 

bakkede ham op og roste ham for at tage kon-

takt til os i Headspace – vi ved godt, det er svært 

at spørge om hjælp,” fortæller Nina Jürs, og 

understreger, at Peter ikke havde nogen i sit 

netværk, der kunne hjælpe ham, og derfor talte 

Headspace på hans vegne med både skole og 

boligselskab. Headspaces rådgivere lavede også 

et budget sammen med Peter, så økonomien 

ikke længere pressede ham. 

”Derefter kunne vi koncentrere os om Peters 

dårlige selvværd og usikkerhed, og han fik efter 

noget tid mere og mere tro på sig selv og sin 

fremtid”, siger Nina Jürs. 

Der er afsat 1,17 millioner kroner årligt til at 

drive Headspace i fremtiden. Projektet finansie-

res desuden af fondsmidler.

ET RART STED AT fÅ HJÆLP Headspace holder til på Tårnvej 97, hvor unge kan få en snak og hjælp fra både fagfolk og frivillige.
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mIT RøDOVRE

der dog står uden frugter, fordi en af vennerne 

troede de grønne blommer var oliven og hø-

stede dem før tid. Frantzen griner overbærende, 

og man fornemmer, at tingene ikke altid går helt 

efter bogen på Prærien.

“Her er stille nu, men der kan godt være ret 

meget gang i den, når Gammel Dansk-flasken 

går rundt om aftenen,” fortæller han.

Selv kommer han her næsten hver dag. Han går 

forbi allerede tidligt om morgenen, når han skal 

ned og bade i Vestbadet, når de åbner. Svøm-

metøjet har han med i pose, ligesom de vigtigste 

personlige papirer og hans NemID også er med 

i en plastikpose.

mANGE BEGRAVELSER
Han hiver en opgørelse fra ATP frem, der viser, 

at han har været uden for arbejdsmarkedet i syv 

år. Derfor er Prærien hans hverdag nu, sammen 

med flaskesamleriet, der ikke sjældent foregår, 

når han ikke kan sove om natten.

mIT RøDOVRE

Han 
vender 
altid 
tilbage til 
Prærien

Livet går sin stille gang på Prærien. I 
20 år har det lille værested været 
rammen om den tidligere skibsbygger 
Flemming Frantzens liv. Alkoholen 
fylder meget, men det er vennerne, 
der driver ham herned, også i de 
perioder, hvor han ikke selv drikker. 

Det er formiddag, men i det lille blåmalede skur, 

som udgør værestedet Prærien i boligområdet 

Kærene, er de første øl allerede knappet op og 

røgen fra de hjemmerullede smøger ved at 

samle sig under loftet. Den 51-årige tidligere 

skibsbygger og svejser Flemming Frantzen er 

fast inventar, men i dag står der kun sodavand 

på bordet foran ham. Han har været på antabus 

siden sidste uge, fortæller han, og bliver ved ‘så 

længe han gider’.

“Men derfor er jeg jo stadig alkoholiker. Det har 

jeg altid været, lige fra jeg var 12-13 år og drak 

mig fuld i kirsebærvin første gang. Det er noget 

psykisk,” siger han med et skuldertræk om det 

livsvilkår, som han sandsynligvis deler med 

mange af de andre på Prærien. De er hans ven-

ner, og de fleste har han kendt i årevis. Og det 

er dem, der driver ham herhen, ikke alkoholen, 

forklarer han.

KOmmER OG HILSER PÅ fAR
“Vi kunne også sidde derhjemme bag nedrul-

lede gardiner og drikke, men vi vil da hellere 

sidde her,” udbryder han og tilføjer:

“Der er faktisk flere hernede, der slet ikke drik-

ker mere, men de kommer her alligevel. Vi 

snakker om alt - vi tipper og skraber lodder og 

taler om fodbold, og nogle gange er der voksne 

børn, der kommer herned for at hilse på deres 

far,” siger Frantzen. Han tilføjer, at det er jo ikke 

meget anderledes end dem han kender, der går 

ned i Rødovre Centrum hver dag for at drikke 

kaffe og knævre: “Det er det samme for os, det 

handler om det sociale samvær.”

For nylig kunne Prærien fejre sin 20 års fødsels-

dag og for Frantzen har det gennem alle årene 

været stedet, som han bliver ved med at vende 

tilbage til. Det gjorde han også dengang han 

stadig havde arbejde som skibsbygger i Dan-

mark eller som svejser i Norge og Sverige.

“Jeg kom her også, dengang jeg arbejdede i 

udlandet. Lige så snart jeg var landet med flyve-

ren, så kom jeg herned forbi for at se, om der 

var nogen, jeg kendte,” siger han og tilføjer, at 

han selv var med til at sætte blomsterkasserne 

udenfor op i 1995.

Han viser stolt Præriens velholdte have frem, 

med rosenbuske, plantekasser og blommetræet, 

mIT RøDOVRE

fORmIDDAG PÅ PRÆRIEN Det er en almindelig formid-
dag i værestedet Prærien, men to ting er alligevel an-
derledes end de plejer: Mange af brugerne er taget til 
Tyskland for at købe billig tobak til de hjemmerullede 
smøger, så den lille blåmalede skurvogn er lidt affolket. 
Og så er den tidligere skibsbygger Flemming Frantzen 
på antabus for tiden, så han drikker kun sodavand. Men 
derfor byder han da gerne en øl, hvis det skulle være .

LAD RøDOVRES SOcIALT UDSATTE 
 HøRE DIN STEmmE

I Rødovre skal der være plads til alle - også 

dem på kanten af samfundet. Derfor sen-

des der nu et udkast til en politik for socialt 

udsatte borgere i høring, og du kan komme 

med høringssvar indtil tirsdag den 17. no-

vember 2015.

Politikken omhandler voksne, socialt ud-

satte borgere, som kan være ramt af mis-

brug, hjemløshed, sindslidelse, ensomhed, 

kriminalitet eller fattigdom. 

Politikkens mål er: Vi skal forebygge, at 

mennesker bliver socialt udsatte. Løsnin-

gerne skal findes sammen med borgeren. 

Vi skal arbejde for, at alle har en tryg base, 

en meningsfuld beskæftigelse og et godt og 

sundt liv. 

Første skridt i 2016 bliver at etablere et 

udsatteråd i Rødovre. Se mere på rk.dk. 

PRÆRIEN
Prærien er et værested for ’øldrikkere’ og 

ligger på hjørnet af Nørrekær og Avedøre 

Havnevej. Det har eksisteret siden 1995 og 

er en del af den boligsociale indsats i Kæ-

rene og Bybjerget. Denne indsats varetages 

af en styregruppe med repræsentanter fra 

boligselskaberne AAB, AKB, Lejerbo, RAB 

og Rødovre Kommune.

“Jeg tror nok, jeg har ADHD. Jeg kan sgu aldrig 

sidde stille,” siger han.

Det er en af de få planer, Frantzen har for frem-

tiden - han vil gerne have det undersøgt. Men 

ellers er der ikke noget, han umiddelbart vil lave 

om i sit liv. Heller ikke selv om han godt er klar 

over, at et liv på Prærien også kan have sin pris.

“Vi bliver sgu ikke så gamle hernede. Der har 

været lidt vel mange begravelser gennem åre-

ne,” medgiver han, men tilføjer så: “Men ikke så 

mange på det sidste.” 

Han trækker på skuldrene. 

“Men hvorfor skulle jeg lave noget om? Jeg fejler 

sgu ikke noget. Andet end at jeg nok har lidt pip 

oven i hovedet,” siger han og griner. Men hvem 

tænker på det på Prærien? Her er han bare en 

af vennerne.

EN DEL Af LOKALmILJøET Værestedet Prærien fejrede 
i oktober sin 20 års fødselsdag med en stor fest. Hver 
onsdag arrangerer brugerne af Prærien desuden fælles 
morgenmad på Café Biblioteket i nærheden, og de 
deltager også i boligområdets fællesspisning i Lokalhus 
Syd i Kærene hver torsdag, hvor der normalt møder 
omkring 100 beboere fra området op. 

BORNHOLm I STEDET fOR BLOmmER Flemming 
Frantzen viser det frugtløse blommetræ frem. I boligom-
rådet er Prærien netop kendt for sin flotte have, men i 
år fik haven lov at passe sig selv i fire dage, da 12 af 
Præriens brugere tog på sommerferie på Bornholm. 
Turen var finansieret af § 18-midler fra Rødovre Kom-
mune, og mange af deltagerne havde ikke været uden 
for Rødovre i mindst ti år
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Godt hver femte af de 15-17-årige har 
ikke åbnet deres digitale postkasse, 
siden de automatisk blev tilmeldt for 
et år siden. En undtagelse er dog Freja 
Møller, der synes, at digital post er 
smart.

Den sølvgrå tablet hiver 15-årige skoleelev Freja 

Møller let op af tasken. Som sine kammerater 

bruger hun tabletten til daglig i skolen, men si-

den hendes 15 års fødselsdag i august har hun 

ikke kun lavet lektier på den: Hun har også læst 

sin post fra det offentlige digitalt. Kort tid efter 

sin fødselsdag fik Freja et velkomstbrev med en 

introduktion til digital post og digital selvbetje-

ning, og beskeden om, at hun nu er digital 

borger.  

“Jeg vidste faktisk slet ikke, at jeg skulle have 

digital post nu, men jeg er vant til at  tjekke min 

mail og bruge internettet, så jeg var ret sikker 

på, at jeg kunne finde ud af det,” siger hun. 

Nøglen til sin digitale postkasse fandt Freja også 

hurtigt frem til. Hun skulle bruge NemID, og 

hendes mor hjalp hende med at bestille det på 

internettet. Freja synes, at NemID er ”utrolig 

nemt at bruge”. Siden august har Freja fået to 

beskeder i sin digitale postkasse. Hun får en 

adviseringsmail, hver gang der er digital post til 

hende, og læser den med det samme.

”Den digitale postkasse er smart, fordi jeg har 

det hele samlet ét sted, og jeg har altid papi-

rerne på mig, hvis jeg skal bruge dem. Mange 

15-årige kan hurtigt smide breve væk. Men det 

er lige meget, om jeg får posten digitalt eller 

fysisk med posten, det tager jeg lige alvorligt,” 

siger hun, og tilføjer, at hun dog savner det hyg-

gelige ved at åbne en kuvert.

fORÆLDRE KAN STADIG HJÆLPE
Men selv om det har været nemt for Freja at 

blive digital, så er det de 15-17-årige, der har 

mindst digital kontakt med det offentlige. Mange 

“En 15-årig kan 
  hurtigt smide 
  brevene væk”

unge kender ikke det offentlige system, og de er 

derfor heller ikke klar over, hvad de kan forvente 

at få ud af at bruge digital post og digital selvbe-

tjening. Derudover er det ofte forældrene, som 

tager sig af kontakten til det offentlige. 

Det kan forældrene heldigvis fortsat gøre ved at 

få læseadgang til deres børns digitale 

postkasse.

“Det er en rigtig god mulighed for dem, der selv 

har svært ved at huske at læse deres digitale 

post,” siger hun og tilføjer, at hun godt forstå, at 

unge på hendes alder ikke lige får tjekket deres 

digitale post. 

”Der kan godt være nogen, der ikke er klar til at 

tage ansvaret eller ved, at der kan komme vigtig 

post til dem fra banken eller hospitalet,” siger 

hun. Selv er hun dog helt klar til at tage ansvaret 

på sig. 

STYR PÅ DET Freja Møller er en af de 15-årige, der har 
haft let ved at lære at bruge digital post. Det samme 
gælder ikke for mange af hendes jævnaldrende. 

Vidste du at...?

…Rødovres ældste oftere læser deres digi-

tale post end de yngste?

Faktisk er det kun knap fire procent af alle 

Rødovreborgere over 65 år, der ikke får læst 

deres post digitalt, mens det er cirka syv 

procent af de unge mellem 15 og 34 år, der 

kan være gået glip af vigtig post fra det 

offentlige.

…selvom du er fritaget fra digital post fra 

det offentlige, kan du stadig få digital post 

fra andre?

Det kan være post fra private virksomheder 

f.eks. dit forsikringsselskab eller bank. Du 

skal derfor kontakte den enkelte virksom-

hed for at lave det om.

...digital post er lige så vigtig som 

papirbreve? 

Det er dit ansvar at læse din digitale post, 

så du ikke går glip af vigtige meddelelser 

som for eksempel indkaldelser til sygehu-

set, plads til daginstitution eller meddelel-

ser om udbetalinger fra det offentlige.

…unge med ikke-vestlig baggrund i Rød-

ovre er mere digitale end i resten af 

landet?

Kun 11,1 procent af unge med ikke-vestlig 

baggrund i alderen 15-34 år har ikke logget 

ind i deres digitale postkasse. På landsplan 

er tallet 12,5 procent.

…alle kan få hjælp?

Borgerservice er altid klar til at hjælpe dig. 

Du kan også altid ringe til den myndighed, 

du gerne vil kontakte digitalt og få at vide, 

hvordan du gør fremover. Det får du nemlig 

brug at vide, hvis du en dag skal melde 

flytning, søge boligsikring, bestille sund-

hedskort, søge folkepension, eller skrive dit 

barn op i dagtilbud eller skole. 

Vi hjælper dig med at blive digital
Rødovre sætter fokus på digital post 
og selvbetjening i uge 46 og 47. Der er 
masser af hjælp til dig, der endnu ikke 
er blevet digital.

IT-cAfé PÅ RøDOVRE BIBLIOTEK Har du brug 

for hjælp til din digitale postkasse eller NemID, 

eller har du andre IT-spørgsmål, så kom til vores 

IT-café tirsdag den 17. november kl. 10.00-11.30, 

hvor du kan få en kop kaffe, mens vi hjælper dig 

med f.eks. at tilmelde dig adviseringsbeskeder, 

så du får en e-mail eller sms, når du har ny di-

gital post. Husk at medbringe dit NemID. Der er 

gratis adgang for alle - ingen tilmelding.

SKOLEINTRA Elever og forældre med børn i 9.-10. 

klasse får information på forældre- og elevintra 

om digital post og digital selvbetjening. Her kan 

I læse, hvordan jeres barn bliver klædt på til at 

være digital borger eller hvordan forældre kan få 

læseadgang til barnets digitale postkasse.

DATASTUER Er du over 60 år, kan du få gratis, 

personlig hjælp til at bruge digital post og NemID 

af frivillige på vores datastuer. Vi har god tid til dig. 

Du kan vælge frit, hvilken datastue du vil besøge. 

Datastuen på Gunnekær, Gunnekær 60, man-

dag,   tirsdag og onsdag kl. 10-12

Datastuen på Ørbygård, Medelbyvej 6, i kælde-

ren lokale 208-1, onsdag kl. 10-11.30

Datastuen på Vandværket, Vandværksvej 17, 

mandag, torsdag og fredag kl. 10-12

OPLÆG HOS ETNISKE fORENINGER Borgerser-

vice tilbyder i den kommende tid at besøge 

Rødovres lokale etniske foreninger og for at 

fortælle om, hvorfor det er vigtigt, at du læser 

din digitale post og hvordan du bruger NemID 

og digital selvbetjening.

BORGERSERVIcE Hvis du har brug for hjælp til 

en selvbetjeningsløsning, kan du altid henvende 

dig i Borgerservice på rådhuset, hvor du også 

kan få hjælp med digital post og meget andet. 

Ved personligt fremmøde i Borgerservice med 

gyldig billedlegitimation kan du få oprettet Ne-

mID, og vi hjælper dig i gang med aktivering og 

brug af NemID. Vi har åbent i Borgerservice: 

Mandag-onsdag: kl. 10-14, torsdag: kl. 10-18 og 

fredag: kl. 10-14, samt første lørdag i 

måneden.

DIGITAL BORGERDIGITAL BORGER
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Det sker i Rødovre
musik og scene
LATE NIGHT: BUKOwSKI
Onsdag 11. november kl. 20

Det bliver mesterligt underholdende, når Peter 

Gantzler og Jesper Lohmann ledsaget af musi-

kere i bedste Beat and Poetry stil hylder en af 

litteraturens helt tunge drenge Charles 

Bukowski.

Sted: Viften

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

DE ENESTE TO 
Fredag den 13. november kl 20.30

Simon Kvamm og Peter Sommer er De Eneste 

To. De er taget på efterårstur under overskriften 

“Efterårsliv“.

Sted: Viften

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

JULEKONcERT mED IVAN PEDERSEN, ULRIK 
BUST & mARTIN JøNSSON
Søndag den 6. december kl. 15

Oplev en af Danmarks bedste sangere, Ivan 

Pedersen, synge sine helt personlige versioner 

af nogle af højtidens bedste nationale og inter-

nationale julesange.

Sted: Viften

Billetter 125 via viften.dk/billetnet.dk

Events og foredrag
fINSK BADSTUE
Fredag den 20. november kl 17-20

Der er dømt birkeris og saunagus i Vestbadet, 

når der holdes Finsk Badstue. Tilladt over 16 år.

Sted: Vestbadet

Billetter 275 kr via vestbad.dk

cAfE H: SKROT, SKRALD OG SKRAmmEL
Torsdag den 26. november kl 19

Med udgangspunkt i Henry Heerups skraldemo-

deller, bliver der diskuteret, hvordan han som 

kunstner både knyttede sig til dadaismen og 

surrealismen.

Sted: Heerup Museum

Billetter 80 kr. via heerup.dk eller på museet 

senest 23. november.

JULEmARKED 
Fredag den 27/11 kl. 15 – 19

Lørdag den 28/11 kl. 10 - 15

Om fredagen synger Musikskolen og juleman-

den. Juletræet tændes kl. 17. Begge dage opstil-

les der boder med masser af dejlige julesager.

Sted: Rødovre Rådhusplads

Gratis

Sundhed
INTERNATIONAL LUNGEDAG
Onsdag d. 18. november kl. 15-18

Få en lungefunktionsmåling og en snak om 

træning, mad, medicin, rygestop og information 

om livet med en lungesygdom. 

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis

TEmAAfTEN: JULENS fRISTELSER
Tirsdag d. 24. november kl. 17.30-19

Få gode råd til at komme lidt sundere igennem 

julemåneden.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding på rk.dk/sundhedscenter

for børn
fILm fOR BøRN fRA 2 ÅR
Torsdag den 12. november kl 10

Der vises ‘Ormens øje’ og ‘Ernst på skøjter’, når 

der er film for børn på biblioteket.

Sted: Rødovre Bibliotek

Grat is .  T i lmelding ot te dage før i 

børnebiblioteket.

JULETEATER fOR DE 2-5-ÅRIGE
Lørdag den 28. november kl 10.30

Teater Vestvolden opfører stykket ‘Gårdnissens 

jul’, om den gamle nisse der bliver rusket godt 

op i, da en mussefamilie flytter ind.

Sted: I teaterbus ved Trekanten/Islev Bibliotek 

Billetter 20 kr. via rdb.dk fra den 20. november.

Udstilling
møBELHÅNDVÆRK OG DESIGN
18. november - 28. november

Elever fra snedkeruddannelsen på Teknisk Skole 

udstiller møbler, der er lavet som en del af pro-

jektet Skud På Stammen.

Sted: Rødovre bibliotek

Gratis

ÅBEN UDSTILLING
5. december - 19. december

Rødovres fritidskunstnere kan vise deres værker 

frem, når der er Åben Udstilling. For at komme 

i betragtning skal man indlevere sine værker 

senest 30. november i tidsrummet 13-18 efter 

aftale med bibliotekar Annelise Hansen.

Sted: Rødovre Bibiotek

Gratis

SAmmEN Om RøDOVRE

NYE ROLLER I RøDOVRE

Kommunalbestyrelsen har vedtaget visio-

nen ‘Sammen om Rødovre’, der handler 

om at styrke den offentlige samtale, at løse 

opgaver i fællesskab, at hjælpe dem, der 

har behov for hjælp og at borgerne er med 

til at skabe velfærden.

Visionen har mundet ud i 11 projekter, 

hvoraf ‘Nye roller og kompetencer  i vel-

færdskommunen’ er et af dem. 

Dette projekt handler især om at kommu-

nens medarbejdere fremover møder bor-

gerne på en ny måde, defineret af tre nye 

’roller’. Du kan se mere om Sammen om 

Rødovre på rk.dk.

Skrankepaver og ufleksible færdigløsninger skal ikke være at finde i Rødovre Kommune. I dag skal kommunens medarbejdere i højere grad hjælpe den 

enkelte borger til den bedste løsning - og ofte handler den om at blive selvhjulpet.

“Vi er ved at bevæge os væk fra et velfærdssamfund, hvor man bare har ret til en ydelse og hen mod et samfund, hvor borgerne i højere grad er herre 

i eget liv og har individuelle behov. Men også hvor vi skal tage større ansvar for os selv, for det er værdigt at kunne klare sig selv,” siger Lotte Bæk Kil-

degaard, der er HR konsulent i Rødovre Kommune. Derfor har tre nye typer ‘roller’ set dagens lys, som skal hjælpe til at få de rette kompetencer i spil. 

“Vi går væk fra at være eksperter, der kommer med færdige løsninger. I stedet siger vi til borgerne: ‘Det er jer, der er kloge på jeres liv. Vi har til gengæld 

redskaberne til at hjælpe jer videre’,” siger hun. 

Har du mon bemærket den lille forskel...?

’OVERSÆTTEREN’
Guider og forklarer, og hjælper dig dermed 

til at forstå regler og systemer. Som Margit 

Lund, der er sagsbehandler i Borgerservice, 

og som hjælper med at lære folk at bruge 

den digitale selvbetjening. 

’mEDBYGGEREN’
Ser udfordringen fra dit synspunkt og finder 

løsninger både i og udenfor ’systemet’ ved 

for eksempel at inddrage virksomheder, 

pårørende eller frivillige foreninger. Dette  

gør Tommy Burmeister Madsen, jobkonsu-

lent i Jobcentret. Han hjælper unge, der er 

kørt sur i uddannelsessystemet. 

“Jeg bruger meget tid på at stå ved 

siden af og guide borgeren ved skærmen, 

så de får en oplevelse af, at de selv 

kan”
“Jeg tør godt sige til dem: ’Hør her, 

det her er en rigtig god mulighed. Den 

skal du gribe, og du skal gøre dig 

umage’”

’RESSOURcEfINDEREN’
Skaber engagement og hjælper med at finde ressourcerne hos dig selv og i dine omgivelser. Er 

både realistisk og tør udfordre borgeren til at tage ansvar. Dette gør Carsten Molsing, der er 

teknisk servicemedarbejder i Rødovrehallen.

“Jeg ser meget mit job som 

et samarbejde med brugerne, når 

de kommer og skal have hjælp til 

at løse et problem, mere end at 

jeg yder en service for dem - også 

selv om det bare er helt små 

praktiske ting.”
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DENGANG I RøDOVRE

mED fRUE Hans Jørgen Jørgensen og hans hustru Anna 
boede i Villa Fortly og ejede det store gartneri Fortly. 
Men han var også en mand med magt. Ud over at være 
sognefoged, sad han også i sognerådet og havde påta-
get sig det vigtige hverv at administrere fattigkassen, 
som han opbevarede hjemme hos sig selv. Og kun de 
fattige som han fandt værdige, fik lov at få del i 
pengene. 

Dengang hr. Jørgensen sad på PENGEKASSEN
DE HøJE HERRER Da Rødovre Sogn i 1901 blev ‘skilt’ fra 
Brønshøj, skulle et nyt sogneråd vælges. Sognerådet var 
datidens kommunalbestyrelse, men var ikke sammensat 
på særlig demokratisk vis. Kun lidt under halvdelen af 
rådsmedlemmerne blev nemlig valgt af den brede be-
folkning i Rødovre Sogn. Den sidste - større - del af rå-
det kunne kun vælges af de største skatteydere, og altså 
den rigeste femtedel i sognet. Billedet her er af sogne-
rådet anno 1921. Hans Jørgen Jørgensen ses nederst til 
højre. 

På Fortly Gartneri på Islemark stod engang en 

lille kasse, hvis indhold kunne afgøre en fattig 

families skæbne: Fattigkassen kaldte man den 

pengekasse, hvorfra Rødovres trængende fami-

lier fik deres fattighjælp. 

Men om man fik penge fra denne kasse eller ej 

blev i 1920’erne afgjort af bare én mand, nemlig 

Hans Jørgen Jørgensen, der dengang var sogne-

foged i Rødovre Sogn. Sognefogeden var en 

slags lokal politimand, men i kraft af sin plads i 

sognerådet, havde Hans Jørgen Jørgensen også 

fået tildelt det vigtige hverv at administrere fat-

tigkassen. Og det gjorde han, som han fandt 

bedst. 

“Hans oldebarn har fortalt os, at oldefaren var 

en noget speciel mand. Han sad som kasseme-

ster og udbetalte kun penge til dem, som han 

Hvis man var fattig i 1920’ernes 
Rødovre gjaldt det om at holde sig 
gode venner med særligt én mand. 
Ellers var der ingen fattighjælp at 
hente.

synes var værdigt trængende. Så det var med at 

holde sig på god fod med ham, ellers fik man 

slet ingen penge uanset, hvor fattig man så var,” 

fortæller arkivar ved Lokalhistorisk Samling på 

Rødovre Bibliotek, Marie Drost Aakjær. 

BOEDE SELV I fIN VILLA
I bibliotekets kælder findes i dag den lille pen-

gekiste, som fattighjælpen blev opbevaret i. Den 

forærede sognefogedens oldebarn til lokalarki-

vet sammen med flere billeder af Hans Jørgen 

Jørgensen og hans familie. 

Dengang han stadig levede, boede hr. Jørgensen 

med sin familie i den fine Villa Fortly og ejede 

også gartneriet Fortly. Og ifølge Marie Drost 

Aakjær måtte de fattige jævnligt valfarte dertil 

for at få udbetalt deres fattighjælp, og altså 

somme tider gå tomhændede hjem. 

Den nærige sognefoged fratrådte imidlertid sin 

stilling som sognefoged i 1929. Ved socialrefor-

men i 1933 blev der desuden oprettet et social-

kontor for byens dårligt stillede borgere, og så 

var det slut med at trave ud til gartneriet. 

Fra da af var man som fattiglem heller ikke læn-

gere helt uden rettigheder, og man kunne 

endda stemme, når der var valg - også selv om 

man modtog fattighjælp.

Du kan finde de historiske kilder hos Lokalhistorisk Samling 

på Rødovre Bibliotek. 
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