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GAMLE TRÆER HJÆLPER NYE TALENTER
Snedker-linjen på NEXT i Rødovre har opnået 

international anerkendelse gennem projektet 

’Skud På Stammen’. Nu har et nyt kuld elever 

lavet møbler til projektet, og både rådhusplad-

sens gamle træer og Arne Jacobsens rådhus har 

fået  lov at spille en rolle. Læs mere på side 8.
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VALGSTED VED 
MILESTEDET 
GENOPSTÅR
Når der i løbet af det næste halve år udskrives folketingsvalg, 

så bliver det igen muligt for beboerne i ’Kærene’ at stemme i 

deres lokalområde. Valgstedet ved Milestedet, som blev nedlagt 

i 2015, genopstår nemlig i det nye år. Det betyder at cirka 1.700 

af de borgere, der ved de sidste valg har hørt til valgstedet på 

Valhøj Skole, fremover kommer til at høre til ved Milestedet. 

Samtidig bliver cirka 1.700 borgere, som har stemt i Rødovre-

hallen, flyttet tilbage til Valhøj Skole. Målet er, at vælgerne får 

kortere vej til deres valgsted, hvilket kan være med til at under-

støtte en højere stemmeprocent.

NY TRAFIKKAMPAGNE FOR SKOLEBØRN
Husk at få øjenkontakt, husk at se til begge sider, pas på lastbi-

lens blinde vinkel og kryds kun vejen ved grønt lys. Disse gode 

trafikråd kan efter nytår ses på en række gule skilte flere steder 

i Rødovre. Skiltene er en del af en ny trafikkampagne, der skal 

minde skolebørn om, hvad de især skal passe på i trafikken. 

Håbet er, at man ved at skabe større trafiksikkerhed 

også kan skabe større tryghed, så flere børn vælger 

at gå eller cykle i skole frem for at blive kørt af deres 

forældre.

KOM TIL PLANTEFARVERNES 
JULEMARKED
Traditionen tro indtager Plantefarvernes Jule-

marked Rødovregaard i weekenden den 24. 

og 25. november. Her kan du købe unikt 

håndværk og design lavet af naturmaterialer. I boderne er der 

alt fra striktøj, filtede arbejder, tekstilkunst, maskinsyet beklæd-

ning, billeder, tasker, smykker, glaskunst, træarbejder, keramik, 

børster, malede sten, kreativ julepynt og meget mere. Du kan 

også købe frokost, hjemmelavet julegløgg og julebag. Markedet 

foregår begge dage fra klokken 11 til 16, og der er gratis ad-

gang. Se mere på plantefarverne.dk.

STOR INTERESSE FOR NY ÆLDREPOLITIK
Over 70 engagerede borgere gav deres besyv med om den 

nye ældrepolitik, da der blev holdtborgermøde på 

Ældrecentret Broparken i oktober. Her bidrog borgerne med 

vigtigt input, der vil indgå i den kommende ældrepolitik, så 

den kommer til at afspejle deres ønsker til, hvad der skal til 

for at skabe et godt og værdigt ældreliv. Til december bliver 

første udkast til den nye politik førstebehandlet af Social- og 

Sundhedsudvalget. Herefter bliver den sendt i høring hos 

de relevante råd og interessenter. Endelig bliver politikken 

forelagt til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i foråret, 

hvorefter den færdige politik præsenteres på et nyt 

borgermøde.8
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fortæller Jette Jensen, der er tovholder på ar-

rangementet. Det koster kun 125 kroner for 

voksne at være med og 100 kroner for børn, 

men det betyder ikke, at det bliver en skrabet 

jul. Der er både hygge og musik, inden man 

sætter sig til bords. Og efter maden kommer 

julemanden med gaver til alle.

“Børnene må ønske sig lige hvad de vil, og så 

gør vi alt, hvad vi kan for at skaffe det,” siger 

Jette Jensen og tilføjer, at det ikke er altid foræl-

drene selv har råd til at indfri ønsket. 

“Men det er vigtigt for os, at børnene kan gå i 

skole efter jul og ligesom deres kammerater 

fortælle, at de fik den gave, de ønskede sig.” 

Arrangementet starter klokken 14 og slutter, når 

alle er trætte og mætte hen på aftenen.

Billetter kan købes i Café Biblioteket på Nørre-

kær 8 fra den 12. november. Hvis man har lyst til 

at være frivillig på selve dagen skal  man også 

købe billet, men der er også mulighed for at 

bidrage med madlavning, oppyntning og opryd-

ning før og efter arrangementet. Hvis du vil høre 

mere, så kontakt Jette Jensen på 28 99 79 15. 

Rødovres busser skal være grønne
Rødovre Kommune har taget en principbeslutning om, at 
busdriften i Rødovre fremover skal være emissionsfri. Det 
betyder, at bussernes motorer ikke må udlede partikler, 
der skader hverken det globale eller det lokale miljø. De 
nye busser kommer desuden til at støje mindre.

Udfordringerne med motordrevne køretøjer handler ikke kun om CO
2
 og 

klimaforandringer. Luftforureningen fra blandt andet dieselkøretøjer er 

kræftfremkaldende og kan give nedsat lungefunktion, så man kan have 

svært ved at trække vejret. Rødovre er den tredjetættest befolkede kom-

mune i landet og har store udfordringer med den gennemkørende trafik 

på de store indfaldsveje til København. Det betyder, at mange borgere er 

påvirkede af luftforureningen. 

Derfor har Rødovre Kommune nu meddelt Movia, at man fremover ønsker 

emissionsfri busdrift i kommunen. Det betyder, at bussernes motorer ikke 

må udlede partikler. Den første buslinje, der bliver omfattet af beslutnin-

gen er linje 142, som Movia snart skal sende i udbud. Samtlige buslinjer i 

Rødovre forventes at komme i udbud inden for de næste ni år.   

GRØN BUSDRIFT I RØDOVRE
Kravet om emissionsfri busdrift gælder alle fremtidige udbud af bus-

linjer i Rødovre Kommune og betyder, at motorerne hverken vil ud-

lede CO
2
, partikelforurening eller NOx. NOx er en fællesbetegnelse for  

nitrogenoxid, NO, og nitrogendioxid, NO
2
. Især nitrogendioxid er giftig 

at indånde. Ny forskning viser desuden, at børn får langt mere bilos i 

hovedet end voksne og derfor er særligt udsatte.

Den første buslinje, der bliver omfattet af beslutningen er linje 142, 

som Movia snart skal sende i udbud. Det forventes, at alle buslinjer i 

Rødovre bliver udbudt inden for de næste ni år. De første miljøvenlige 

busser forventes at køre på vejene i 2021. 

Også Rødovres skraldebiler bliver mere miljørigtige i fremtiden. I 2019 

overtager Rødovre Kommune nemlig selv den lokale affaldshåndte-

ring, og det betyder at de traditionelle dieselbiler bliver erstattet.

NYHEDER NYHEDER

Ny belægning vil mindske støjplage fra M3
Nye beregninger af støjforholdene 
langs Motorring 3 viser, at støjen fra 
motorvejen kan blive væsentligt 
lavere, hvis belægningen bliver 
udskiftet. Den støjreducerende 
asfalt på motorvejen er slidt op.

Det er den store statsvej Motorring 3 (M3), der 

står for den dominerende støj i Rødovre. Støjen 

fra motorvejen er langt over den vejledende 

grænseværdi for trafikstøj ved boliger. Nu viser 

nye beregninger, som Rødovre Kommune har 

fået lavet, at støjen fra vejen kan blive væsentligt 

reduceret, hvis staten udskifter belægningen.

Kommunalbestyrelsen i Rødovre opfordrer der-

for staten til at lægge ny belægning på vejen.

De nye beregninger viser, at der kan opnås en 

reduktion på ca. 7 dB med en ny belægning. Det 

vil blive oplevet som en væsentlig og tydelig 

ændring i et større bælte af boliger langs 

motorvejen.

Rødovre Kommune har netop vedtaget en ny 

støjhandlingsplan for de kommende fem år. Her 

fremgår det blandt andet, at kommunen selv vil 

lægge støjreducerende asfalt på egne, store 

veje, efterhånden som belægningerne skal 

udskiftes.

STØJPLAGE FRA M3
Siden staten i 2008 lavede Danmarks største 

motorvejskryds i Rødovre, er både trafikken 

og støjen steget betragteligt. Efter pres fra 

Rødovre Kommune afsatte Folketinget i 2010 

10 mio.kr. til støjskærm ved en del af M3.Der 

mangler fortsat støjskærm på strækningen 

syd for Jyllingevej.

Rødovre Kommunes nye beregninger viser, 

at støjen fra M3 kan reduceres med ca. 7 dB, 

hvis staten lægger ny belægning på vejen.

Til sammenligning opfattes en reduktion  

på 10dB normalt som en halvering af 

støjniveauet. 

Kom til juleaften ved Milestedet
Mangler du et sted at holde jul eller vil 
du gerne være frivillig, så slår 
Milestedets Skole igen dørene op den 
24. december. Billetter til arrange-
mentet kan købes fra 12. november.

Der bliver spist julemad, danset om træet og 

delt gaver ud, når der den 24. december holdes 

juleaften på Milestedet Skole. Arrangementet er 

for alle, der mangler et sted at holde jul eller 

måske har lidt svært ved at finde pengene til det 

store julespektakel, som børnene forventer. Og 

så er der også altid brug for frivillige hænder til 

at hjælpe til undervejs.

“Selv om vi er mange, så bliver det en juleaften, 

der kommer til at minde meget om en juleaften 

i et privat hjem, med hygge, mad og gaver. Alle 

aldersgrupper er også til stede. Der er både 

børnefamilier, der er ældre, der er blevet alene, 

og folk der er sårbare eller ensomme. Og så er 

der ægtepar, hvis voksne børn kun kommer 

hjem til jul hvert andet år. Så holder de jul sam-

men med os, når deres børn ikke er hjemme,” 

HVOR RYDDER KOMMUNEN SNE?
Skulle sneen begynde at falde, så er fejema-

skinerne klar. Rødovre Kommunes vinterbe-

redskab trådte nemlig i kraft 3. november 

og løber frem til 5. april 2019. Vinterbered-

skabet inddeler kommunens veje, stier og 

gangarealer i henholdsvis primære og se-

kundære strækninger, hvor de primære 

strækninger ryddes først. Det er muligt at 

læse mere om vinterberedskabet på kom-

munens hjemmeside rk.dk under ’Aktuelt’.

4  /  S A M M E N O M R Ø D O V R E  /  N O V E M B E R  2 01 8 N O V E M B E R  2 01 8  /  S A M M E N O M R Ø D O V R E  /  5  



NYHEDER

og det blev kagen faktisk bare større af, fordi vi 

ikke længere skulle investere bredt. I dag er AB 

Clausen den største specialist indenfor bærende 

konstruktioner i Danmark, og vi er gået fra tre 

medarbejdere til 52 på fem år.”

Hvad er historien bag navnet AB Clausen?

“Det er et spørgsmål, jeg ofte får af kunder. ‘Du 

ligner ikke en Clausen’, siger de. Men historien 

er, at jeg startede firmaet som et hobbyprojekt i 

en kælder i 2009 sammen en ven, der hedder 

Bartek Clausen. Jeg var lige kommet hjem fra 

udlandet, og det var gået op for mig, hvor stor 

værdi dansk rådgivning har som brand inden for 

byggebranchen. Derfor blev navnet A for Am-

mar, B for Bartek, og så Clausen. Bartek arbej-

der ikke længere i firmaet, men har stadig en 

plads i bestyrelsen.” 

Hvordan ser fremtiden ud for AB Clausen?

“Vi har ikke tænkt os at udvide vores ydelser, 

men vi vil udvide geografisk. Vi har allerede et 

kontor i Riga og får også snart et i Odense. Før 

var vores plan at være de bedste til vores fag i 

Danmark. Nu vil vi være de bedste i verden. Men 

i princippet er det ligegyldigt, om vi er fem 

mand eller mange flere. Det er vores faglighed, 

der driver det.”

“Men vi kommer også til at have endnu mere 

fokus på bæredygtigthed. Byggebranchen teg-

ner sig for nogle af de største miljøbelastninger, 

blandt andet ved at bruge beton, som er meget 

forurenende, når det fremstilles. Få ændringer, 

som en ingeniør her i huset laver i forhold til 

valg af materialer, kan betyde meget mere, end 

hvad jeg kan gøre ved at sortere mit affald i et 

helt liv. Så det er noget, vi vil arbejde med.” 

Den rådgivende ingeniørvirksomhed AB Clausen er 
Danmarks største specialist i bærende konstruktioner, 
og det betyder at firmaet laver udregninger og rådgiv-
ning på en lang række byggerier, blandt andet Rødovre 
Port og Carlsbergbyen. Den 23. oktober modtog de 
Rødovre Erhvervspris, som uddeles af Rødovre 
Erhvervsråd. 
Fra venstre: Administrerende direktør Ammar Al-Temi-
mi, kompetencechef nybyg Michael Panton Lind, kom-
petencechef renovering Danjal Olsen, afdelingsleder 
Burak Demirci, projektchef Kristoffer Krarup, kommuni-
kationschef Louise Hoffmann, forretningschef Christian 
Wittrup og teknisk direktør Mads Nicolai Jensen. 

NYHEDER

I har vundet Børsens Gazellepris tre år i træk. Hvad 

betyder det for jer også at vinde Rødovre 

Erhvervspris?

“Jeg synes, det er større end at vinde Gazellepri-

sen. Den viser, at vi er en vækstvirksomhed, 

men der er mere i Rødovre Erhvervspris. Den 

viser også, at vores firma er økonomisk bære-

dygtigt. Det varmer hjertet og styrker vores tro 

på, at vi er på rette vej.” 

“Men der er også andre grunde til, at der er 

flere følelser forbundet med at vinde Rødovre 

Erhvervspris. Vi føler, vi skylder Rødovre en del 

af vores succes. Kommunen var med til at 

hjælpe os i starten, med rådgivning og rekrut-

tering, og vi har løst flere opgaver i forbindelse 

med byggeri her. Derfor har vi også gjort meget 

ud af at give noget tilbage og involvere os lokalt, 

blandt andet ved at støtte Team Rødovre. Vi har 

talt om, at vi skal flytte til større lokaler, men det 

kommer ikke på tale, at vi forlader Rødovre.”

I har også vundet prisen for at 

tage et socialt ansvar, blandt 

andet ved at tage mange 

praktikanter. Hvorfor er det en 

god forretningsmodel for jer?

“Der er en tendens til at tale 

om det at tage praktikanter 

som noget, man gør for 

praktikanternes skyld. Sådan 

ser vi ikke på det. Vi er en 

ekstremt specialiseret virk-

somhed, idet vi kun har fokus 

på rådgivning omkring bæ-

rende konstruktioner. Det 

forpligter os til at være med 

til at uddanne nye specialister, men vi ser også 

en fordel i at være tæt på uddannelsessystemet. 

Vi har to ansatte, som også underviser på Dan-

marks Tekniske Universitet, og det betyder, at vi 

altid er opdateret på ny viden.”

Hvad var tanken bag, da I valgte at blive speciali-

ster i ét bestemt fagområde?

“Det er en filosofi, vi har lånt 

fra it-branchen: At finde ud 

af, hvad man er god til og 

satse på det, og så bygge et 

godt netværk op til at hånd-

tere resten af processen. At 

rådgive om bærende kon-

struktioner udgjorde i forve-

jen halvdelen af vores arbej-

de, før vi blev specialister. 

Men i stedet for selv at lave 

det hele, begyndte vi at nøjes 

med noget af det - vi delte 

kagen med konkurrenterne, 

Rødovre Erhvervspris 2018 gik til den 
rådgivende ingeniørvirksomhed AB 
Clausen. Firmaet har ikke bare 
vokseværk, det har også fokus både 
på miljøet og på at uddanne næste 
generation, fortæller direktør Ammar 
Al-Temimi.

“Det kommer ikke på tale at forlade Rødovre”

Gå efteråret i møde med 
‘mandagsgang’

Vil du med ud og nyde efterårsvejret 
og måske få en hyggelig sludder 
undervejs? Så er ’mandagsgang’ 
måske noget for dig.

En gåtur i efterårsvejret kan være med til at give 

energi til at komme gennem vinteren, og måske 

en hyggelig sludder undervejs også luner lidt i 

kulden? Hver mandag arrangerer Rødovre 

Sundhedscenter ‘mandagsgang’, hvor du kan 

møde op og gå en tur sammen med andre.

“Gåture i naturen er godt for både vores fysiske 

og psykiske velvære. Dagslyset løfter humøret 

og har god indflydelse på søvnen. Derudover 

giver ’mandagsgang’ et fællesskab med andre, 

der kan lide at gå tur, samtidig med at motionen 

gavner dit helbred,” fortæller idræts- 

konsulent Michael Evensen fra Rødovre 

Sundhedscenter. 

NYE OG KENDTE ANSIGTER
Hver mandag er der både gamle kendinge og 

nye ansigter blandt de gående, og folk går i 

deres eget tempo. Men der bliver ventet på dem, 

der går lidt langsommere undervejs, så det er 

hyggeligt for alle på turen. Gåturen varer cirka 

MANDAGSGANG
Hver mandag fra kl. 11.15 - 12.15. 

Mødested: Rødovre Sundhedscenter.

Ruten er 4-5 kilometer

en time og strækker sig over 4-5 kilometer. Den 

starter fra Rødovre Sundhedscenter på Ege-

gårdsvej 77, og ruten kan variere fra gang til 

gang.

En af de ‘mandagsgængerne’, som har været 

med fra starten er Lisbeth. Hun gik med første 

gang, fordi det lød hyggeligere at gå sammen 

med andre end at gå ture alene: 

“Det er rigtig godt at få rørt sig og have det rart 

sammen med andre. Jeg kendte ikke de andre 

før, men nu er vi blevet venner, der sørger for at 

få hinanden med. Mandagsgang er blevet en del 

af min ugeplan og udover at nå dagens 10.000 

skridt, så oplever jeg nye dele af Rødovre, som 

jeg ikke kender, i godt selskab med søde men-

nesker og motionsvejledere. Det er guld værd.”

En medarbejder fra Rødovre Sundhedscenter 

går altid med på turen og står til rådighed til en 

snak om sundhed eller mere generelle spørgs-

mål om kost og motion.
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Snedker-elever laver nye møbler af 
rådhuspladsens gamle træer
I efteråret 2015 blev de gamle træer 
på Rødovres rådhusplads fældet for at 
give plads til nye. Dette efterår vendte 
de for en kort stund tilbage til 
rådhuset - som møbler.

Der vokser nye træer på rådhuspladsen i Rød-

ovre. Og på NEXT (teknisk skole) på Tæbyvej ikke 

langt borte vokser både nye møbler og nye ta-

lenter frem. Et af disse talenter er Thora Michon, 

der til foråret kan afslutte sin tid som elev på 

snedkeruddannelsen i Rødovre. Thora er blandt 

de heldige – og ikke mindst dygtige – elever, der 

i år er udvalgt til projektet ’Skud På Stammen’, 

hvor eksterne designere og elever fra snedker-

uddannelsen arbejder sammen om at fremstille 

møbler. 

Men det træ hun fik mellem hænderne til pro-

jektet kom ikke hvor som helst fra. Træet stam-

mede nemlig fra de gamle lindetræer ved 

Rødovre Rådhus, der i efteråret 2015 blev fældet 

for at gøre plads til nye. 

”Jeg kendte faktisk ikke historien bag træet, da 

jeg i sin tid meldte mig til ’Skud På Stammen’, 

men at det materiale, vi skulle arbejde med, 

kom med en historie, gjorde kun projektet mere 

interessant”, fortæller Thora.

TRÆET VENDTE HJEM
’Skud På Stammen’ er virkelig hjerteblod for 

hele NEXT, fortæller Torkel Milling, der er un-

derviser på snedkerlinjen i Rødovre. 

”Det er et samarbejdsprojekt, hvor vi inviterer 

designere til at byde ind med projekter, som vi 

så vælger imellem. Samtidig foregår der en 

ansøgningsprocedure blandt vores elever, hvor 

de bedste bliver udvalgt og sat i hold med 

designerne.”

Involveret er også eleverne på NEXT’s fotograf-

linje, der har foreviget møblerne til en fotobog, 

der bliver udgivet senere på året. Og dermed er 

ringen også blevet sluttet for de gamle linde-

træer. De vendte nemlig i september hjem til det 

sted, hvor de tidligere havde haft rødder: Møb-

lerne blev stillet op og fotograferet på Rødovre 

Rådhus i Arne Jacobsens stilrene omgivelser. 

INTERNATIONALT ANERKENDT
Da projektet ’Skud På Stammen’ startede for 

mere end ti år siden, var det hårdt arbejde at 

finde designere. Men i dag får NEXT i Rødovre 

masser af ansøgninger fra interesserede desig-

nere, og heller ikke søgningen efter udstillings-

steder giver længere hovedbrud.

”På den internationale bane bliver vi anset som 

en helt særlig skole med højt fagligt niveau, og 

mange ønsker at samarbejde med os. Det har 

indtil videre resulteret i adskillige tværeuropæi-

ske samarbejder. En stor del af æren for, at vi 

har vundet stor anerkendelse – særligt i udlan-

det – kan bestemt tilskrives projektet ’Skud På 

Stammen’,” fortæller Torkel Milling

KÆMPE UDFORDRING
For Thora og hendes medstuderende har det 

været en god læreproces. 

“Alle på projektet har haft et stort ønske om at 

deltage, og det var meget synligt i alles store 

engagement. Der er i den grad blevet knoklet 

på”, fortæller Thora Michon. Og det er ikke kun 

eleverne, der går ind i projektet med liv og sjæl.

”At der er kæmpe udfordringer forbundet med 

projektet, betyder også, at det er en faglig ople-

velse for os lærere. Og så er det noget nyt hver 

gang, hvilket gør det super interessant at del-

tage selv år efter år.” siger Torkel Milling.

UDSTILLING OG FOTOBOG PÅ VEJ
I det nye år skal møblerne fra ’Skud På Stam-

men’ udstilles på Design Werck på Holmen. Her 

kan alle interesserede kigge forbi og se ’Rødov-

re-møblerne’ i perioden fra den 10. januar til 

den 10. marts 2019. Her regner man også med, 

at fotobogen med billederne fra Rødovre Råd-

hus vil være til salg.

”Sidste år udstillede vi i Industrien Hus, hvor 

26.000 besøgende var forbi og se vores møbler. 

Selvom vi bestemt er stolte af vores håndværk 

og vores produkter og kender vores egen kvali-

tet, så kom det faktisk lidt bag på os, at så 

mange havde interesse i vores møbler”, fortæl-

ler Torkel Milling.

Der er endnu ikke planlagt en lokal udstilling i 

Rødovre, men NEXT vil bestemt ikke afvise, at 

møblerne vil blive udstillet lokalt, når de i løbet 

af foråret returnerer fra udstillingen på 

Holmen.

Følg med på Rødovre Kommunes Facebook-side, hvor vi 
løbende vil fortælle nyt om fotobogen og om en mulig lokal 
udstilling.

Temaet for projektet ‘Skud På Stammen’ var i år er i år ’barndom-
mens land’. For designerne lød opgaven: ”Hvad er det for et billede, 
du husker fra din barndom? Og hvis du skulle omsætte dine erin-
dringer til et moderne møbel, hvordan ville det så tegne sig?” 
Snedker-elever fra NEXT i Rødovre omsatte herefter tegningerne 
til møbler, og til sidst blev møblerne fotograferet af NEXT’s fotograf-
elever på Rødovre Rådhus.

Thora Michon (til højre) er en af de elever fra snedker-linjen på NEXT i Rødovre, der er med i projektet ’Skud På Stammen’. Torkel Milling (til venstre) er tilknyttet som underviser. 
Træet til møblerne, der blev lavet som en del af projektet, stammer fra de træer på rådhuspladsen, der blev fældet i efteråret 2015. Dette efterår vendte møblerne hjem til deres 
udgangspunkt, da de blev fotograferet på rådhuset til en ny fotobog. 
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SORTER DIT AFFALD

Følg dit madaffald fra køkken til radiator og mark
Når du sorterer dit bioaffald, er du med til at producere gødning og bæredygtig varme og el. Bare ét kilo bioaffald 
indeholder energi nok til 33 timers lys.

SORTER DIT AFFALD

I december, januar og februar bliver der ikke hentet haveaffald som en del 

af den almindelige affaldsafhentning. I denne periode skal du derfor selv 

køre på genbrugsstationen på Valhøjs Allé 182, hvis du vil af med 

affaldet.   

Haveaffald er de plantedele du samler sammen,  

når du arbejder i haven, dog ikke jord eller  

græstørv med jord. Det skal afleveres særskilt på 

genbrugsstationen. 

Kom af med dit haveaffald

SORTER DIT AFFALD

Hvor rent skal affaldet være, før det kan genbruges?

Pap, papir og karton: 
Rent og tørt

Plast og 
metal: 
Tømt for 
indhold

Glas: Behøver ikke være helt rent

Der må ikke være madrester på papir, karton* 

og pap, når du smider det til genbrug. Det 

betyder også, at pizzabakkerne skal til restaf-

fald, da olie og madrester gør, at pappet ikke 

kan genbruges. 

*I visse områder i Rødovre kører der forsøg 

med indsamling af småt pap, så som juice- og 

mælkekartoner. Dette pap behøver ikke være 

rent og tørt. Er du ikke med i forsøget, skal du 

smide kartoner ud som restaffald. 

Plast og metal skal 

være tømt for ind-

hold. Brug eventuelt 

vand, hvis det er nød-

vendigt for at få ind-

holdet ud.

Glas behøver ikke være helt rent, men du skal skrabe madresterne 

af, inden du smider det til genbrug. Du behøver ikke bruge vand. 

Når det forarbejdede bioaffald er blan-

det med gyllen, stiger biogassen til vejrs 

og kan så indkapsles. Biogassen kan nu 

blandt andet bruges til at producere 

varme og el på et lokalt kraftværk. 

Den afgassede biomasse er stadig fuld af 

næringsstoffer, og derfor bliver den 

brugt som naturgødning på markerne. 

På den måde bidrager dit madaffald  

til vores fremtidige produktion af 

fødevarer 

Når du har smidt dit madaffald i din af-

faldsbeholder, bliver det hentet af en 

skraldebil, som kører det videre til  

anlægget HCS i Glostrup. Her bliver det 

forarbejdet og renset, og når dette er 

gjort, bliver det most til en flydende 

grød. 

’Grøden’ fyldes op i en tankbil og bliver 

kørt til Hashøj Biogas ved Slagelse, som 

ligger på Vestsjælland. Her skal der til-

sættes gylle i blandingsforholdet en del 

madaffald og tre dele gylle. Derfor giver 

det bedre mening at køre bioaffaldet ud 

på landet til gyllen end omvendt.

1 2

3 4

Sorter dit affald og gør Rødovre grønnere

Du laver 876 kilo  
affald hvert år
Hvert år indsamler vi gennemsnitlig 876 kilo 

affald fra hver Rødovreborger. Affaldet bliver 

sorteret i over 30 forskellige frak-

tioner, hvilket er med til at sikre, 

at så lidt som muligt går til spilde. 

Blandt sværvægterne er byggeaffald  

(som borgerne selv afleverer på gen-

brugsstationen) og haveaffald, der 

tegner sig for knap 290 kilo per borger 

i Rødovre hvert år. 

Du spilder op mod  
272 kilo affald hvert år
Hvert år smider du som Rødovreborger gen-

nemsnitlig 272 kilo skrald - eller 31 procent af alt 

dit affald - ud som almindeligt restaffald og 

småt brændbart. Det betyder, at næsten en 

tredjedel af dit affald aldrig får chancen for at 

blive sorteret, selv om det kan indeholde 

masser af ressourcer, som kan omdannes 

eller bruges igen.

Rødovre er blandt de kommuner i Danmark, hvor mest affald genanvendes. Og der er masser af gode grunde til at sortere 
dit affald. På de næste sider kan du læse om, hvor dit affald ender, og hvad du skal tænke på, før du smider noget til 
genanvendelse.
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SORTER DIT AFFALDSORTER DIT AFFALD

Klokken nærmer sig halv tolv i Børnehuset El-

vergården. På Enhjørningstuen har børnene 

netop haft ‘afslapning’, og nu rejser de sig fra 

måtterne og trasker ud i fællesrummet for at 

finde deres madpakker. En lang kø af sultne 

femårige danner sig foran køleskabet, og snart 

er de bænket rundt om to borde. Småsnakken 

breder sig, mens pølsemadder og æggemadder 

bliver pakket ud af sølvpapir, mellemlægspapir 

og cellofan. Små bunker af affald tårner sig op 

foran børnene, og snart søger flere af børnene 

mod en række af små plastikspande, der hæn-

ger på væggen. En dreng tøver lidt foran span-

dene: Er det plastik, er det metal eller noget 

Affaldssortering for begyndere
I børnehuset Elvergården sorterer 
børnene selv affaldet fra deres 
madpakker. Selvom børnene måske 
ikke ved en masse om hvorfor de skal 
sortere det, så har de helt styr på 
hvordan. Og hvis man ikke lige orker, 
er der heldigvis en smutvej.

tredje? Så beslutter han sig og lader affaldet 

dumpe ned i spanden. 

Det er et lille års tid siden børnene i Elvergår-

den begyndte at sortere deres eget madpakke-

affald. Men selv om deres pædagog Sif Krus-

bæk Guldhammer ikke regner med, at de kan 

holde et længere foredrag om affaldssortering, 

så er hun godt tilfreds med, at det nu er blevet 

rutine for dem at vælge den rigtige spand:

“Det er blevet en automatreaktion af sortere 

affaldet, og det er det, vi gerne vil have.” 

VIGTIGT AT KENDE FORSKEL PÅ SKRALDET
At kunne skelne metalaffald fra plastik-, 

papir- eller restaffald skal nemlig helst ikke 

være meget sværere end at huske at sætte 

sin madkasse på plads eller hænge sin jakke 

op. Heller ikke hvis man kun er fem år.

“Det bliver nemt meget abstrakt for børne-

ne, når man taler om affaldssortering som 

sådan. Men når vi for eksempel er på tur, 

taler vi om, hvad man kan smide fra sig, og 

hvad man ikke kan. Så de ved, at det er OK, 

at man smider et æbleskrog, men at sølvpa-

piret skal i skraldespanden. Det vigtigste er 

i virkeligheden, at børnene lærer at kende 

forskel på de forskellige slags affald og ved, 

at ikke alle slags affald bare forsvinder af sig 

selv,” forklarer hun.

Det oplever børnene også, når de finder et 

flot glasskår, som er blevet slebet af tidens 

tand, og som ved første øjekast måske 

endda ligner lidt en diamant. 

“Men så kommer vi til at snakke om, at det 

jo i virkeligheden er affald fra én, der har 

siddet og drukket af en flaske for lang tid 

siden. Det sætter tankerne igang hos dem,” 

siger Sif.

DER VIL VÆRE PAPIR OVER HELE VERDEN
Det er da heller ikke kedelige tanker, der går 

igennem hovedet på sådan en femårig, der 

bliver spurgt om meningen med at sortere 

affaldet: “Det er fordi, hvis man ikke sorterer 

det, så vil der til sidst være papir over hele 

verden,” forklarer Mikkel på fem år med stor 

overbevisning. Kammeraten Silas, der er 

iført hjemmelavet vikingehjelm i pap, har 

dog et andet bud: 

“Det er fordi dyrene ellers spiser det, og så 

får de det galt i halsen,” mener han. 

Og så er der dem, der lige venter et par år 

med at tænke på alt det der med affald: 

“Jeg putter bare madpapiret ned i madkas-

sen. Så sorterer min mor det, når jeg kom-

mer hjem,” siger femårige Kalle snedigt og 

griner, før han pakker sammen og skynder 

sig ud for at lege.

Miljøvenlig madpakke? 
Skal du bruge sølvpapir, cellofan eller madpakkepapir, når du pakker 
madpakken ind? Det er der delte meninger om. Men her er et par gode 
råd, der holder uanset, hvad du sværger til:

SORTER DIT AFFALD. Vil du gerne passe på miljøet, så er det allervigtigste, at du ikke bare 

smider alt ud i samme affaldsspand. Sorter cellofan som plastik, sølvpapir som metal og 

madpakkepapir som restaffald. På den måde er det muligt at genbruge meget af affaldet. 

ÉN MAD, ÉN SLAGS INDPAKNING. Det kan være fristende lige at give den fedtede remoula-

demad lidt ekstra indpakning. Men brug kun én type emballage, når du smører madpakke 

til dine børn.  Ellers kan det være svært for børnene at overskue, og det øger risikoen for, at 

de smider det hele i samme affaldsspand. 

TAG AFFALDET MED HJEM OM NØDVENDIGT. Er det ikke muligt at sortere dit brugte madpak-

kepapir, der hvor du er, så put det tilbage i madkassen og sorter det, når du kommer hjem.

Derfor lærer Rødovres 
børn at sortere deres affald
Gry Skibsted er miljømedarbejder i Rødovre Kommune og vejleder 
medarbejderne i Rødovres børneinstitutioner i, hvordan de kommer i gang med 
at sortere affald.

Hvorfor er det vigtigt at lære Rødovres børn at 

sortere deres affald allerede som små?

“Fordi vores vaner skabes i vores opvækst, hvor 

vi påvirkes af de mennesker og det miljø, vi er 

en del af. Når børnehavebørnene kommer i 

skole, vil de kunne genkende sorteringssyste-

met. Og når de engang flytter hjemmefra, så vil 

det at sortere affald være en vane, de tager med 

sig.”

Mange af børnene forstår ikke helt, hvorfor de skal 

sortere affaldet. Hjælper det alligevel?

“Det er ikke så vigtigt, om børnene forstår, hvad 

der sker med plastikken eller hvilket affald, der 

ryger til forbrænding. Det vigtigste er faktisk, at 

de kan skelne den ene slags affald fra en anden. 

Og det er noget, de sagtens kan lære, ligesom 

de kan lære at putte ting de rigtige steder hen, 

når de rydder op.”

I hvor mange børneinstitutioner og skoler i Rød-

ovre sorterer man affaldet?

“Det gør man i alle institutioner nu, og i rigtigt 

mange af dem er børnene involveret i at sortere 

affaldet. Alle skolerne sorterer også affald og 

siden starten af dette skoleår oplever alle elever, 

at man sorterer affaldet ude i klasserne,  

selvom der kan være forskel på, hvor mange 

fraktioner, de sorterer i.”
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Det sker i Rødovre Events
POP-UP FOLKEKØKKEN
Onsdag d. 14. november kl. 17.30-20.

Kom til årets sidste pop-up folkekøkken. Frivil-

lige laver maden i både kød- og vegetarudgave. 

Alle er velkomne.

Sted: Rødovre Sportscafé.

Pris: 50 kr. for voksne/25 kr. for børn under ti år.

ISLEV BIBLIOTEKS FØDSELSDAG
Lørdag d. 17. november kl. 11-13.

Islev Bibliotek fylder 16 år 19. november. Vi tager 

glæderne på forskud og fejrer fødselsdagen to 

dage for tidligt. Vi byder på saftevand, kaffe og 

kage til de 100 første gæster. 

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek.

Pris: Gratis adgang – alle er velkomne.

VINTERBOGSBINGO
Tirsdag d. 4. december kl. 17-19

Mangler du inspiration til vinterlæsningen, så 

kom hen på Rødovre Bibliotek, når det forvand-

les til en festlig bogbingosal. Her læser bibliote-

karerne højt af og anbefaler vinterbøger, mens 

du holder øje med, om det oplæste er på dine 

bingoplader.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: 40 kr. inkl. Én øl/vand, snebold og to bing-

oplader. Billetter købes via rdb.dk

 

NYTÅRSBAL
Lørdag d. 12. januar kl. 19.30-23.30

Kridt danseskoene – mød op og få en kanon 

danseoplevelse ved Rødovre Kulturråds første-

nytårsbal i Viften. Forud for selve ballet, vil der 

samme dag være tre workshops i festsalen på 

Tinderhøj Skole, hvor du kan lære dansetrin. 

Læs mere på Rødovre  Kul turråds 

Facebook-side.

Sted: Viften.

Pris: Workshops 50 kr. Nytårsbal og danseplatte 

150 kr. Billetter købes på billetto.dk

Foredrag
MIT LIV SOM ULF - ULF PILGAARD FORTÆLLER
Onsdag d. 14. november kl. 19

Glæd jer til et fantastisk foredrag med Ulf Pilga-

ard, hvor der ses tilbage på mere end 50 års 

sjov, revy og teater.

Sted: Viften.

Pris: 220 kr. via viften.dk/ticketmaster.dk

AUTISME-NETVÆRKSMØDE
Onsdag d. 21. november kl. 18.45-21.

Netværksmøde for forældre til børn med autis-

mespektrumforstyrrelser i alderen 15-25 år. Vi 

taler om job og uddannelse. 

Sted: Rødovre Frivilligcenter.

Pris: Gratis. Tilmelding nødvendig via rk.dk

Kunst
ÅBEN UDSTILLING
24. november - d. 15. december.

Oplev en spændende udstilling, hvor det er 

Rødovreborgernes egne værker, der udstilles. 

Fernisering lørdag d. 24. november kl. 10.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: Gratis adgang.

Musik og Scene
KLOG PÅ KLASSISK: KLAVERVIRTUOSER 
FOR FULD HAMMER
Tirsdag d. 13. november kl. 19-21

Bliv klogere på klavervirtuoser, når Mathias 

Hammer endnu en gang gæster Rødovre Biblio-

tek og sætter fokus på nogle af sine yndlingsvir-

tuoser. Glæd dig til en medrivende aften med 

klassisk musik, der vanen tro også byder på 

fællessang og quiz.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: 40 kr. Billetter købes via rdb.dk

FYRAFTENSKONCERT MED MUSIKSKOLEN
Torsdag d. 15. november kl. 17-18

Klaver- og sangelever fra musikskolen optræder 

og viser, hvad de har lært.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: Gratis.

MICHAEL LEARNS TO ROCK – AKUSTISK TOUR
Lørdag d. 17. november kl. 20

Glæd jer til en perlerække af de bedste sange fra 

Michael Learns To Rock og naturligvis også et 

par sange fra det kommende album.

Sted: Viften.

Pris: 295 kr. via viften.dk/ticketmaster.dk

Wellness og sundhed
MØDREGRUPPE-WELLNESS
Fredag d. 23. november kl. 18-20.30

Denne aften er der fokus på velvære og god 

plads til at slappe af og tage en pause fra dagens 

pligter. Vi nyder den rolige atmosfære i damp-

badet, biosaunaerne, spabadet og den infrarøde 

helsekabine (aftenen er uden børn).

Aldersgrænse: 16 år.

Sted: Vestbad Wellness.

Pris: 259,- plads bookes på vestbad.dk

For børn
LUK OP… - TEATER FOR DE 1-3 ÅRIGE 
24. november kl. 10-10.35 og 11-11.35.

I én kuffert bor de tre bamser, der har så svært 

ved at sove. I en anden bor dukken, der elsker at 

være med til teselskab. Historierne rulles ud i 

denne fine og finurlige forestilling.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: 20 kr. Billetter kan købes fra fredag d. 16. 

november kl. 10 via rdb.dk. Der skal købes bil-

letter til både børn og voksne.

ULVETIME: JULEBIO OG RISENGRØD
Onsdag d. 5. december kl. 17-18.30

Vi julehygger med filmene ’Cirkeline -Højt fra 

træets grønne top’, ’Rita og Krokodille - Snevejr’ 

og ’Snowys jul’. Bagefter tager vi nissehuer på, 

laver juleklip til julemusik og spiser risengrød.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek.

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

tirsdag d. 27. november kl. 10 via rdb.dk

Jul
PLANTEFARVERNES JULEMARKED
24. og 25. november kl. 11-16

Kom og oplev de smukke boder og den gode 

stemning. Slap af i caféen, hvor med frokost-

platte, hjemmelavet julegløgg og julebag.

Sted: Rødovre Gård.

Pris: Gratis.

JULEBASAR I DET HVIDE HUS
Søndag d. 25. november kl. 12-17.

Her har du mulighed for at se og købe glaskunst 

og keramik. Der vil også være mulighed for at 

købe gløgg og æbleskiver til rimelige priser.

Sted: Rødovrevej 114

Pris: Gratis.

JULEMARKED PÅ RØDOVRE BIBLIOTEK
30. november og 1. december.

Der er juleaktiviteter i både børne- og voksen 

biblioteket, når Rødovre Bibliotek åbner dørene 

til årets Julemarked. Tipoldemors Juleværksted 

foregår fredag kl. 14-18 og lørdag kl. 10-13. 

Højtlæsning og julehygge foregår fredag kl. 

16-17.

Sted: Rødovre Bibliotek.

Pris: Gratis.

JULEMARKED PÅ RØDOVRE RÅDHUSPLADS
30. november kl. 14-18.30 og 1. december kl. 10-14

Oplev det store juletræ blive tændt, underhold-

ning af julemanden samt mere end 40 boder 

med spændende juleting.

Sted: Rødovre Rådhus.

Pris: Gratis.

JULIE BERTHELSEN JULEKONCERT
Lørdag d. 8. december kl. 20

Julie byder indenfor til en julekoncert med jule-

stemning fra Danmark, Grønland og resten af 

verdenen.

Sted: Viften.

Pris: 280 kr. via viften.dk/ticketmaster.dk

BESØG FÅRENE - JULEARRANGEMENT
Søndag d. 9. december kl. 10.

Fårene på Vestvolden holder juleåbent og siger 

tak for et godt år. Kom og sig god jul og få et 

glas saftevand eller gløgg og en æbleskive. 

Sted: Ved Ejbybunkeren.

Pris: Gratis.

Sundhed
FÅ TJEKKET DINE LUNGER PÅ LUNGEDAGEN
Onsdag d. 21. november kl. 14-18.

Få målt din lungefunktion og hør om kommu-

nens og Lungeforeningens tilbud. Rødovre 

Apotek vejleder i inhalationsmedicin.

Sted: Rødovre Sundhedscenter.

Pris: Gratis.

ET SUNDT LIV MED GIGT
Torsdag d. 29. november kl. 17-18.30

Få inspiration af fysioterapeut og ph.d. Elisabeth 

Bandak til hvordan du kommer i gang med 

motion og træning, når du har gigt og ondt i 

leddene.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Pris: Gratis. Tilmelding nødvendig via rk.dk/

sundhedscenter.
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DENGANG I RØDOVRE

’Alfredo’ malede det forsvundne Rødovre
Maleren Alfred Pedersen skildrede 
Rødovre over 30 år. I dag er flere af 
hans malerier de sidste visuelle 
vidnesbyrd om et Rødovre, der for 
længst er væk.

Skæve bondehuse med sne i tagskægget, brede 

alleer med gamle træer og store marker med 

fugle, der pirker i plovfugerne. Lyder det som 

det Rødovre du kender? Måske kun hvis du har 

stået foran et af Alfred Pedersens malerier. 

Den lokale Rødovre-maler, der af uvisse årsager 

gik under kælenavnet ’Alfredo’, indfangende i 

mere end 30 år det landlige Rødovre, netop som 

det var ved at forsvinde. I visse tilfælde er hans 

billeder et af de sidste vidnesbyrd om de for-

svundne bondehuse.

“For eksempel Gunnekærgård, som lå midt inde 

i den gamle landsby. Vi har ikke ret mange bil-

leder af gården, så Alfredos maleri er et af de få 

vidnesbyrd om den vi har,” siger arkivar ved 

Rødovre Lokalhistorisk Samling, Marie Drost 

Aakjær. 

Hun mener dog også, at malerierne tilføjer no-

get mere end et fotografi ville kunne. 

“Ved at male alle disse bygninger, har han sam-

tidig skildret en stemning fra dengang som man 

ikke indfanger på et fotografi.”

FRA BONDELAND TIL FORSTAD
Alfredo portrætterede Rødovre helt fra 

1930’erne og frem til 1960’erne, og derfor har 

han indfanget forvandlingen, da Rødovre udvik-

lede sig fra bondeland til forstad. 

Derfor dukker der efterhånden også enkelte 

etagebyggerier op i billederne, blandt andet 

findes et billede fra 1948 af Damhus Boulevard, 

hvor de første lejlighedsbyggerier er med. 

Alfredo kom aldrig til at kunne leve af at male, 

men ernærede sig som pottemager, blandt an-

det ved Den Kongelige Porcelænsfabrik. 

“Men maleriet har været noget, han var kendt 

for lokalt. Ifølge hans familie har han desuden 

på et tidspunkt studeret hos L.A. Ring, som jo 

var en af Danmarks helt store landskabsmalere, 

som også portrætterede det landskab, som se-

nere blev til Københavns Vestegn. Så hvis det 

holder stik, så har Alfredo været i fint selskab,” 

siger hun. 

Gunnekærgård lå ved 
den vej, der i dag hedder  
Gunnekær. Alfred Peder-
sens maleri af gården er 
udateret, men må være 
fra før slutningen af 
1950’erne, hvor gården 
med al sandsynlighed 
blev revet ned. 
Billedet øverst til venstre 
forestiller Roskildevej, og 
er malet i 1937. Billedet 
øverst til højre forestiller 
maleren selv stående 
foran gården Mariendal 
ved Roskildevej. Billedet 
er malet i 1950. 
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