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VOKSEVÆRK I RØDOVRE 
En ny bydel kan snart skyde op i Rødovre. Rød-

ovre Port hedder byggeriet, der skal være den 

nye indgang til kommunen fra Hvidovre. Lejlig-

heder i alle størrelser, taghaver og en grøn 

gang- og cykelbro på tværs af Avedøre Havnevej 

er noget af det, der kommer til at præge byg-

geriet. Læs mere om Rødovre Port og om hvor-

dan du selv kan give dit besyv med om byggeriet 

på side 6.

DENGANG JEG DROG AFSTED ...
Flere weekender om året tager 17-årige Frederik 

Ottesen ud på en rejse. Ikke langt væk, men 

langt tilbage i tiden. I den tunge ulduniform og 

med geværet i hånden forvandler han sig nem-

lig til en af fortidens soldater. Den 25. september 

gælder det Første Verdenskrig, når der er Be-

fæstningsdag på Vestvolden, og her er du invi-

teret med på rejsen. Læs mere på side 12.
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Ophavsretten til indholdet i magasinet tilhører Rød-

ovre Kommune. Artiklerne må frit gengives med 

nøjagtigt kildeangivelse, dog må teksterne ikke gøres 

til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. 

Magasinet er trykt på papirtypen ’Pureprint’, der 

stammer fra bæredygtigt skovbrug og som er 100 

procent genanvendeligt og bionedbrydeligt.  Se mere 

på www.pureprint.dk.
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RØDOVRE KVITTER SMØGERNE PÅ RØDOVREGAARD
Tre ud af fire rygere i Rødovre ønsker at stoppe med at ryge. Er du en af 

dem, så kan du prøve rygestoppet ‘Kom & Kvit’ på en helt ny måde. 

Rødovre Kommune vil i samarbejde med en række lokale sportsforenin-

ger og Kræftens Bekæmpelse hjælpe flere til at kvitte smøgerne i 

efteråret. Det sker gennem otte hyggelige caféaftener på Rødov-

regaard med oplæg fra eksrygere, eksperter og rygestoprådgivere. 

Hver gang kan man vinde gavekort til spændende oplevelser i 

Rødovre. Første caféaften er mandag den 3. oktober kl. 18.30-20.30, 

og de følgende finder sted de næste syv mandage. Tilmeld dig ved 

at ringe til Rødovre Sundhedscenter på 36 37 81 90 eller via ry-

gestop@rk.dk. Læs mere på rk.dk/sundhedscenter.

SIG DIN MENING OM 
DEN NYE BOLIGPOLITIK
Et forslag til ny boligpolitik, ’Rødovre - et bedre sted at bo’, 

ligger nu klar, og du kan give din mening til kende. Forslaget 

er nemlig i høring frem til den 2. november, hvorefter den en-

delige politik forventes at blive vedtaget af Kommunalbestyrel-

sen. I forslaget er der fokus på, at Rødovre skal have boliger af 

høj kvalitet og af varierende størrelse og ejerform, så vi kan 

tilbyde attraktive boliger til alle. Desuden skal Rødovres bolig-

områder være steder med både liv og tryghed. Du kan se mere 

om boligpolitikken på rk.dk og hvordan du selv kan give din 

mening til kende.

RØDOVRE SKOLE FEJREDE SINE 125 ÅR
Engang lå Rødovres første skole i en lille bygning ved Rødovre 

Kirke med bare ét klasselokale og et sovekammer til lære-

ren. Men i 1891 flyttede Rødovre Skole over Rødovrevej 

og ind i de gamle statelige bygninger, 

som stadig huser den. Det er 

nu 125 år siden og det blev 

fejret med  både fælles-

sang, trylleshow og jazz-

musik samme dag som 

Kulturnatten fandt sted i 

Rødovre, nemlig 9. 

september. 
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ER DET FEDT NOK AT DYRKE SPORT I HALLEN?
Det skal være en god oplevelse at bruge Rødov-

res mange idrætsfaciliteter, om det så er store 

haller eller små boldsale. Derfor har medarbej-

derne disse steder lagt sig i selen for at blive 

mere servicemindede og få et bedre samarbejde 

med Rødovres mange idrætsforeninger. Om det 

har båret frugt skal nu undersøges. Læs mere 

på side 4.
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UNGE TAGER TIL GRØNLAND
Seks unge fra Ungecenter2610 drager 

her i september nord for polarcirklen 

for at modnes og få nye udfordringer. Ungecenter2610 har nemlig 

modtaget 850.000 kroner fra Nordplus Junior til en rejse til den grønland-

ske by Ilulissat som en del af projektet ‘Nye veje til uddannelsesparathed’. 

I 14 dage skal de seks unge bo på kollegie og deltage i et forløb tilrettelagt 

af Piareersarfik, der er et vejledningscenter inden for uddannelse og ar-

bejde. Her får de lov til at prøve sig selv af i en meget anderledes kultur og 

natur, hvor de dog stadig kan tale sammen på dansk. Målet er at gøre dem 

uddannelsesparate - ikke bare fagligt - men i høj grad også personligt og 

socialt. Der bliver arrangeret endnu en tur til foråret, hvor endnu seks unge 

skal afsted. 



NYHEDER NYHEDER

Idrætsforeningerne skal bedømme 
samarbejdet med de lokale sportshaller
Rødovres idrætsforeninger opfordres 
nu til at deltage i en undersøgelse af, 
hvordan samarbejdet med de 
kommunale idrætsanlæg fungerer. 

Bliver du mødt af et smil, når du henvender dig? 

Og er vores medarbejdere gode nok til at lytte, 

når du kommer med et problem? 

Hver uge kommer tusindvis af rødovreborgere i 

kommunens idrætsanlæg, der tæller alt fra 

skøjte- og tennishaller og udendørs fodboldba-

ner til allround sportshaller og boldsale på kom-

munens skoler. De fleste kommer som medlem-

mer af en idrætsforening, og det skulle helst 

være en god oplevelse. Derfor har kommunen 

de sidste par år arbejdet på at forbedre samar-

bejdet med idrætsforeningerne, og det skal nu 

undersøges, om det har båret frugt. 

“Det kom sig af, at Danmarks Idrætsforbund for 

tre år siden lavede en landsdækkende undersø-

gelse af idrætsforeningernes rammer og vilkår. 

Og her kunne vi se, at vi langt fra gjorde det godt 

nok. Vi havde ry for at have nej-hatten på, når 

folk henvendte sig, og der var en tendens til at 

alle mundhuggedes lidt. Men det har vi rettet op 

på,” siger Rødovres kultur- og fritidschef, Hen-

ning Elmelund. 

SAMARBEJDE FREM FOR FORBUD
Medarbejderne på idrætsanlæggene har delta-

get i workshops for at lære at blive mere ser-

vicemindede, og har holdt møder med forenin-

gerne for at finde ud af, hvordan de bedst kan 

samarbejde. Desuden er der blevet set på, 

hvordan der generelt bliver kommunikeret, så 

der for eksempel ikke længere står ’du må ikke’ 

på alle skiltene i idrætshallerne. Forandringen 

er allerede til at få øje på.

“Foreningerne kommer i dag uopfordret og gi-

ver ros til vores personale, så vi kan mærke, at 

der er en langt bedre energi,” siger han, men 

tilføjer at kommunen ikke skaber de gode for-

hold alene: “Det er et samarbejde. Det er noget 

vi skaber sammen med foreningerne.” 

Netop derfor er det vigtigt, at idrætsforenin-

gerne deltager i undersøgelsen, understreger 

han. For den skal ikke kun bekræfte om der 

faktisk er sket en forbedring, den er også et 

redskab til at blive endnu bedre. 

“Der kan være nogle områder, hvor vi bør have 

mere fokus. Det kan undersøgelsen vise os.”  

HVOR TILFREDSE ER FORENINGERNE?
Undersøgelsen af idrætsforeningernes til-

fredshed med samarbejdet med kommu-

nen finder sted i uge 40, 41 og 42. Under-

søgelsen er rettet mod formænd, kasserer, 

bestyrelsesmedlemmer, trænere og med-

lemmer i de idrætsforeninger, der modta-

ger tilskud og/eller låner lokaler på kom-

munens idrætsanlæg og skoler. Cirka 600 

medlemmer vil få udleveret en personlig 

kode, så de kan deltage i undersøgelsen 

via et elektronisk spørgeskema. Der bliver 

trukket lod om gaver mellem deltagerne.

HALSPORT U14-pigerne fra Rødovre HK spiller kamp i Stadionhallen. Til oktober undersøges idrætsforeningernes tilfredshed med samarbejdet med idrætshallerne.

Sovende Louis hedder Rødovres nyeste beboer. 

Han er en af De Seks Glemte Kæmper som 

kunstneren Thomas Dambo har bygget i for-

bindelse med Vestegnens Kulturuge, der er i 

fuld gang lige nu og varer frem til den 18. 

september. 

De fem andre kæmper findes i Albertslund, 

Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup, 

og har ligesom Louis gemt sig i naturområder.  

Louis er blevet bygget af genbrugstræ og med 

hjælp fra de unge fra projekt Springet. Han lig-

ger og sover i sit skjul på en bakketop nær Ab-

salon Camping, og hvis du tør, kan du kravle ind 

i gabet på ham og gemme dig der. 

Ideen med de store træskulpturer er netop at 

lokke publikum væk fra Vestegnens hovedveje 

og få dem til at udforske steder, de ikke plejer at 

komme. 

Vil du vide mere om, hvilke andre ting du kan 

opleve under Vestegnens Kulturuge, så gå ind 

på vkir.dk. 

Shhhhhhhhh... 
Kæmpen sover

Nu kan dine forslag blive drøftet af politikerne
Borgerne i Rødovre Kommune får nu 
en genvej til indflydelse på den 
politiske dagsorden. Forslag fra 
borgere kan nemlig i fremtiden blive 
drøftet i Kommunalbestyrelsen. 

Der skal være kortere vej til indflydelse i Rød-

ovre. Derfor har Kommunalbestyrelsen netop 

vedtaget, at du som borger i fremtiden skal 

kunne stille et forslag og få det politisk drøftet i 

KB-salen.

Indholdet i forslaget skal dog have relevans for 

andre end bare dig, og derfor er det også blevet 

besluttet, at det skal bakkes op af 1.305 under-

skrifter fra andre, der bor i Rødovre.

Formelt vil forslagene dog blive fremsat af borg-

mesteren på borgernes vegne, da loven ikke 

tillader borgere uden plads i Kommunalbesty-

relsen at fremsætte forslag. Dog er det kun for-

slag, der vedrører kommunens anliggender, der 

kan drøftes, og er der allerede truffet en afgø-

relse i en sag, kan den kun behandles igen, hvis 

der er nye oplysninger i sagen      .

Lige nu er Rødovre Kommune ved at udarbejde 

en løsning, som skal gøre det nemt for dig og 

andre borgere at komme med forslag. Det kan 

du læse mere om på kommunens hjemmeside 

rk.dk i løbet af efteråret.

Ideen om de borgerdrevne forslag er udsprun-

get af projektet ’Demokratisk laboratorium’, der 

HVORFOR 1305 UNDERSKRIFTER?
For at få dit forslag drøftet af Kommunalbe-

styrelsen skal det bakkes op af 1305 under-

skrifter fra borgere fra Rødovre. 

Oprindeligt blev det foreslået af blandt an-

dre Rødovre Lokal Nyt, at man skulle ind-

samle 2610 underskrifter. Men da det antal 

var unødigt højt, endte det på halvdelen.

går ud på at afprøve nye demokratiske tiltag for 

at styrke den offentlige samtale. Ordningen med 

de borgerdrevne forslag skal køre som forsøg i 

foreløbig to år.
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Med det nye byggeri på 
stationspladsen - Rødovre Port - vil 
kommunen få en ægte urban 
bebyggelse. Der vil blive lejligheder i 
mange størrelser, taghaver og et 
hyggeligt stræde. Og en grøn cykelbro 
oppe i højden.

Rødovre Port bliver navnet på den bebyggelse, 

der i fremtiden kan skyde op ved Rødovre Sta-

tion. Kommunalbestyrelsen har netop nikket til 

et forslag til en lokalplan, og ifølge denne kom-

mer tre tårne - ét på vestsiden og to på østsiden 

af Avedøre Havnevej til at markere indgangen 

fra Hvidovre til Rødovre. En gangbro skal binde 

tårnene sammen, og fra tårnene skal et lavere 

byggeri trappe ned mod stationspladsen, så det 

passer til det omkringliggende villakvarter. 

Ifølge stadsarkitekt Bjarne Rieckmann vil Rød-

ovre med det nye byggeri fremover have boliger 

for enhver smag.

“Vi har mange parcelhuse i Rødovre og store 

almennyttige boligbyggerier, og snart har vi 

også Irmabyen. Men med Rødovre Port vil vi  få 

noget bydannelse med sin helt egen identitet. Så 

der bliver virkelig plads til at få alle slags boli-

gønsker opfyldt her,” siger han. Størstedelen af 

byggeriet kommer til at ligge, hvor der i dag er 

stationsplads, og her vil et hyggeligt stræde 

skære sig igennem de sammenhængende byg-

ninger, der alle får facader i lyse, varme farver.

“Farverne skal give følelsen af solskin selv på en 

gråvejrsdag, fordi de reflekterer lyset. Sandsyn-

ligvis vil udesæsonen også komme til at vare lidt 

længere i strædet end udenfor, så tanken er 

også, at der skal være lidt caféliv her,” forklarer 

Bjarne Rieckmann. 

VARIATION OG SAMMENHÆNG
Byggeriet vil komme til at rumme lejligheder af 

meget forskellig art og størrelse for netop at 

sikre mangfoldighed. Nogle lejligheder vil være 

familieegnede og have adgang til fælles tagha-

ver, mens andre vil være mindre og egnede til 

ungdomsboliger. Men alt bygges i et formsprog, 

der danner et sammenhængende byggeri.

“Der skal være en oplevelsesrigdom, men sam-

tidig skal der være sammenhæng. Man kan 

sammenligne det lidt med de her hvide byer, du 

ser i Grækenland. På en måde er husene ens, 

men samtidig er der alligevel en kæmpe varia-

tion,” siger han.

OFFENTLIG ADGANG TIL TOPPEN
Broen mellem tårnene forbindes med en sti,  

så man både kan gå og cykle hen over Avedøre-

vej. Desuden skal der ifølge lokalplanforslaget 

være offentlig adgang til toppen af det højeste 

tårn, der kan blive op til 19 etager. En mulighed 

er, at der bliver etableret hotel i tårnet og re-

staurant øverst oppe.  De endelige detaljer er  

dog endnu langt fra på plads. Byggeriet kan 

nemlig først gå i gang, når lokalplansforslaget 

har været i offentlig høring og en revideret lo-

kalplan er blevet vedtaget og offentliggjort.

RØDOVRE PORT
Ifølge lokalplanforslaget kommer Rødovre 

Port til at bestå af en lavere bebyggelse i 

2-3 etager, hvor det nuværende stations-

center ligger. Bebyggelsen vil langsomt 

trappe op mod tre tårne på 14, 16 og 19 

etager. Bebyggelsen får plads til 800-1.000 

beboere fordelt på lejligheder i mange 

forskellige størrelser. Der bliver par-

kingskælder under byggeriet samt offentlig 

adgang til den øverste etage i det ene tårn. 

Fordi byggeriet ligger tæt på jernbanen, vil 

der blive arbejdet med forskellige løsninger 

for at reducere støjen, f.eks. specielle vin-

duer og støjskærme. 

Forslaget til lokalplanen er netop nu i hø-

ring. Hvis lokalplanen godkendes efter 

høringsperioden, vil byggeriet med al 

sandsynlighed gå i gang i 2017.

RØDOVRE PORT Indgangen til Rødovre vil blive markeret af tre tårne og en bro hen over Avedøre Havnevej. Broen 
er inspireret af Highline i New York (en gammel højbane, der i dag er lavet om til beplantet gangsti). På det nederste 
‘dæk’ af broen vil der derfor være en grøn udendørs gang- og cykelsti, der fører videre ned gennem bebyggelsen. 
Broens øverste dæk vil til gengæld være lukket af med vinduer og vil for eksempel kunne bruges til restaurant eller 
fitnesscenter. På billedet ses byggeriet fra Rødovre-siden. De lavere bygninger til venstre skal ligge, hvor Stations-
centret ligger i dag. 

Sådan bliver Rødovres nye 

BYPORT

TEMA - BYENS UDVIKLING TEMA - BYENS UDVIKLING

KOM TIL BORGERMØDE
Onsdag den 28. september 2016 kl. 19-21 er 

der borgermøde på Rødovregaard, hvor 

borgere og andre interessenter kan høre 

om lokalplanforslaget for Rødovre Port. Du 

kan også komme med et høringssvar frem 

til den 2. november. Læs mere om hvordan 

på rk.dk.

BYLIV Udsigt gennem det stræde, som ifølge lokalplanforslaget skal skære igennem den lave del af byggeriet. Her 
ses det fra Stationspladsen mod Avedøre Havnevej. I strædet bliver der masser af nicher og små pladser, hvor der 
kan være bænke, legepladser eller blomsterbede. Her kunne også ligge en café eller et par butikker, for minimum 10 
procent af bebyggelsen skal gå til erhverv eller uddannelsesinstitutioner. Lokalplanforslaget indeholder desuden en 
designmanual til bygherren, så Rødovre Kommune kan sikre at byggeriet får den ønskede standard.  

6  /  S A MM E N OM RØ D OV R E /  SEP T EMBER 2 016 SEP T EMB ER 2 016  /  S A MM E N OM RØ D OV R E  /  7  



TEMA - BYENS UDVIKLING TEMA - BYENS UDVIKLING

TRAFIKSTØJ DÆMPES VED DET NYE  DAMHUSTORV
Det nye Damhustorv skal egne sig til 
både loppemarkeder og hyggestunder 
med familien. Vandkunst og visuelle 
effekter skal være med til at dæmpe 
Roskildevejs trafikstøj.

Damhustorvet skal fremover være et sted, hvor 

man har lyst til at slå sig ned og spise en sand-

wich eller bare sidde og nyde solen lidt. Ifølge 

det projektforslag som Kommunalbestyrelsen 

netop har nikket til, skal en større ombygning 

forvandle torvet fra parkeringsplads til hyggeligt 

torv med siddepladser og plads til loppemarked 

og byliv.  

TRAFIKSTYRET VANDKUNST
“Vi vil gerne skabe et mere fredeligt torv, hvor 

man har lyst til at opholde sig, så derfor lukker 

vi Damhus Boulevard, så der bliver en blind vej 

på indersiden af torvet. Samtidig kommer der til 

at være et vandelement på torvet, der skaber en 

behagelig støj af vand, der plasker for til at over-

døve trafikstøjen,” forklarer Mica Lyngsø Russ 

fra Rødovre Kommunes Vej- og Trafikafdeling.

At man kan bruge vand til at dæmpe trafikstøj, 

har man blandt erfaringer med i New York. For 

at få den bedste effekt vil vandstrålerne på Dam-

hustorvet derfor blive styret af støjmålere, så de 

plasker mere på de tidspunkter, hvor der er 

meget trafik. Samtidig vil de dog også få input 

fra en vindmåler, så de dæmpes i voldsomt 

blæsevejr, så forbipasserende cyklister ikke bli-

ver våde. 

BILISTER SKAL SÆNKE FARTEN
Men bilisterne på Roskildevej vil også kunne 

mærke, at de kører forbi et fredeligt område. 

Der skal stadig være to spor i hver retning på 

Roskildevej ud for torvet, men sporene vil blive 

gjort smallere, så man skal sænke farten til 50 

km/t. Desuden vil der blive arbejdet med en 

række visuelle effekter: Fodgængerfeltet bliver 

lettere forhøjet og i granit, kørebanen får høje 

brostenskanter og lysmasterne placeres lige 

overfor hinanden langs vejen.

“Det er alt sammen med til at give en følelse af 

at vejen er smallere end den er, og det får bili-

sterne til at sætte farten ned,” forklarer Mica 

Lyngsø Russ. Hun tilføjer, at det ikke var muligt 

for eksempel at lave kraftige kurver i kørebanen 

for at begrænse farten, da det i stedet kunne 

skabe farlige situationer med de tunge lastbiler, 

der også kører på Roskildevej. 

“Så derfor har vi arbejdet med det visuelle, for 

at få bilisterne til at køre langsommere,” siger 

hun. “Og så bliver det rarere at være gående 

med de brede fodgængerfelter over Roskildevej, 

og lettere at være cyklist, fordi man fremover 

kommer til at kunne køre direkte fra Hvidovrevej 

og over Roskildevej,” siger hun.

DAMHUSTORVET
Damhustorvet forventes at blive bygget om 

i løbet af 2017.

Med ombygningen af Damhustorvet vil der 

blive omkring 7 færre parkeringspladser på 

torvet. 

Det undersøges dog netop nu om disse 

parkeringspladser kan genskabes andre 

steder omkring torvet, for eksempel på 

Hvidovrevej eller på Damhus Boulevard.

Roskildevej

Damhus Boulevard

Auroravej

Damhustovet

ET SAMMENHÆNGENDE TORV Både den blinde vej på indersiden af torvet (lukket ved Damhus Boulevard) og hele torvet bliver beklædt med granit. Den vil også strække sig  
hen over fodgængerfelterne på Roskildevej og til området ud for Auroravej. Der vil desuden blive lavet siddepladser og mulighed for at etablere en pavillon på torvet. 

PLADS TIL LIV Damhustorvet lukkes af mod Damhus 
Boulevard, så der bliver en blind vej på indersiden af 
torvet med korttidsparkering og mulighed for at vende. 
Ved særlige lejligheder kan man desuden lukke af ud til 
Hvidovrevej, så der bliver et stort roligt område til større 
arrangementer.  På torvet skal der - ud over den støjre-
gulerede vandkunst - også opstilles et kunstværk. 
Kunstværket vil blive indstillet af Rødovres nye kunstråd, 
hvorefter politikerne træffer en afgørelse. Om værket i 
sidste ende vil blive en del af den planlagte vandkunst på 
torvet er derfor endnu ikke afgjort.
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Her er Rødovres bud på navn til letbanestationen
Rødovres bud på et navn til den kommende 

letbanestation er nu fundet. En borger er kom-

met med forslaget ‘Rødovre Nord’ og har der-

med vundet navnekonkurrencen og præmien, 

der bestod af valget mellem tre flasker vin eller 

et gavekort til en sports- eller legetøjsbutik. 

Kommunen har i alt modtaget 22 navneforslag, 

men Kommunalbestyrelsen har nu sendt vinder-

Ny stibro ved Vestvolden 
bygges til vinter

Fortsat muligt at køre i 
bil gennem tunnel i Islev

Nye skilte skal stoppe 
kørsel mod ensretningen

Tydeligere skiltning skal nu gøre det klart for alle 

bilister, at Islev Torv er ensrettet og at det kun er 

lovligt at krydse torvet i retning mod Islev Skole. 

Torvet har været åbent for trafik siden sidste 

vinter, og ifølge en trafikmåling krydser omkring 

413 bilister torvet i døgnet. Imidlertid vælger 

omkring en fjerdedel at tage turen mod ensret-

ningen. Derfor er det med opbakning fra politiet 

besluttet, at ensretningen skal markeres tydeli-

gere. De nye skilte sættes op her i efteråret.

TEMA - BYENS UDVIKLING

En ny gang- og cykelbro over Jyllingevej skal 

snart forbinde voldgaden på Vestvolden, så den 

bliver mere attraktiv som både færdselsåre og 

motionsrute - og mere egnet for kørestolsbru-

gere. Broen bliver en erstatning for den nuvæ-

rende gangbro over Jyllingevej ved Lørenskog-

vej, og vil blive bygget i løbet af vinteren. Den 

nye bro har været på tegnebrættet i flere år, 

men er blevet udsat, fordi den kom i karambo-

lage med en hovedvandledning under jorden. 

Det problem er der nu fundet en løsning på.

Du kan også fremover køre i bil gennem tun-

nelen under Motorring 3 ud for Islev Torv. Rød-

ovre Kommune vil nu ansøge Vejdirektoratet 

om, at den forsøgsordning, der i halvandet år 

har gjort det muligt at krydse i bil, bliver gjort 

permanent. Dagligt krydser omkring 250 biler 

tunnelen, der er ensrettet mod Islev Torv, og det 

var netop for at øge kundegrundlaget til torvets 

butikker, at der i sin tid blev åbnet for biltrafik. 

Der vil dog blive lavet foranstaltninger i tunnelen 

for at holde farten under de tilladte 20 km/t.

AFFALD

Følg farverne og kom af med dit affald 
Du kan både spare penge og skåne 
miljøet, hvis dit affald bliver sorteret 
korrekt. Nye farvekoder og skilte skal 
derfor gøre det endnu nemmere for 
dig at finde rundt og komme af med 
dit affald på Genbrugsstationen. 

Byggeaffald er blåt, haveaffald grønt, elektronik 

er orange, og plast og gummi er lysegråt. Det 

skal være nemmere at finde frem til den rigtige 

affaldscontainer, når du afleverer dit affald på 

Genbrugsstationen, og derfor er den nu blevet 

inddelt i farvede zoner. Nye farvede skilte er 

desuden blevet placeret i to meters højde, så du 

kan se og læse skiltet på lang afstand og lettere 

kan finde den rigtige zone.

”Farverne skal hjælpe dig med at finde vej til 

den rigtige container. Først kigger du efter far-

verne på skiltene, når man så er kørt ned i den 

rigtige farvezone, skal man finde den rigtige 

container. Lidt ligesom i supermarkedet - først 

ned i mejerizonen og dernæst kan man finde 

den rigtige mælk”, siger Thomas Jørgensen, der 

er affaldskonsulent i Teknisk Forvaltning. 

PENGE AT SPARE
Ændringerne er lavet så de passer med de øn-

sker borgerne har givet udtryk for, og det er 

også netop borgerne, der i sidste ende kommer 

til at nyde godt af, at affaldet ender i de rigtige 

containere.

For udover at mindske CO
2
 og luftforurening ved 

at sikre, at mere affald kan genanvendes, så 

giver det også penge i kassen. 

“Jo bedre vi er til at sortere vores affald, des 

bedre en pris kan vi sælge affaldet til. Når vi 

sender mere til genanvendelse og mindre til 

småt brændbart, så er det altså ikke bare godt 

for miljøet, men også for økonomien. Og det er 

penge som betyder, at borgerne skal betale 

mindre i affaldsgebyr end de ellers skulle,” siger 

Thomas Jørgensen.

AFFALDSSORTERING SPARER PENGE
På genbrugsstationen var der i 2015 ind-

tægter på 800.000 kr. for salg af papir, pap, 

metal og kabler.

Aflever dine gamle 
slidte klude til os
Nu kan du snart også aflevere dit tøj og andet stof til genbrug 

på Genbrugsstationen. Rødovre Kommune opstiller nemlig i 

løbet af efteråret en container til tøj for at sikre at så meget tøj 

og tekstiler som muligt genanvendes. Og her er intet krav om 

at tøjet skal være hverken pænt eller intakt, for selv dine 

gamle grimme klude kan genbruges som 

stoffibre i for eksempel møbelfyld. De 

indsamlede tekstiler vil blive solgt til 

Folkekirkens Nødhjælp, der sæl-

ger eller forærer det videre 

til nødhjælp og an-

den brug.

Nu indsamler vi 
også farligt affald
Bor du syd for Roskildevej, så vil du i 2017 få tilbuddet om at få 

hentet dit farlige affald hjemme hvor du bor. Som et nyt forsøg 

vil alle husstande i denne del af Rødovre få en miljøboks hjem 

at stå - en lille rød plastikkasse til det farlige affald. Når den er 

fuld, kan du sætte den ud næste gang, der bliver 

hentet storskrald, så tager skraldemændene den 

med. 

Farligt affald er ikke bare olie, kemikalier og 

batterier. Sparepærer, spraydåser og lighthere 

hører også med her. Og det samme gør småt 

elektronik, så som mobiltelefoner, opladere og 

hårtørrere. 

navnet videre i processen. Der er nemlig stadig 

et stykke vej, før det ligger endeligt fast at Rød-

ovre Nord bliver navnet på kommunens nye 

letbanestation. Navneforslaget skal først drøftes 

i bestyrelsen i Hovedstadens Letbane, hvorefter 

det sendes i høring hos de øvrige trafikselska-

ber, og til sidst skal det endeligt godkendes af 

Stednavneudvalget og Kulturministeriet. 

Letbanen forventes at stå færdig i 2023 og Rød-

ovres letbanestation kommer til at ligge, hvor 

Slotsherrensvej krydser Nordre Ringvej og bliver 

til Ballerup Boulevard. 

Stationen får Vestforbrændingen på sin ene side 

og den vestlige del af Islev på den anden. Letba-

nens rute følger Ring 3. Du kan læse mere om 

letbanen på dinletbane.dk.
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MIT RØDOVRE MIT RØDOVRE

EN TIDSREJSE TILBAGE TIL 

KRUDT OG 
KRADSULD

BEFÆSTNINGSDAG
Den 25. september bliver der skudt med krudt og kanoner på Vest-

volden, når der er for 16. år i træk er Befæstningsdag ved 

Artillerimagasinet. 

Det foregår fra kl 10-16, og der vil være både danske og prøjsiske 

soldater bag geværerne, og du kan opleve et autentisk teltlejr, som er 

og genskabt af ledige fra Artillerimagasinets beskæftigelsesprojekt. 

Lejren består blandt andet af flere store sovetelte til soldaterne, et 

ambulancetelt og såkaldt ’soldaterhjem’, hvor soldaterne tilbragte 

deres fritid med avislæsning, foredrag og gudstjenester. Og så er der 

også blevet lavet et telt til delingens oberst, der både har eget kontor 

og sovekammer. 

For én dag genopstår også det cyklende frivilligkorps, Københavns 

Amts Skyttekorps, der i sin tid var de første til at bemande Vestvolden, 

da Første Verdenskrig brød ud. De kommer cyklende på antikke cykler 

med deres geværer.

Dagen byder også på marchmusik fra 8. Regiments Musikkorps, og 

for de små, der ikke er klar til krudt endnu, er der en lille kanon, der 

skyder med tennisbolde. 

Flere gange om året rejser 17-årige 
Frederik Ottesen tilbage i tiden for at 
udkæmpe historiske slag. Den 25. 
september, når der er Befæstnings-
dag, tager han uniformen fra 1916 på 
for at vise, hvordan det var at være 
dansk soldat på Vestvolden dengang. 
Med alt hvad det indebar af krudt og 
kradsende bukser.

Både far og søn husker stadig første gang Fre-

derik Ottesen havde en rigtig uniform på. Han 

var klædt i en menig fodtudses sorte jakke og 

blå uniformsbukser anno 1916. Men den tætte 

uld, der er så god til at holde kulden og regnen 

ude, er også skånselsløs mod en ung knægts 

ubeskyttede lår. Og Frederik var hverken hærdet 

eller havde shorts på under bukserne.

“Jeg måtte smøre ham ind i kartoffelmel, fordi 

det kradsede så meget, at han var ved at blive 

helt hudløs,” griner hans far, Niels Eriksen. Han 

arbejder i Artillerimagasinet på Vestvolden som 

projektleder for et beskæftigelsesprojekt, hvor 

uniformer og udstyr fra Første Verdenskrig bli-

ver genskabt og sat i stand. Han er også med-

lem af ‘Chakoten - Dansk Militærhistorisk Sel-

skab’, der mødes på Rødovregaard, og hans 

søn Frederik Ottesen har hele sin barndom 

været med, når de og andre foreninger gen-

skabte fortidens krige. I begyndelsen optrådte 

Frederik i gammeldags spejderuniform med 

korte bukser, men de sidste tre år har han 

været rigtig soldat med eget gevær og felt-

spade - og uldbukser.

JEG OPLEVER HISTORIEN
“Jeg kan ikke selv huske første gang jeg var 

med som barn. Jeg har bare altid været med,” 

siger Frederik Ottesen, for han er født ind i det. 

Men han er ikke i tvivl om, hvorfor han er med:

“Man lærer historien på en anden måde end 

ved at læse om den i en bog. Jeg oplever den. 

Og samtidig er jeg også med til at formidle den 

videre til andre,” forklarer Frederik Ottesen, 

der til daglig uddanner sig til anlægsgartner. 

For det publikum, der dukker op for at se for-

tiden genspillet, er nemlig altid begejstrede.

“Folk synes altid det er fedt, at vi gider vise de 

her ting frem,” siger Frederik Ottesen og viser 

rutineret, hvordan man lader det ene af de to 

bagladegeværer, som hans far ejer privat, men 

som altid er med ude og blive vist frem. De to 

geværer bliver også en del af udstyret den 25. 

september, når der er Befæstningsdag på Vest-

volden, hvor den danske hær anno 1916 igen 

står klar til at beskytte os mod eventuelle ind-

trængende prøjsere. 

TILBAGE TIL FREMTIDEN
Men selv om det er sjovt for en 17-årig at hånd-

tere et ægte antikt våben, så er det også alvor at 

lege gamle dage. For eksempel når det øsregner 

og ulduniformen bliver gennemblødt. Så er det 

godt, man i det mindste sover i en moderne 

sovepose i det telt, der også er en kopi af forti-

dens militærtelte. Og gudskelov kommer man jo 

tilbage til fremtiden og hjem igen bagefter.

“Så er det første vi gør altid at smide uldtøjet i 

en fart og gå i bad. Og så er det ellers på hove-

det i seng,” siger Frederik Ottesen. For det er 

hårdt at være soldat. Også selv om man ikke 

længere har brug for kartoffelmel.

FORTIDEN GENSKABT Uniformen som soldaterne på Vestvolden havde på i 1916 var 
lavet af vadmel, en meget tætvævet uld, der var god til at holde vand og kulde ude. 
Men ulden kradsede, så man var nødt til at have en halskrave om halsen, og den lange 
hørskjorte, som man bar under uniformen, blev stoppet godt ned i bukserne, så den 
beskyttede skridtet og lårene mod den grove uld.
I dag genskabes de gamle uniformer i Artillerimagasinet, der er en del af Oplevelses-
center Vestvolden. Det er ledige i nyttejob, der syr de gamle uniformer, blandt andet 
ved at sy kasserede uniformer fra Den Kongelige Livgarde om, da de minder meget om 
de uniformer, man bar i 1916.  Uniformerne såvel som andet gammelt og genskabt 
udstyr kan opleves i brug på Befæstningsdagen den 25. september.

SOLDAT FOR EN DAG?
Har du lyst til at trække i en historisk sol-

dateruniform for en dag, så har du chan-

cen på Befæstningsdagen den 25. 

september. 

Du kan låne en uniform hos Artillerima-

gasinet. Du skal blot melde dig til tjeneste 

senest en uge inden Befæstningsdagen 

hos Niels Eriksen på 22 55 82 56 eller 

henvende dig i Artillerimagasinet i dagti-

merne på hverdage. 

MUSIK TIL KRIG Du kan blandt andet opleve det 8. Regiments Musikkorps spille på 
Befæstningsdagen den 25. september. 

SKATTEJAGT Mange af de gamle klenodier, som findes i Artillerimagasinets samling 
er blevet opstøvet af lokale historie-entusiaster som Niels Eriksen. Her i blandt også 
dette gamle patronhylster med originale patroner i. Magasinet har også gamle feltfla-
sker og feltspader, som var en del af soldatens udstyr for 100 år siden. Sidstnævnte er 
forøvrigt en dansk opfindelse.
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Musik og scene 
POVL DISSING & PIERRE DØRGES NEW JUNGLE 
ORCHESTRA
Lørdag d. 24. september kl. 20

Folkekære Povl Dissing giver sin eneste koncert 

i Storkøbenhavn i Viften sammen med Pierre 

Dørges New Jungle Orchestra.

Sted: Viften

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

SINNE EEG GROUP
Fredag d. 30. september kl. 20

Oplev Sinne Eeg, der de seneste år har marke-

ret sig som en af de vigtigste jazzsangerinder i 

Europa.

Sted: Viften

Billetter 195 kr. via viften.dk / ticketmaster.dk

SKO & TORP - TRIO
Lørdag d. 1. oktober kl. 20

Sko/Torp var et af 1990’ernes største danske 

orkestre. Nu har de fundet fortidens vellyd 

frem igen efter en længere pause.

Sted: Viften

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

KLOG PÅ KLASSISK: LYNGBY KAMMERKOR
Tirsdag d. 4. oktober kl. 19-21

Oplev en åben korprøve, hvor dirigenten 

afbryder og korrigerer undervejs, så du får 

indblik i de udfordringer, korsangere møder. 

Herefter kan du nyde den ”rigtige” koncert 

med Lyngby Kammerkor.

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via rdb.dk

BANDDYLAN
Torsdag d. 6 oktober kl. 20

Bob Dylan kommer ikke selv, men hans ånd vil 

være tilstede til koncertforedraget med 

BandDylan.

Sted: Viften

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

Det sker i Rødovre Sundhed
FODENS DAG
Torsdag d. 15. september kl. 14-18

På Fodens Dag bliver der sat fokus på den dan-

ske fodsundhed. Send dine fødder til eftersyn 

hos Rødovres fodterapeuter.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Ingen tilmelding.

PUST LIV I DIN HVERDAG
Fredag d. 30. september kl. 10-15

Få vejledning i inhalationsmedicin og hør om 

hvilke tilbud kommunen tilbyder dig med KOL.

Sted: Rødovre Apotek

Gratis. Ingen tilmelding.

”HOLD RYGGEN I GANG! VED DU HVORDAN?”
Mandag d. 3. oktober kl. 16.30-18.30

Har du for nylig fået smerter i lænden? Få viden 

om, hvordan du kan forholde dig, når smerterne 

opstår, og hvad du kan gøre for, at smerterne 

ikke vender tilbage.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig

SUNDHEDSTJEK
Torsdag d. 13. oktober kl. 14-18

Sundhedscenterets personale rykker ud af huset 

og tilbyder dig et sundhedstjek, hvor du kan få 

målt blodsukker, kolesteroltal, talje, blodtryk, 

vægt og fedtprocent, samt få en kort snak om 

din sundhed.

Sted: Trekanten/Islev Bibliotek

Gratis. Ingen tilmelding.

Kunst og udstilling
FERNISERING PÅ SÆRUDSTILLINGEN ’LINJEN’
Fredag d. 16. september 2016 kl. 17

Så forskellige kunstnere som Keith Haring, 

Henry Heerup, HuskMitNavn, A.R. Penck og 

Retna er forenet i særudstillingen ’Linjen’. Kom  

og se udstillingen blive åbnet.

Sted: Heerup Museum

Gratis adgang.

PASSION FOR KUNST
Søndag d. 25. september kl. 11 og kl. 13

Kurator og kunstsamler Jens-Peter Brask og 

museumsleder Anni Lave Nielsen viser rundt i 

efterårets særudstilling ’Linjen’. 

Sted: Heerup Museum

Billetter 45 kr. inkl. et glas og en snack via  

heerup.dk eller museet inden 22. september.

GO’MORGEN HEERUP
Søndag d. 9. oktober kl. 10.30-12

Kom og nyd en let brunch og bliv klog på den så 

ofte udskældte gadekunst i Danmark. Vi kigger 

nærmere på de københavnske gavlmalerier.

Sted: Heerup Museum

Billetter 125 kr. inkl. brunch og foredrag/omvis-

ning via heerup.dk eller museet inden 6. okto-

ber. Maks 30 deltagere.

Ud i det grønne
SVAMPETUR
Lørdag d. 17. september kl. 14

Kom med når vi kigger på hvilke svampe der 

vokser på Vestvolden, både i skovbunden og 

på levende og døde træer. Erik Rald fra Køben-

havns Universitet fortæller.

Sted: Batteritogsmagasinet

Gratis

TUR TIL FRUGTLUNDEN
Søndag d. 2. oktober kl. 13

Kom og smag friskpresset æblesaft og hør om 

æblesorterne på børnenes træer. Tag et æble 

med hjemme fra haven med og få sorten 

bestemt af pometmester Lisberth Dahl Larsen 

fra Pometet i Taastrup.

Sted: Ved Ejbybunkeren

Gratis

Pas på dig selv
BORGERMØDE OM ENSOMHED
Tirsdag d. 27. september kl. 18.30

 Er du ensom eller kender du nogen der er, så 

kom og vær med, når Ensomme gamles Værn, 

Røde Kors besøgstjeneste, Ældresagen og en 

præst fortæller om, hvad der kan gøres. Arran-

geret af SeniorRådet og Frivillighedscentret. 

Sted: Rødovre Biblioteks Store Sal

Gratis

PSYKISK SYGDOM I FAMILIEN
Onsdag d. 28. september kl. 19-21

Når far eller mor rammes af angst, depression 

eller anden psykisk sygdom, påvirkes hele fami-

lien. Hør om børnenes reaktioner og behov, 

samt hvad du som voksen kan gøre. 

Sted: Rødovre Bibliotek

Gratis. Tilmelding nødvendig via rdb.dk

Foredrag og selvhjælp
FOREDRAG MED LISBETH ZORNIG ANDERSEN
Torsdag d. 15. september kl. 19-21

Med udgangspunkt i bogen ’Underdanmarks 

jægersoldater’ fortæller Lisbeth Zornig Ander-

sen om ti mennesker, der som børn tidligt lærte 

at navigere blandt farlige voksne og kæmpe for 

at nå deres mål om et andet liv.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 40 kr. via rdb.dk.

STOP MADSPILD-FOREDRAG
Torsdag d. 29. september kl. 19-20.30

Bliv klogere på, hvad du kan gøre for at mindske 

dit madspild – og få flere penge på kontoen, få 

mere fritid og bidrag samtidig til et bedre miljø. 

Foredrag med Selina Juul – kvinden som bragte 

fokus på madspild i Danmark.

Sted: Rødovre Sundhedscenter

Gratis. Tilmelding nødvendig

IT-HJÆLP
Tirsdag d. 27. september kl. 10.00-11.30

Har du brug for hjælp til at oprette din digitale 

postkasse, få NemID, komme i gang med eReo-

len eller til andre IT-spørgsmål? Så kom til vores 

IT-hjælp.

Gratis adgang – alle er velkomne.

For børn
BARSELSCAFÉ: RIM, SYNG OG LEG 
Fredag d. 23. september kl. 10.30-11.15 (0-6 

måneder) og kl. 11.30-12.15 (7-12 måneder)

Rytmikpædagog Christina Skaarup fortæller og 

viser i praksis, hvordan du med rytme, fagter og 

stemmeføring kan starte med den helt tidlige 

sprogstimulering.

Sted: Rødovre Bibliotek

Billetter 40 kr. via rdb.dk fra d. 15. september.
PASSION FOR KUNST 25. september viser kurator Jens-
Peter Brask rundt i Heerup Museets udstilling ’Linjen’ 
og fortæller  om hans mere skæve oplevelser med kunst. 
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DENGANG I RØDOVRE

Da GYMNASTIKKEN kom til Rødovre
’En sund sjæl i et sundt legeme’ hed 
parolen i de første gymnastik-
foreninger. I Rødovre skulle kroppen 
også strækkes og bøjes - med ynde.

Mændene havde pænt pomadehår og damerne 

svedte helst ikke, da de første motionsentusia-

ster fandt gymnastikuniformerne frem i Rødovre 

for omkring 90 år siden. 

“Dengang handlede gymnastikforeningerne om 

fællesskabsfølelse og disciplin. Og ligesom An-

delsforeningerne havde man selvfølgelig fa-

nerne med, når man havde stævne” fortæller 

arkivar Marie Drost Aakjær fra Lokalhistorisk 

Samling. I Rødovre kom den foreningsdrevne 

gymnastikbølge dog først sent i gang. For selv 

om de første egentlige gymnastikforeninger var 

skudt op andre steder i Danmark midt i 

1800-tallet, så gav motion i fritiden ikke meget 

mening for den hårdtarbejdende landbefolk-

ning, der dominerede sognet indtil 1900-tallet. 

Men i 1924 blev Rødovre og Omegns Gymnastik-

forening (ROG) stiftet, og i 1932 kom Islev Gym-

nastikforning (senere en del af Orient) til. Siden 

er både medlemstal og muskler vokset.

I SKOLEN Gymnastikun-
dervisning i skolegården 
på Islev skole ca 1920. 
Danmark indførte som 
det første land i verden 
gymnastik i skolen i 1814, 
selv om de færreste bøn-
der dog kunne se poin-
ten, når børnene allerede 
fik motion ude i marken. 
I starten deltog alle børn, 
men fra 1828 og helt frem 
til 1903 var skolegymna-
stikken kun for drenge. 

INGEN SVED Damegym-
nasterne fra ROG laver 
opvisning i 1925. I 
1920’erne vandt bevæ-
gelsesgymnastikken ind-
pas især blandt damerne 
og afløste den før så stive 
stillingsgymnastik. Ynde-
fuldhed var kodeordet, og 
i begyndelsen så man 
helst heller ikke, at da-
merne svedte, mens de 
lavede øvelserne.  

I STRAM TRIKOT Herregymnasterne fra ROG - Rødovre og Omegens Gymnastikforening - stiller stolte op til foto-
grafering ved et stævne i 1935. Foreningen blev stiftet i 1924 af mælkemanden Majus Andersen. I løbet af de første 
25 år blev mange andre sportsgrene end gymnastik føjet til foreningens aktiviteter, blandt andet folkedans, skydning 
og håndbold. I 1952 var foreningen imidlertid blevet så stor, at man valgte at skille nogle sportsgrene ud og skabe 
nye foreninger. I dag fokuserer ROG igen på gymnastik. 
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