
 

 

Fakta: Udvalgte investeringer i 2018 

 

Ombygning af plejehjemmet Ørbygård (58 mio.kr., besluttet i 2016). I forbindelse med det nye Ørbygård er 

der også afsat 0,7 mio.kr. til velfærdsteknologi, bl.a. demensgyngestol. 

 

Ny daginstitution ved Irmabyen (34 mio.kr., besluttet i 2016) 

 

2. etape af Roskildevej, mellem Damhustorvet og Veronikavej (10,2 mio.kr.) 

 

Fysiske rammer på skolerne (8,1 mio.kr.). Bl.a. omlægning af udearealet på Valhøj Skole og renovering af 

legepladsen på Hendriksholms Skole. 

 

Opretholdelse af højt serviceniveau i hjemmeplejen (8 mio.kr.). Der er desuden afsat 1,3 mio.kr. til 

elektroniske nøgler i hjemmeplejen. 

 

Nyt fag i folkeskolerne – Teknologi og Innovation (1,1 mio.kr. til lærerkræfter og 6 mio.kr. til teknologisk 

værksted) 

 

Bedre parkeringsforhold på Damhus Boulevard (6,6 mio.kr.). 

 

Rødovre Kommunes andel af omdannelse af Vestbads friluftsbad (6,5 mio.kr.) 

 

Forlængelse af ID-linjen på Islevbrovej, fra rundkørslen (ved Fakta) til aktivitetspladsen (5,3 mio.kr) 

 

Ombygning af Vestbad indendørs (5 mio.kr.) 

 

Projektering af ny musikskole (5 mio.kr).  

 

Ny fartgrænse på 40 km/t på kommunens villaveje – hastighedsdæmpende foranstaltninger (5 mio.kr.) 

 

Fortsat digitalisering på skoleområdet (4,0 mio.kr) 

 

Espelundens opvisningsbane bliver omlagt med nye dræn og vandingsanlæg (3,8 mio.kr.). Kunstgræsbane 2 i 

Espelunden, nærmest Vestvolden, bliver desuden suppleret med drænende lag (0,8 mio.kr.). 

 

Flere pædagoger i daginstitutionerne for at nedbringe alenetid (3 mio.kr.) 

 

Energibesparende tiltag i de kommunale bygninger (3 mio.kr.) 

 

Kunst i byens rum (1,5 mio.kr.) 

 

Belysning af bassiner, springvand og beplantning på Rådhuspladsen (1,5 mio.kr.) 

 

Bycykler (1,3 mio.kr.). Rødovre bliver koblet på det store netværk af bycykler i København og 

Frederiksberg. Der kommer 100 nye cykler fordelt på 10 steder i Rødovre.  

 

Folkekøkken (0,7 mio.kr.)  

 

Foreningsportal (0,7 mio.kr) 

 

Gadeplanmedarbejder (0,5 mio.kr.) 

 



 

 

Støjskærm ud for legearealet i vuggestuen Bagbord i børneinstitutionen Skibet (0,5 mio.kr.) 

 

Udvidet åbningstid i skøjtehallerne (0,3 mio.kr.). Sæsonen bliver udvidet med 11 uger, så ishockeyspillere og 

kunstskøjteløbere får bedre muligheder for at træne på isen. 

 

 

Partierne har i samme forbindelse aftalt, at følgende skal undersøges: 

- Analyse af sammenhængen for børnene mellem SFOII/7. klasse og ungdomsklubberne 

- Analyse af busforbindelserne til og fra Islev, i forbindelse med etableringen af letbanen 

- Kortlæggelse af behov for cykelstier i Rødovre 

- Muligheden for at udvide omsorgstandplejen til også at omfatte udsatte borgere på 

overførselsindkomster 

- Om kommunens affaldshåndtering kan hjemtages eller udføres af anden privat aktør end den 

nuværende. 

 


