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Høringssvar nr. 1
Grundoplysninger
Dato:
29/01 2020 17:36
Navn:
Kathrine Olivares
Organisation:
Adresse:
Bjerringbrovej 33
2610 Rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
En fodgængerovergang for byens børn fra Bjerringbrovej, der krydser Slotsherrensvej, så man roligt kan
komme fra Islevgård Allé over til Bjerringbrovej og omvendt. Det vil gøre vejen fra Bjerringbrovej og
omliggende veje ned til Islev Skole og fakta lettere og mindre bekymrende som forælder at sende sit barn ned
for at købe ting i lokalområdet.
Er en sådan fodgængerovergang på programmet i nærliggende fremtid?
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Høringssvar nr. 2
Grundoplysninger
Dato:
13/02 2020 20:17
Navn:
Mikkel Selsøe Sørensen
Organisation:
Adresse:
Pilemosevej 14
2610 Rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
I afsnittet om miljømæssig bæredygtighed nævnes også veje og parkeringsområder. En vigtig prioritet bør
være, at parkeringsarealer forsynes med ladestandere til elbiler. Det gælder på offentlige parkeringsarealer,
men især på parkeringsarealer ved boligbyggerier, således at beboerne får mulighed for og incitament til, at
anskaffe sig elbiler, til glæde for luftkvalitet, støjniveau og klima.
Der bør i den forbindelse stilles krav til udbydere af ladeudstyr om, at priser for opladning er fair for alle og
ikke kræver dyre abonnementer.
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Høringssvar nr. 3
Grundoplysninger
Dato:
14/02 2020 11:45
Navn:
Banedanmark
Organisation:
Adresse:
Vasbygade 10
2450 København SV

Øvrige oplysninger

Svar

Til Rødovre Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til
kommuneplanstrategi "Rødovrestrategi 2020".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer
vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk

Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk
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Høringssvar nr. 4
Grundoplysninger
Dato:
22/02 2020 14:21
Navn:
bent jensen
Organisation:
Adresse:
Grønlunds Alle 3.A.
2610 rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
Forslag til Rødovre Kommunes strategi 2020 - Sammen om en bæredygtig udvikling.
Rødovre den 20.februar 2020

Rødovre Kommune ønsker med den nye planstrategi, der i øjeblikket er i høring, at arbejde aktivt for en
bæredygtig udvikling.
Råstoffet er der, men det mål og fokus forudsætter, at Rødovre Kommune/RK og kommunalbestyrelsen/KB i
højere grad og reelt sørger for, at borgerne/befolkningen, erhvervslivet og foreningslivet får en mulighed for
at byde ind med positive ideer, og allerede der bliver hørt og inddraget. Herunder, at der bliver værnet om de
bærende værdier samt det, der fungerer, fordi borgerne, erhvervslivet, de frivillige og forvaltningen gør en
indsats. Fremadrettet gør de dermed en forskel med de resultater, de opnår ved at gøre noget.
Sagt på en anden måde indstiller jeg til, at alle borgere, erhvervsliv og foreninger, allerede når der afsøges
handlemuligheder ved ændring af strategi eller der er opstået en ny situation, får reel mulighed for positivt og
aktivt at bidrage til, at der kan tages de bedst mulige hensyn til alle bæredygtighedsparametre. Når først KB i
rammen af planloven har godkendt en lokalplan eller et projekt, er det lovmæssigt således, at der skal være en
høringsperiode. Her er muligheden stærkt formindsket for at få nogen indflydelse og for at noget afgørende
ændres.
Min indstilling til Rødovrestrategien og begrebet bæredygtighed se side 3 og side 9.
Der skrives i forslaget fra RK:
citat.
? at det er hensigten, at kommunen i fællesskab med borgere, virksomheder og foreninger vil arbejde for at
skabe et sundt og levedygtigt lokalsamfund for alle. Rødovrestrategien beskriver, hvilke udvalgte
indsatsområder Kommunalbestyrelsen har valgt
? I Rødovre ønsker vi at gå forrest med sunde og holdbare løsninger, der kan give mere livskvalitet og en
bedre hverdag for rødovreborgerne
? Fællesskabet skal fortsat være en bærende kraft, og vi skal stå sammen om Rødovre. Vi vil skabe mere
fællesskab og et bedre lokalsamfund, hvor man både tager ansvar for sit eget liv og medansvar for sin næste.
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Det kræver en stor indsats af både kommunen og borgerne. Det er en lang proces, hvor de forventninger, som
borgere, brugere og kommunen møder hinanden med, bliver ændret. I Rødovre skal man være borger i
lokalsamfundet fremfor forbruger i ?velfærdssupermarkedet?! citat slut
side 1.

Den bæredygtige udvikling.
Borgmesteren skriver i introen til forslaget, at vi skal holde fast i vores kulturarv, når vi byudvikler, så vi ikke
glemmer byens historie, og at vi skal værne om vores demokrati, så så mange som muligt blander sig i den
offentlige samtale og giver udtryk for deres holdninger i det store fællesskab.
Sammen med de tre traditionelle aspekter: socialt, miljømæssigt og økonomisk har KB tilføjet to nye, nemlig
kulturel og demokratisk bæredygtighed. Disse elementer udgør allerede det der kaldes Rødovre Kommunes
bæredygtighedsblomst. Ifølge borgmesteren og KB skal denne blomst minde dem om, at tænke i bæredygtige
løsninger inden for alt, hvad der gøres i RK, fra arbejdet med klimatilpasning og til at skabe flere
arbejdspladser for sårbare og udsatte.
Rødovre har indført BÆREDYGTIGHEDSBLOMSTEN som vejledende for det videre udviklingsarbejde i
RK. I praksis og ifølge oplægget fra borgmesteren bruger RK også de 7 parametre, som Kommunernes
Landsforenings har udpeget fra FN`s 15 parametre som relevante for den enkelte kommune at arbejde med.
Ifølge det udsendte forslag bruger RK disse parametre som vejledende for det forestående arbejde.
Det er altså ikke godt nok, at BÆREDYGTIGHEDSBLOMSTEN kun skal minde KB og borgmesteren om, at
tænke i bæredygtige baner indenfor alt, som de beslutter.
KB og borgmesteren skal huske på, at det centrale ved innovation er, at den som ny idè får en faktisk
anvendelse.

Jeg mener bæredygtigheden i Rødovre, bliver til bedre gavn for RK`s fremtid og for borgerne, hvis
borgmesteren og KB tager ansvar. Kort sagt, at de forpligtiger sig til ved enhver afgørende beslutning helt
konsekvent, og inden endelig beslutning tages, at opgøre konsekvensen af beslutningen ved primært at bruge
parametrene: påvirkningerne socialt, miljømæssigt og økonomisk.
Jeg lavede i 2004 en høj taburet med tre ben, der hver symboliserer, at man på samme tid skal forholde sig til
konsekvensen på de tre områder i enhver beslutning. Taburetten er brugt til udstillinger og events, hvor vi en
flok frivillige og TF i nogle år lavede temaudstillinger i Rødovrehallen. Det ene ben er blå og har teksten
Økonomi, det andet ben er grønt og symboliserer konsekvenser for Miljøet, det tredje ben er rødt og
symboliserer Sociale konsekvenser. Sædet har teksten Bæredygtighed og taburettens ben holdes sammen af
Agenda 21. Ryglænet bærer teksten Helhedssyn. Taburetten er maximalt brugbar, når alle tre ben er lige
lange. Hvis det afviger, er taburetten hurtig ikke brugbar, altså lidet bæredygtig.
side 2.

Motivation, troværdighed og engagement er afgørende faktorer for at udvikle og ændre på noget.
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Folk rykker sammen ved naturkatastrofer og lignende, men det taler vi jo ikke om her. Jeg mener, at Rødovre
har mange eksperter og nøglepersoner, der positivt kan bidrage med tværfaglig viden i den tidlige fase i en
opgaveløsning. Måske der den vej, og nok med forskellige motiver, kunne tilbydes arbejdskraft og energi.
Hermed at nogen konkret ønsker at arbejde og tage ansvar på en del af processen på den forestående opgave
og projekt. Det kunne tænkes, at der ad den vej også blev synliggjort andre behov og ønsker, der
hensigtsmæssigt og bæredygtigt kunne arbejdes med. Det betyder, hvis det ellers er overskueligt, at nogen
godt vil gøre en praktisk og faglig indsats, da de samtidig kan se en egen fordel ved at handle, og at indsatsen
værdsættes. Det er ikke bæredygtigt, at undlade muligheden for at byde ind.
Tankegangen her er baseret på vigtigheden af, at man kommer fra ord til handling, og at dette sker i en
ramme, hvor værdien og delmålet er klart, og hvor tiden samtidig også berammes.
Som tiden går, ændrer vilkårene sig og den sætter sine spor. Det er banal viden, at det også har en konsekvens,
når der ingenting bliver gjort.
Når vi taler om at sætte en bæredygtig dagsorden for det 21.århundrede, er det primært vigtigt, der gives
mulighed for at bidrage med både værdi og handling. Herunder også at kunne arbejde med tværfaglige
elementer, og at det, der foregår, sker troværdigt og ansvarligt. Også her er det vigtigt samtidigt at forholde sig
til konsekvenserne og påvirkningen på de sociale, økonomiske og miljømæssige forhold.
Skal man arbejde bæredygtigt, er det vigtigt, at der arbejdes med det, der er vigtigt for borgeren.

Værktøjet kunne være
? en mere forpligtende udvikling og gøren brug af projektet "Sammen med borgeren", som RK satte i gang i
2017
? kommunes hjemmeside, hvor en henvendelse fra borgerne reflekteres handlings og resultatorienteret.

Der er jo ingen grund til at lede efter den dybe tallerken, hvis metoderne er afprøvet. Så gør noget, og snak lidt
mindre.
Synliggør for os, hvad du vil, hvad du kan, og hvad du ikke kan.
side 3.

Jeg vil hermed give nogle erfaringer videre med nogle eksempler.
Agenda 21gruppen og Agenda 21-koordinatoren støttet af Teknik og Miljøudvalget/TMU lavede for år tilbage
et Fremtidsværksted for 80 stærkt engagerede tilmeldte borgere i 4 timer på Islev skole. Der kom mange
kvalificerede bud, og der blev etableret arbejdsgrupper. Et overskyggende tema blev affaldshåndtering og
ansvaret i det offentlige rum.
Den skriftlige opsummering fra fremtidsværkstedet er arkiveret i TF.
KB besluttede, at den årlige virksomhedskonference skulle forberedes af de respektive forvaltningers ansatte.
Endvidere at der i god tid forud som forberedelse af konferencen blev arbejdet i emnegrupper. Her kunne alle
interesserede borgere og repræsentanter melde sig på en fastlagt møderække. Konferencen blev afviklet i
Kolding, og som noget nyt skulle der deltage et antal borgere, som KB havde besluttet. Resultatet blev
sammenfattet i V13, og KB besluttede efterfølgende, hvilke indstillinger og emner der skulle arbejdes videre
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med og hvorfor.
Enhver forandring starter ved dig selv, og du gør en forskel ved at tænke kvalitet ind i dine beslutninger og dit
samvær med andre mennesker. RK vil gerne understøtte FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse
mål blev første gang berammet af FN i 1972 og korrigeret af FN i 2015 med en 2030-dagsorden for
bæredygtig udvikling.
I enhver proces er det nødvendig, at de ting, som tiden og udviklingen har gjort nytteløse, bliver sorteret fra.
Det giver plads for nye bæredygtige initiativer og ikke mindst for, at der bliver ydet en udviklende og
fornyende indsats. Når man læser RK`s bæredygtighedsindsats i 2019, er der bestemt grundlag for
nytænkning på strategien, og at der foretages ændringer og nye prioriteringer på det, der skrives i en
fortløbende sammenhæng. Slutteligt at der samtidig værnes om bestående værdier og det, der fungerer
I den sammenhæng er der bestemt grundlag for ros til KB, og ikke mindst de ansatte i forvaltningerne for, at
der på de givne vilkår arbejdes for, at der foregår en god udviklingsproces og etableres gode initiativer i
Rødovre Kommune. Stadigvæk skal det være borgerne, de sociale forhold, miljøet, erhvervslivet og
økonomien, der er omdrejningspunktet.
RK har et særpræg, der endnu på god vis præger og styrker den demokratiske udvikling hos børn, unge og
ældre, via et stærkt foreningsliv og erhvervsliv, der også i nogle sammenhæng samarbejder.
Foreninger er livsbekræftende åndehuller.
Som i en landsby løber nye informationer i RK hurtigt, fordi mange borgere mødes på forskellig vis. Rødovre
har som så mange andre steder svært ved at skaffe nødvendige frivillige, eksempelvis til at være træner og
instruktør. Ligeledes skal der i foreningslivet og i lignende repræsentative sammenhæng nogen til at stå for
det praktiske, organisatoriske, og lederskabet.
Udvikling kræver tid, vedholdenhed og lederskab.
side 4.

RK/KB har en række råd med udtaleret, som forvaltningerne samarbejder med.
Her skal nævnes, at når KB styret af planloven har godkendt en strategi, en plan og en prioritering af, hvad der
skal ske i kommunen, skal borgerne involveres via den lovbestemte høringsproces. Det skal som eksempel ske
ved nye lokalplaner. Derudover kan nævnes, at KB i forberedelsesfasen på en plan, et nyt udviklingsområde
eller et projekt indhenter udtalelse hos Erhvervsrådet, FIR, BUS, Handicaprådet, Udsatterådet, Seniorrådet og
sidst Kulturrådet når det fungerer. Anførte råd har udtaleret i forberedelsesfasen.
Som et sideordnet værktøj, der har været brugt effektivt, vil jeg nævne, at det faktum, at formanden både i
Socialudvalget og i Teknik-og Miljøudvalget i mere end 10 år, har været de samme to personer, har på en og
samme tid fremmet dialogen, troværdigheden, udviklingen og samarbejdet. Det har givet gode resultater og
styrket de frivillige i deres initiativer og deres arbejde.
Den praktiske udmøntning af Agena21-arbejdet det første tiår år i RK påvirkede på flere måder helheden og
samarbejdet mellem borgerne og forvaltningerne i RK
KB nedlagde i 2002 en repræsentativ høringsgruppe for KB. I stedet blev etableret en Agenda 21-gruppe.
Samtidigt hermed ansatte man i forvaltningen en Agenda 21-koordinator, som tværfagligt støtter alle
forvaltninger i Agenda 21-arbejdet. Budget grundlaget for al Agenda 21-arbejdet i alle forvaltningsenheder i
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RK blev lagt hos miljøchefen i Teknisk Forvaltning. Sådan er det fortsat, men udviklingen og præmisserne de
første 10 år og til dato har ændret på behov, indsats og mulighederne for at agere med konkret handling.
I tiden, der er gået, er der ændret radikalt på forvaltningernes opgaver, kompetencerne og
organisationsstrukturen. Der er også ændret på lovgrundlaget og regelsættet, der arbejdes på i RK. De ting og
økonomigrundlaget har flyttet, hvad der er fokus på og hvad der ydes service til. Der er kommet nye folk i KB
og på lederposterne i RK. Dette udvirker, at arbejdsgangene og prioritering af hvad der er vigtigt, har ændret
sig. Som borger opleves det i praksis ikke altid bæredygtigt, men det kan jo ændres til det bedre med en god
strategi og handlingsplan til gavn for helheden.
Rødovre skal have en motiverende tilgang til opgaverne og på en sådan måde, at ansatte og borgerne har lyst
til at arbejde og være engagerede. Bæredygtigt betragtet er det ikke nok at snakke, at præsentere lange
undskyldninger og deltage i besøg og ekskursioner inklusiv traktement.
At have gode ideer og kritik flytter i sig selv ikke noget.
Vi skal arbejde sammen og sikre kvalitet.
I 2000 var ordet bæredygtighed et meget uforpligtigende begreb, og ordet bliver stadig fortolket meget
forskelligt. Det blev strammet op i 2004, hvor alle danske kommuner ved lov fik pålagt at formulere og
udarbejde en Agenda 21-plan. Resultaterne skulle hvert år fremadrettet synliggøres for alle borgere og
politisk. Sideordnet hermed udarbejdes der hvert år også et Grønt Regnskab. I det lys syntes jeg, der højere
grad skal oplyses, at RK også har forpligtet sig ved at være klimakommune.
side 5.

At engagere sig i en værdi og en ide med et formuleret formål til helhedens bedste, er op ad bakke, men kan
også være tilfredsstilende og sjovt.
Erfaringerne og udstillingsmateriale events og udstillinger på udvalgte temaer og forskellige steder, som
Agenda 21-koordinatoren og de frivillige Agenda 21-folk lavede resulterede blandt andet i, at jeg lavede 2
bogmærker med overskriften "Du gør en forskel". Bogmærkerne angiver i tekst, hvorledes man konkret kan
agere bæredygtigt. Min kone har fotograferet og leveret billeder. Bogmærkerne blev trykt og taget i 6000
eksemplarer. Jeg har iagttaget, at der senere på biblioteket har været lagt et genoptryk. Udgiften blev dækket
af RK`s Agenda 21-budget.
Jeg lavede et par år i samme regi og til udlevering forskellige pjecer, da der manglede oplysning. Blandt andet
en pjece, der oplyste, hvilke tilbud der var til ældre i Rødovre. Den service blev forholdsvis hurtigt overtaget
af andre relevante foreninger og lokale råd.
Jeg lavede også nogle år en pjece om, hvad man kunne se på Vestvolden i Rødovre. Pjecen kan stadig findes
på Naturstyrelsens hjemmeside. Pjecen er forlængst erstattet og udviklet af Oplevelsescentret.
Da amterne med strukturreformen blev nedlagt i 2007 fik borgmestrene i de respektive kommuner hver en
opgave, nemlig at varetage interessen for et bestemt dyr. Rødovres borgmester fik tildelt vandflagermusen.
Igen var vi en flok frivillige der et par år havde arbejdet med biodiversitet i en Flora-og faunagruppe Vi var
ikke overbeviste om der fandtes vandflagermus i Rødovre. Fagligt understøttet af DOF og Danmarks
Naturfredningsforening og RK iværksatte vi en observation. Resultatopgørelsen viste, at der var god
flagermusaktivitet i Rødovre. Resultatet viste også, at der var vandflagermus endda et par steder i RK .
Flora- og faunagruppen arbejdede med tidsrammer for aflevering af resultater og opsummering, og dermed
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også under forskellige kommissorier.
Der blev fra start lagt en ramme for, at egne og andres resultater skulle være valide. TMU godkendte, at
resultaterne skulle forankres i Teknisk Forvaltning. Bevæggrunden var, at oplysninger og resultater
efterfølgende kunne rekvireres og bruges af andre, også fagligt professionelt.
Flora- og faunagruppen formåede at sætte et markant fingeraftryk på dagsordenen på et stort repræsentativ
møde afholdt af Naturstyrelsen. Grundlaget for mødet var, at Vestvolden skulle være spredningskorridor og
nyligt var blevet fredet. Af samme grund havde Naturstyrelsen ansvaret for at udarbejde den første Pleje og
anlægsplan for perioden 2005-2010 for Vestvolden.
Flora- og faunagruppen indgik ved de forskellige projekter og på forskellig vis aftaler med arbejdsgrupper fra
henholdsvis DTU, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Agenda 21-koordinatoren, Rødovre Lokal
Nyt og frivillige. Disse grupper var i deres arbejde og opsummeringer og resultatet støttet af deres respektive
faglige vejledere fra deres udannelsessteder. Flora- og faunagruppen havde også stor hjælp af eksperter og
professionelle folk, der tilbød sig centralt fra Danmarks Naturfredningsforening.
side 6.

Af projekter kan nævnes:
? Metode for hvorledes man måler biodiversiteten på Vestvolden i Rødovre.
? En registrering og rapport af invasive planter på hele Vestvolden i Rødovre
? Måling af vandkvaliteten i fæstningskanalen på Vestvolden i Rødovre i konsekvensen af at der bygges
Motorvejskryds Rødovre vest for Vestvolden.
? Faunapassager samt grønne kiler og områder i Rødovre.
? Vandresten for padder i Rødovre. Eksempelvis små damme bl.a. i private haver.
? Retablering af den gamle kondibane på Vestvolden nord for Jyllingevej samt mulighederne og virkningerne
af andre motionsformer på Vestvolden i Rødovre.
? Den første Agenda 21-koordinator i RK etablerede i 2003 sammen med Agenda 21-gruppen i RK en
"Bjørnebande", der stadig er aktiv. Bjørnebanden er en flok frivillige der bekæmper bjørneklo i RK. Et par år
blev der på samme vis bekæmpet gyldenris på Vestvolden.
? Observationerne og opsummeringerne af floraen og faunaen i RK blev brugt da RK/TF i 2010 færdiggjorde
" Screening af naturen i RK", der blev grundlaget for RK`s politik på området.
PS. Rapport på registrerede invasive arter på Vestvolden færdiggjort i 2008 og kortet over kondibanen bruges
stadig som bilag på Naturstyrelsens hjemmeside.
PS PS. Jeg fortsatte med at printe kortet over kondibanen på Vestvolden, for at kortet dermed var tilgængelig
bl.a. på biblioteket. Processen, tiden og udviklingen medførte, at RK/TF ikke ville printe kortet mere.
Begrundelsen var økonomi, at der ikke måtte dannes precedens for, at foreninger kunne det samme. Altså en
ny stil begrundet politisk. Jeg havde heldigvis fået opbygget et personligt netværk, der gjorde, at jeg flere
gange og på anden vis fik lavet nye kort. Jeg måtte stadig selv gøre det praktiske, men jeg havde ingen udgift
på det. Jeg er for et par år siden stoppet med at printe nye kort over kondibanen.
Som et eksempel på, at det er svært at vænne sig til, at ting gøres anderledes, kan oplyses:
Efter aftale med TF Agenda 21-koordinatoren og os frivillige Agenda 21-folk, opbyggede jeg som frivillig en
central adresseliste på "nøglepersoner" til brug på tværs af forvaltningsenhederne. Motivet for det sidste var,
at det ikke var hverken rationelt eller bæredygtigt, hver forvaltningsenhed skulle bruge energi på en sådan
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sammenfatning og ajourføring. Jeg fik lov til at bruge telefon, papir, blyant og kontorstol i TF nogle dage.
Behovet for en ajourført liste var som udgangspunkt et forberedelsesprojekt vedrørende affaldshåndtering.
Året efter skulle vi igen bruge listen for at udsende information. Listen var væk, og en ny måtte laves. Det var
en god læring i at arbejde tværfagligt.
Demokrati er tidskrævende og fordrer en tillidsfuld ansvarsfordeling. Ledelsen skal sørge for at lægge en klar
ramme for ansvar og respektfuld kommunikation, herunder at sikre, at information og kommunikation ikke
bliver for kompliceret. Det skal naturligt være en dyd, at gøre en forskel, med resultatet af det, man gør.
side 7.

I Agenda 21-sammenhæng arbejdede vi frivillige og Agenda 21-koordinatoren det første årti meget bevidst
med, hvorledes man kunne ændre folks vaner. Vi havde ligeledes fokus på at få præciseret, hvad
bæredygtighed var, og hvad ordet dækker over.
Affaldshåndtering og forbedring af samme samt genbrugstanken, var fast tema de første år. Andre
hovedtemaer var, genbrug og at spare på vandet og sundhed. Der blev i nogle år udleveret mange perlatorer
gratis under de årlige udstillinger og forskellige events.
På de anførte emner benyttede vi os af, at studerende fra DTU, RUC i samarbejde med os Agenda 21-frivillige
og RK lavede eksamensprojekter. Det gjorde de med professionel opbakning og vejledning fra deres
uddannelsessted. De unge mennesker fik fine karakterer for deres projekter i Rødovre.
Det var projekter, hvor der blev lavet interviews og opfølgende interviews, eksempelvis på, hvorledes beboere
i langhuset i Carlsro havde effekt på at gøre noget anderledes i en aftalt tidsramme. Fokus var at spare på
energien og ændre vaner.
Et andet eksempel var en opgave med 4 familier i Rødovre, hvor Rødovre Lokal Nyt fandt familierne og som
en del af projektet også var opfølgende på hele forløbet. Her fokuserede man metodisk på, hvorledes man over
tid kunne ændre sine vaner, men gav også forslag til, hvilke visioner og handlingsplan, der kunne tages i
anvendelse.
Projektbeskrivelserne er arkiveret og ligger i RK/TF og taler for sig selv.
Efter et par års forberedelse implementerede RK og TF i 2009 den nye affaldsordning og affaldssortering i
Rødovre. I lyset af begrebet bæredygtighed og det at sætte dagsorden for det 21 århundred, mener jeg, at det
gjorde en positiv forskel, at borgere, erhverv, grundejerforeninger, boligforeninger, skoler og haveforeninger
blev involveret. Det foregik i etaper og med virkningsfuld og super fint resultat, også på de tre
bæredygtighedsparametre.
Sideordnet hermed kørte Vestforbrænding et pilotprojekt på affaldshåndtering og undervisning i samme.
Målet var at få implementeret undervisning, affaldshåndtering og sortering på de nye genbrugspladser, der var
på vej i alle kommuner tilknyttet Vestforbrænding.
I pilotprojektet var også indbefattet, hvorledes man fik implementeret affaldssortering og genbrug på de
respektive skoler og undervisningssteder i Vestforbrændings regi. Pilotprojektet havde i styringsgruppen, hvor
jeg var med som repræsentant for RK, også repræsentanter fra de øvrige kommuner der sammen udgør
Vestforbrænding.

Svar
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At involvere børn og unge i læringsprocesser omkring begrebet bæredygtighed, genbrug og affaldshåndtering
var min kæphest i forvejen, og jeg havde sammen med TF deltaget i at undervise i Rødovre. Der skete videre
det, at jeg efterfølgende blev indkaldt til samtale hos borgmesteren, og fik alvorlig kritik. Det gjorde jeg fordi
jeg havde været primus motor for, at der var blevet afviklet et møde på Vestforbrænding. Til dette møde var
indkaldt alle skoleledere og SFO ledere og nogle pedeller fra skolerne i Rødovre. De fremmødte alle. Det var
Vestforbrænding, der inviterede til mødet, så de kunne høre om det undervisnings tilbud og materiale der nu
var klar, samt til at få en dialog på, hvad og i hvilken omfang disse ting kunne implementeres i
undervisningen på den enkelte skole i Rødovre. Alle fordomme blev gjort til skamme, idet alle skoler ikke så
en implementering af genbrug og affaldshåndtering i undervisningen som noget problem, tværtimod.
side 8.

Ordet bæredygtighed er alle vegne.
Bæredygtighed opfatter jeg som et udtryk for, at man bestræber sig for at mindske slid på naturgrundlaget.
Det lokalsamfund, vi har overtaget og ansvarligt repræsenterer, skulle vi gerne aflevere til næste generation i
en god og bæredygtig stand.
Resultatet af en adfærd, en handling og en ide og på retningslinjer skal være bæredygtige. (se side 2)
Rammer, aftaler og planer er ikke bæredygtige, hvis de ikke bliver håndhævet og hvis de ikke bliver
respekteret.
Kontrol er tidskrævende og dyrt, hvorfor bæredygtighed skal udmønte sig i bæredygtig handling og
bæredygtig adfærd og bæredygtig planlægning.
Målsætningerne skal holdes og respekteres samt tilpasses. Derfor er det så vigtigt, at det der foregår opleves
meningsfuldt og skaber vilje til at ville.
Det skal være en dyd at standarden holdes, og der ikke bedrages. Den enkelte skal tage ansvar ved handling.
Bæredygtighed er i alle sammenhæng at underbygge og styrke moralen.
At arbejde tværfagligt indbefatter, at man i processen har opmærksomhed på ikke at begår fodfejl i
arbejdsformen og beslutningerne.
Kend dine rettigheder og pligter, og vær troværdig, respektfuld og oprigtig i din adfærd, når du arbejder for, at
forhold og betingelser skal ændres.

Det kræver omtanke at operere resultatorienteret i de komplicerede sammenhænge, der er imellem politik,
offentlighed for at opnå bæredygtige resultater.
Rødovre er et godt sted at bo og er et lokalsamfund, der fungerer. Der er gode fritidstilbud og faciliteter for
samme. Der arbejdes hele tiden på forbedringer af forholdene sundhedsmæssigt, omsorgsmæssigt,
uddannelsesmæssigt og kulturelt. Det samme gælder infrastrukturen som helhed, byudvikling, ansvaret for det
offentlige rum og affaldshåndtering. I de sammenhæng er det absolut lige så vigtigt, at der værnes om
biodiversiteten og naturen i Rødovre.
Svar
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Vi har i Rødovre værktøjerne til på afgørende vis at skabe et godt livsgrundlag for mennesker.
Rødovre er et lokalsamfund i Danmark og i EU, der også involverer sig globalt.
side 9

At arbejde med ansvar, relationer, proces og struktur har altid haft min interesse, hvorfor jeg fandt en mening
med at reflektere. Det er så hermed gjort, for også at give et bidrag til høringsprocessen på "Forslag til ny
strategi 2020- sammen om en bæredygtig udvikling".
Jeg har valgt at aflevere i denne form for at synliggøre min indstilling og holdning. Det har jeg, fordi det for
mig har sammenhæng, ved dermed at illustrere nogle af mig udvalgte aktiviteter i en udviklingsperiode på
strategi i Rødovre.

Det er side 1 side 3 og side 9 der drejer sig om strategi Rødovrestrategien 2020 der er til høring.

Hvis det kan bruges til noget, er jeg til rådighed, og i kan benytte:
? min E-mail jensenbent@outlook.com.
? eller min mobiltelefon 61368670

de bedste hilsener
Bent Jensen
Grønlunds Alle 3.A.

Svar
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Høringssvar nr. 5
Grundoplysninger
Dato:
8/03 2020 19:56
Navn:
Gudrun Alsing Jørgensen
Organisation:
Adresse:
Vinkelvænget 40A
2610 Rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
Det fremgår ikke af 'Rødovrestrategien', hvilke tanker I har gjort jer om kommende senior-bofællesskaber i
Rødovre. Iflg. 'Sammen om Rødovre', dec. 2019, er der sat penge af i 2020-budgettet til afdækning af behovet
i samarbejde med borgerne. Hvordan kommer det til at foregå i praksis? Og hvordan spiller det sammen med
planerne for de 3 byudviklingsområder?
Jeg melder mig gerne som aktiv deltager.

Høringssvar nr. 5
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Høringssvar nr. 6
Grundoplysninger
Dato:
20/03 2020 08:51
Navn:
Brøndby Kommune
Organisation:
Adresse:
Park Allé 160
2605 Brøndby

Øvrige oplysninger

Svar
Høringssvar vedhæftet

Høringssvar nr. 6

1

Til Rødovre Kommune

Dato: 16-03-2020

Kommentarer til Rødovre Strategi 2020
Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har ikke haft mulighed for at gennemføre en
politisk behandling af Strategi 2020, inden for høringsfristen. Kommentarer herunder er
Teknik- og Miljøforvaltningens administrative bemærkninger med forbehold for
Kommunalbestyrelsens behandling den 13. maj 2020:
Samarbejde med nabokommunerne er omtalt på side 25 og er et af fokuspunkterne i
Rødovres strategi.
Herunder er det vigtigt, at udviklingen af Valhøj kvarter og Rødovre syd koordineres, da de
ligger op til kommunegrænsen. Det gælder særligt Milestedet, da det hænger direkte
sammen med bebyggelsen ved Nykær og Storekær, på Brøndby-siden af
kommunegrænsen.
Derudover har Brøndby kommune ingen kommentarer.

Venlig hilsen
Nina Holst
Planchef

Sags nr.: S2020-16732
Dok.nr.: D2020-101996
Cpr./Cvr.nr. PENEH / un..

TEKNISK FORVALTNING  BRØNDBY RÅDHUS
Park Allé 160, 2605 Brøndby  Tlf.: 4328 2828
Mail: teknik@brondby.dk  www.brondby.dk
Rådhuset er åbent: Mandag til onsdag kl. 9-13. torsdag kl. 13-17.30, fredag kl. 9-12
Telefonerne er åbne: Mandag til onsdag kl. 9-14.30, torsdag kl. 9-17.30, fredag kl. 9-12

Høringssvar nr. 7
Grundoplysninger
Dato:
Navn:
Organisation:
Adresse:

29/03 2020 10:25
Poul Lundberg Andreasen
Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
Rødovre Parkvej 425
2610 Rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
Idrætsaktiviteten blandt borgerne i Rødovre er blandt de laveste i landet. Ca. 20 borgere pr. 100 borgere er
aktive i idrætsforeningerne, hvor landsgennemsnittet ligger på det dobbelte. Denne situation kan og skal
forbedres. Ydermere oplever Kommunen en kraftig tilvækst i indbyggertallet i forbindelse med udvikling af
flere boligområder overalt i Kommunen
FIRs repræsentantskab har på sit ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 3. marts godkendt henvendelse
til kultur- og fritidsudvalget samt borgmester, hvor der lægges op til en fælles udvikling af et virkeligt løft for
idrætten i Rødovre i de kommende år.
Det omfatter også en opdatering af Kommunens idrætspolitik fra 2009.
Det officielle antal af aktive i idrætsforeningerne kan inden for få øges med mindst 3.000 borgere til 12.000.

Høringssvar nr. 7
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FIR - Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre
Rødovre, den 29. marts 2020

Forslag til Rødovre Strategi 2020 fra
Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre (FIR)
FIR har med interesse læst forslaget til: Rødovre Strategi 2020. Især afsnittet på side 11 med
overskriften: Kvalitet og mangfoldighed er interessant for FIR og dets 9000 idrætsudøvere og 39
foreninger i vores regi.
Som det korrekt bemærkes, er der en stadig stigende befolkningstilvækst i kommunen. Dette vil
selvfølgelig have den konsekvens, at der fremover er behov for at udvide vores idrætsfaciliteter.
I oplægget vil man også sikre, at alle borgere har god og lige adgang til fritids/idrætstilbud af høj
kvalitet. Dette er vi selvfølgelig enige i. Men vi mener, og vil foreslå, at man i den anledning går i
gang med at revurdere og optimere den vedtagne idrætspolitik for kommunen fra 2009.
På FIR`s repræsentantskabsmøde i april 2019 opfordrede flere af vores store foreninger FIR til at
nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en strategi for nye idrætsanlæg. Dette arbejde
startede i august 2019, og man blev også enige om at inddrage kommunens idrætspolitik i oplægget.
Forslaget til disse tiltag blev vedtaget enstemmigt ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde
den 3. marts. Det er efterfølgende sendt til borgmester og kultur og fritidsudvalg, med en opfordring
til at indgå i et samarbejde om at få udviklet en fælles udviklingsplan for idrætsområdet i
Kommunen fremover. Et vigtigt mål her er at få løftet idrætsaktiviteterne i Kommunen, da Rødovre
blot har 20 aktive borgere pr. 100 borgere, hvor niveauet i landet som sådan ligger på det dobbelte.
FIR medsender forslaget i sin helhed til offentliggørelse på kommunens hjemmeside. (se bilag
efterfølgende).
Vi ser frem til en positiv dialog om vores forslag.
På vegne af bestyrelsen i FIR
Poul Lundberg Andreasen
Formand for FIR

www.fir.dk

Indstilling til ny arbejdsgang for behandling af idrættens ønsker
om nye forbedrede idrætsanlæg i Rødovre Kommune
Vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i FIR den 3. marts 2020
Rødovre, den 11. marts 2020
Til:
CC:

Kultur- og fritidsudvalget i Rødovre Kommune
Borgmester Erik Nielsen og kommende borgmester Britt Jensen

Forslag om ny arbejdsgang for behandling af idrættens anlægsønsker med henblik på
udarbejdelse af en fælles udviklingsplan og idrætspolitik for idrætten i Rødovre Kommune i
perioden 2020-2026 – et bidrag til at være ”Sammen om Rødovre”
Hermed følger motiveret indstilling vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i FIR
den 3. marts 2020.
Som bekendt har FIR igennem snart 10 år regelmæssigt fremsendt ikke prioriterede ønskelister til
nye anlæg til Rødovre Kommune. Dog uden at have været involveret i den efterfølgende
prioritering af, hvilke anlæg der skulle renoveres og udbygges. Denne proces har igennem en
årrække efterladt flere foreninger repræsenterende over 70 % af idrætsudøverne i kommunen med
ubesvarede spørgsmål omkring deres muligheder for at få tidssvarende rammevilkår.
Forslaget går ud på, at Rødovre Kommune indleder drøftelser med repræsentanter fra FIR om,
hvilke indsatser, der de kommende år skal leveres af begge parter for at sikre borgerne i Rødovre
Kommune en tilstrækkelig og tidssvarende idrætsaktivitet.
Vi vil samtidigt foreslå, at det samme forum går ind og reviderer og opdaterer den fra 2009
vedtagne idrætspolitik for kommunen.
På denne måde kan nye anlæg/tilbygninger og renovering af eksisterende anlæg involveres i den
fremtidige idrætspolitiks visioner og mål til gavn for alle parter.
Gennemføres de foreslåede forbedringer inden for en rimelig horisont, vil de 39 idrætsforeninger i
Rødovre være i stand til at øge antallet af idrætsudøvere i den organiserede idræt fra ca. 9.000
udøvere i 2018 til mindst 12.000 i 2025. (se figur på side 2 nederst samt bilag 1 på side 3 og 4).
Hermed kan organisationsprocenten for den organiserede idræt i Rødovre Kommune nærme sig
niveauet for landet som sådan.
Som bekendt kan idrætsforeningerne noget særligt. Der er her, folk mødes på tværs af alder,
baggrund og social status. Og det er ofte i idrætsforeningen, at borgeren møder demokratiet første
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gang. Foreningerne er en del af civilsamfundet, der sammen med den offentlige og den private
sektor udgør fundamentet for det danske samfund.
Fællesskabet i foreningerne bidrager i høj grad til at skabe gode relationer samt styrke børns og
unges identitet, livslyst og motivation for at møde andre mennesker. De mange frivillige kræfter i
foreningerne bidrager betydeligt med social kapital, inklusion og oplevelsen af et godt helbred.
Denne oplevelse hænger stærkt sammen med, om man går til idræt i fritiden (uden for skolen).
Ved at satse på idrætsforeningerne er der store gevinster at hente på folkesundhed og
kommuneøkonomi. Det er jo flere steder dokumenteret, at deltagelse i idræt er læringsfremmende,
øger livskvaliteten og medvirker til et bedre helbred.
Derudover har de forskellige idrætsforeninger hver især deres særegne udviklingslinjer og
indsatsområder, så der er et varieret udvalg af muligheder at vælge imellem, hvis alle foreninger i
Kommunen får tilstrækkelige og tidssvarende vilkår at fungere på.
På vegne af Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre

Poul Lundberg Andreasen – formand

Bilag 1. Oversigt over forslagene fra de 9 idrætsforeninger på side 3 og 4

Forventet medlemsudvikling samlet:
Klubber
Avarta + 6 andre
Gå-Lunt-Løb
Islev Taekwondo
Rødovre Håndbold
Rødovre Floorball
ROG
RS Volley
RSIK
Rødovre Tennis
Samlet ovenfor
FIR totalt

2018
2.500
225
155
527
178
1.458
153
454
623
6.273
8.800

Medlemmer
2025
Vækst Bemærkninger
3.000
+500 Alle fodboldforeninger
350
+125 Bevægelse året rundt i naturen
225
+70 Gode faciliteter Nationalt Center
625
+98 Tidssvarende forhold til vækst
250
+72 Haltid og klubrum
2.400
+942 Førende TeamGym i Hovedstadsregionen
225
+72 Fortsat vækst og udvikling
514
+60 Flere piger og tilskuere
1.000
+377 Top 10 klub i Danmark
8.589 +2.316 Plus på 37 %
+12.000 +3.200 Plus på 36 %
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Bilag 1.
Oversigt over forslagene fra de ni foreninger (tal i parentes udvikling idrætsudøvere) *)

Boldklubben Avarta – Espelunden, men pva alle fodboldforeninger (+500)






Bygning af ekstra kunstgræsbane nr. 3 på Islev Skole og på sigt mere
Vil give alle fodboldforeninger ekstra spilletid 10 måneder om året, da spil og træning uden
for sommermånederne så kan afvikles på 3 baner mod 2 i dag,
Omfatter ca. 2.500 fodboldspillere i 7 FIR-foreninger.
Ca.-pris 5-10 mill. kr.
Medlemstallene forventes øget med ca. 500 i 7 foreninger til 3000 efter få år

Gå-Lunt-løb – Espelunden og Vestvolden (+125)






Uddannelse af instruktører, der er en forudsætning for at kunne håndtere flere
medlemmer,
Træningsfaciliteter og særlige løbestier med lys, så der kan løbes igennem om vinteren,
Får flere borgere, der ellers ikke bevæger sig, ud på en frisk trave- og løbetur,
Ca.-pris 2 mill. kr.?
Medlemstallet forventes øget med 125 til 350 efter få år

Islev Taekwondo (+75)






Gode træningsfaciliteter og klubfællesskab,
Plads til at udbyde handicap/special idræt,
Mulighed for faciliteter for hele Islev Taekwondo Klub
Ca-pris 6 mill. kr., da mange af pengene skal bruges til oprensning af forurening på
grunden,
Medlemstallet forventes øget med 70 til 225 i løbet af få år

Rødovre Håndboldklub (+100)





Frem for alt tidssvarende sundheds- og træningscenter på Elstedvej og tilstrækkelig haltid.
Centret kan komme flere idrætsgrene til gode,
Fortsat udvikling af stærk håndboldklub i Hovedstadsregionen,
Ca. 4 mill. kr.
Medlemstallet forventes at gå frem med 100 på få år til 625

Rødovre Floorball Club (+75)





Hastigt voksende idræt får styrket sin position i Rødovre,
Især tilstrækkelige haltidsfaciliteter, styrketræningsrum og klubrum,
Ca. 2 mill. kr.,
Medlemstallet forventes øget med 75 på få år til 250
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ROG (+950)







Få nedbragt ventelisterne, så endnu flere borgere i kommunen kan være fysisk aktive i
ROG,
Mulighed for at afholde opvisninger og mesterskaber: hal med tilskuerpladser,
Ca. ½ mio kr. i administrationsbidrag årligt. (Ex: Det vil gøre det muligt at forstærke
indsatsen og eventuelt justere priserne - så endnu flere borgere har mulighed for at gå til
gymnastik. Der er stor ulighed i sundhed i Rødovre, for mange overvægtige og for mange
med kroniske sygdomme som Diabetes og ensomhed,
Et tocifret millionbeløb til ny/forbedret hal, beregnet til gymnastik (se oplæg)
Medlemstallet øges med 950 til 2.400 medlemmer, alle aldersgrupper.

RS Volley (+75)





RS Volley genetablerer elite samt større bredde
Styrketræningsfaciliteter i Rødovrehallen
Ca. 1 mill. kr.
Medlemstallet forventes øget med 75 på få år til 225

RSIK (+70)




Førende rolle som udviklingscenter for talenter i ishockey og kunstskøjteløb kræver
yderligere træningsfaciliteter end den ene træningshal, dvs. bl.a. off-ice faciliteter,
Ny træningshal koster 15-20 mill. kr., men sambygning med anden idræt oplagt mulighed
igen,
Tilskuerfaciliteter i hal 2 (børn og forældre)

Rødovre Tennisklub (+375)







Førende tennisklub på Vestegnen kan udbygges til Top 10-klub i Danmark,
Flere og bedre anlæg inde og ude for at få plads til flere unge og elite, uden at det går ud
over de mange motionsspillere, der er klubbens fundament i dag,
Visionsoplæg fra 2018 ny supplerende hal med to tennisbaner og to padelbaner samt den
længe udsatte renovering af udendørsanlægget,
Skitse til skrabet løsning, hvor udendørsrenovering suppleres med Redplusbelægning og
boble- og teltdugsoverdækning samt to padelbaner,
Den skrabede løsning 4 mil. kr. ud over den planlagte renovering,
Medlemstallet kan vise et plus på 375 i løbet af få år

*) Detailoplæggene ligger på FIRs hjemmeside i en standardiseret opstilling.
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Høringssvar nr. 8
Grundoplysninger
Dato:
30/03 2020 13:31
Navn:
Agenda 21 Gruppen i Rødovre
Organisation:
Adresse:
sekretariat: Tæbyvej 77,
2610 Rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
Rødovre den 30.03.2020
Agenda 21 Gruppen i Rødovre
Bemærkninger til Rødovre Kommune vedrørende ?Rødovrestrategi? 2020
Kommuneplanstrategien skal i henhold til Planloven sendes i høring forud for udarbejdelse af en ny
kommuneplan. Sidste strategi forelå i 2016 forud for kommuneplan 2018, og var lige som den foreliggende et
oplæg til Agenda 21-strategi.
Rødovre har en lang tradition for at medtage langt mere stof, end planloven tilsiger. Dette kan give en ekstra
belysning af hovedstruktur og rammerne for lokalplanerne. Agenda 21 Gruppen finder dog, at det overvejende
slører billedet af den kommende kommuneplan og målene for kommunens fysiske udvikling. Planstrategien
lægger op til, at Kommuneplan 2018 på knap 400 sider skal revideres komplet. Vi opfordrer til, at
kommuneplanen redigeres strammere for at undgå både mange gentagelser og helt overflødigt stof uden
betydning for byens planlægning, for byggesagsbehandling eller anlægsarbejder.
Den foreliggende planstrategi ønsker at være 1. fase i kommunens realisering af FN?s bæredygtighedsmål,
men det brede sigte har resulteret i uforpligtende bidrag fra de forskellige forvaltninger, og først fra side 16 er
stoffet kommuneplan-relevant. Vores kommentarer vil knytte sig til denne del.
Strategien udpeger 3 byudviklingsområder, hvoraf 2 (Bykernen og Rødovre Syd) allerede er rammebelagt i
såvel kommuneplan som i flere lokalplaner. Nyt område er derimod Valhøj erhvervskvarter, hvor man ønsker
at undersøge, om boliger kan indpasses. Området er aktualiseret af Irmabyen og af de mispasninger, der er
mellem nye boliger og eksisterende erhverv. At flytte grænsen kan blot være anledning til nye konflikter.
Men allervigtigst må det nu være tydeligt, at et fundamentalt krav ved enhver udvidelse af trafikskabende
byggeri i Rødovre er, at der findes trafikløsninger, som ikke belaster de eksisterende boligområder. Det er et
skridt i den forkerte retning, at mange af kommunens boligområder bliver belastet af voksende trafik,
usikkerhed og støj fra en vækst i indbyggertal og biler.
Vedrørende Rødovre Syd foreslår Agenda 21 Gruppen, at fortætning som mål erstattes af en målformulering
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om miljømæssig byforbedring (som altså godt kan medføre supplerende byggeri i nødvendigt omfang). Det
betyder, at det er kvaliteten, der skal måles på ? og ikke mængden.
Strategien udpeger desuden to fokusområder: de gennemskærende veje og kolonihaverne. Dette er
velbegrundet, men der savnes i høj grad et 3. fokusområde: Natur og biodiversitet. Det gælder både arealer og
forbindelser. Når strategien også skal tjene som Agenda 21-strategi, er det et lovkrav, at pkt. 3: Fremme af
biologisk mangfoldighed er behandlet. Konkret skal vi foreslå, at der på kortet side 17 vises den økologiske
forbindelse mellem Damhussøen og Vestvolden i Rødovre Parkvej-linjen (kan påvirke den aktuelle byggesag
på Elvergårdsvej) samt sker udpegning af den tidligere planlagte sammenhæng mellem Egegårdskvarteret
(Parkbyen) og Damhusengen.
På baggrund af EU's Biodiversitetsmål 2020: Senest ved udgangen af 2020 (det er i år!) at standse tab af
biodiversitet og nedbrydning af økosystemer, blev der i 2017-18 af regeringen dannet 17 naturråd, som skulle
udarbejde anbefalinger til de enkelte kommuners arbejde med Grønt Danmarkskort. For Rødovre og 6 andre
af Hovedstadens kommuner blev dannet Naturråd 14. Rådet fremsendte sine anbefalinger til kommunerne i
juli 2018, dvs. efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af Rødovre kommuneplan 2018. Anbefalingerne er
mere end nogensinde aktuelle og bør indgå med betydelig vægt i arbejdet med den kommende kommuneplan.
Med venlig hilsen
Agenda 21 Gruppen

Svar
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Høringssvar nr. 9
Grundoplysninger
Dato:
Navn:
Organisation:
Adresse:

31/03 2020 00:01
Naturfredningsforeningen i Rødovre
Danmarks Natufredningaforening
Juelsmindevej 2 A
2610 Rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
Danmarks Naturfredningsforening, Rødovre Afdeling
Høringssvar angående forslag til Rødovre Strategi 2020 ? sammen om en bæredygtig udvikling
Ifølge borgmesterens indledningsord i forslaget til Rødovre Strategi 2020, så skal strategien bidrage til, at
Rødovre Kommune udvikles i en mere bæredygtig retning.
Der fokuseres i forslaget på FN?s verdensmål, 3 byudviklingsområder (bykernen, Rødovre Syd og Valhøj
erhvervskvarter) og 2 fokusområder (gennemskærende veje og kolonihaveområder). Alt sammen vigtige
områder.
Men der savnes i forslaget fokus på biodiversitet og natur, som er en helt afgørende forudsætning for en
egentlig bæredygtig udvikling.
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt
levende. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo også i Rødovre. Tabet af biodiversitet
er en konsekvens af samfundets intensive udnyttelse af vore arealer og brug af naturressourcer til bl.a. ny
bebyggelse og infrastruktur.
Tabet af biodiversitet har stor betydning for vores livskvalitet som mennesker. Vi er afhængige af, at
økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af planter og
afgrøder.
Ifølge forskerne er forringelserne af den biologiske mangfoldighed nu så fremskreden, at der er tale om en
økologisk krise, som kan sammenlignes med klimakrisen i omfang.
Tabet af biodiversitet får desværre ikke den nødvendige bevågenhed i Rødovrestrategien.
Der bør mere fokus på at:
? Naturen har for lidt plads i Rødovre
? Naturområderne er for små og spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr
? Naturområderne er negativt påvirket af intensivt byggeri og veje (støj, sprøjtegifte, befæstede arealer mv.)
? Byfortætning og ødelagte økosystemer.
Ved at bevare natur, skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne, afsætte mere plads til ny natur, pleje
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og genoprette ødelagte naturområder, er det dog muligt at vende udviklingen.
Naturfredningsforeningen håber derfor, at natur og biodiversitet får en langt mere fremtrædende og
tværgående / overordnet fokus i det videre arbejde med udarbejdelsen af den kommende kommuneplan 2022.
Med venlig hilsen
Danmarks Naturfredningsforening
Rødovre Afdeling

Svar
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Høringssvar nr. 10
Grundoplysninger
Dato:
Navn:
Organisation:
Adresse:

31/03 2020 14:11
Rikke Schade Weje
Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Øvrige oplysninger

Svar
Hermed genfremsendes - som vedhæftet - Vejdirektoratets bemærkninger af g.d. til Rødovre Kommunes
Rødovrestrategi 2020. Bemærkningerne er den 30-03-2020 fremsendt til rk@rk.dk.
Mvh.
Rikke Schade Weje
Vejdirektoratet
31-03-2020
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Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Fremsendt pr. e-mail til rk@rk.dk

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

30. marts 2020
Rikke Schade Weje
rsw@vd.dk
+45 7244 2939
18/01838-25
1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til Rødovre Kommunes ”Rødovrestratetegi 2020 – Sammen
om en bæredygtig udvikling”
Vejdirektoratet har den 29. januar 2020 fra Plandata.dk modtaget meddelelse om Rødovre Kommunes Plan- og Agenda 21-strategi – ”Rødovrestrategi 2020 – Sammen om en bæredygtig udvikling”. Idéer, forslag og kommentarer til strategien kan sendes til Rødovre Kommune i perioden frem
til den 31. marts 2020.
Planstrategien er af interesse for Vejdirektoratet – som statslig sektormyndighed på vejområdet –
idet strategien er ”optakten” til den kommuneplanrevision, som Rødovre Kommune skal lave i løbet
af 2022.
Til orientering kan det allerede nu oplyses, at Vejdirektoratet i forbindelse med kommuneplanrevisionen vil have særligt fokus på de punkter i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, Erhvervsstyrelsen, marts 2018”, som har betydning for de statslige vejinteresser i Rødovre
Kommune. Det handler i særdeleshed om de krav til kommuneplanlægningen, som fremgår i oversigtens afsnit 4.2 ”Trafikanlæg og andre infrastrukturanlæg”, og som vedrører følgende temaer i
kommuneplanforslagets hovedstruktur og retningslinjer:
 Det overordnede vejnet (det eksisterende og det planlagte samt arealreservationer hertil) –
herunder også stier.
 Byvækstområder og disses eventuelle adgang til eller i nærheden af det overordnede vejnet.
 Placering af transporttunge erhverv.
 Lokale projekter, som forudsætter vejadgang til det overordnede vejnet.
 Skovrejsningsområder nær det overordnede vejnet.
 Vindmølleområder nær det overordnede vejnet.
Vejdirektoratet har gennemgået den foreliggende planstrategi og har noteret sig, at Rødovre Kommune har besluttet at foretage en fuld revision af den gældende Kommuneplan 2018.
Vi har desuden noteret os, at Rødovre Kommune har udpeget tre byudviklingsområder – henholdsvis Bykernen, Rødovre Syd og Valhøj erhvervskvarter. Desuden er der udpeget to fokusområder,
som er henholdsvis 1) områderne omkring de gennemskærende veje og 2) kolonihaveområderne.

Vejdirektoratet
Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Rødovre Kommune skal i den forbindelse være opmærksom på, at de gennemskærende kommuneveje Slotsherrensvej og Jyllingevej krydser statsvejen Motorring 3. Der kan derfor kan være særlige forhold, som skal iagttages, jf. de ovennævnte nationale interesser i kommunaplanlægningen.
Vi har herudover ikke umiddelbart noteret os forhold i relation til statsvejnettet, som vi finder anledning til at bemærke på nuværende tidspunkt. Vejdirektoratet imødeser Rødovre Kommunes tilvejebringelse af forslag til ny kommuneplan.
Afsluttende bemærkninger
Vejdirektoratet opfordrer til en tidlig dialog om planlægningsmæssige forhold i Rødovre Kommune,
såfremt der i forbindelse med det videre arbejde med kommuneplanrevisionen findes at være forhold i relation til statsvejnettet, som med fordel kan drøftes og afklares inden offentliggørelsen af
kommuneplanforslaget.
Undertegnede sagsbehandler kan i den forbindelse kontaktes på direkte tlf.nr. 7244 2939 eller på
e-mail rsw@vd.dk.

Venlig hilsen

Rikke Schade Weje
Landinspektør
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Høringssvar nr. 11
Grundoplysninger
Dato:
2/04 2020 01:56
Navn:
Seniorrådet
Organisation:
Adresse:
Rødovre Kommune
2610 Rødovre

Øvrige oplysninger

Svar
Seniorrådet i Rødovre
Bemærkninger til Rødovre Kommune vedrørende forslag til ?Rødovre Strategi 2020?.
Det fremgår af beskrivelsen på side 24 i ?Forslaget til Rødovre Strategi 2020? at strategien overordnet
indeholder en beskrivelse af de emner, der i kommunen skal arbejdes med de næste år frem mod
udarbejdelsen af en ny Kommuneplan 2022.
Det fremgår endvidere, at kommunalbestyrelsen i planstrategien sætter kursen for planlægningen i hele
kommunen i årene fremover. Planstrategien er en forsmag på, hvad den næste kommuneplan vil komme til at
indeholde.
Seniorrådet vil gerne sammen med andre gode kræfter i Rødovre bidrage med forslag til, hvordan Rødovre
kan udvikles i en mere bæredygtig retning.
Seniorrådet vil derfor foreslå, at boligområdet også prioriteres i strategien. Det gælder alle typer boliger med
ikke mindst boliger til ældre. Seniorrådet vil derfor anbefale, at behovet for ældreegnede boliger bliver
undersøgt og analyseret i den kommende tid, herunder mulighederne for at dække behovet, herunder også
med hensyn til bofællesskaber for ældre.
I det hele taget opfordrer Seniorrådet kommunalbestyrelsen til, at kommunens ældres interesser og særlige
behov indtænkes i de forskellige tiltag, som skal udmøntes i den kommende kommuneplan 2022.
Med venlig hilsen
Seniorrådet
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