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Scooterbanden
er tilbage
– og de er kommet
for at blive!
Solen titter endelig frem fra
skydækket, og dagene bliver længere
og varmere. Forårsblomsterne
pibler frem, og stierne rundt om
i Vallensbæk bliver nu igen brugt
ihærdigt af Scooterbanden.

I løbet af efteråret startede Scooterbanden op. Det er en gruppe af ældre borgere
på el-scootere, der kører Vallensbæk Kommune tyndt.
Både TV2 Lorry og borgmester Henrik Rasmussen har været med på en tur rundt
i vores flotte naturområder. Scooterbanden har fået kørt en masse fine ruter, og efter en vinterpause er de klar til at få luftet scooterne igen!
Scooterbanden kører fast om tirsdagen, og alle kan være med. Ruterne bliver lagt
i fællesskab, og humøret er højt. Tilmelding er ikke nødvendig, du møder blot op.

Vi kører om tirsdagen kl. 13, både fra Rønnebækhus og Pilehavehus
De to grupper mødes i Fugletårnet i Vallensbæk Mose og får en tår kaffe og
en småkage.

Vil du gerne med, men…

OM CYKLING UDEN
ALDER

… har ingen el-scooter? Så kontakt Cykling Uden Alder, og kom med ud i naturen, og

Cykling Uden Alder er en frivillig

nyd fællesskabet alligevel.

forening, der gør det muligt at

Ring til Mogens Jørgensen på tlf: 4060 3184 eller Mogens Sørensen på tlf: 2093 2057

komme ud og cykle en sikker tur, hvis
man ikke længere selv kan cykle. En

… mangler en at følges med første gang?

uddannet cykelpilot henter dig på

Kontakt fællesskabskonsulent Sif Olszak på tlf: 4797 4165

en rickshawcykel, og så cykler I en
tur sammen. Du sidder sikkert og

Vi glæder os til at se dig!
Har du generelle spørgsmål om Scooterbanden?

behageligt foran, mens cykelpiloten
styrer og træder i pedalerne bagved.

Så ring til Stine Elmer Madsen på tlf: 4797 4112.
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Der er ikke noget bedre end en glad
baby – det skulle da lige være glade
forældre. Derfor har Vallensbæk Kommunes madinitiativ, Madborgerskab,
skabt ’Glad for Mad’, som er en serie af
videoer og tekster, der guider nybagte forældre i, hvordan de kan håndtere overgangen til fast føde, når børnene er 4-6 måneder gamle.
”Det kan godt være svært at skulle
starte op på mad med sit barn. Vi tager
forældrene i hånden og visualiserer det
for dem, så det letter overgangen for
forældrene,” siger Stine Elmer Madsen
fra Madborgerskab.
Ekstra støtte til nybagte forældre
’Glad for Mad’ er blevet skabt som en

Nybagte

forældre får hjælp
til babymad

måde at støtte ekstra op om Vallensbæks nye forældre, som ikke har samme muligheder for at søge støtte og viden hos andre nybagte forældre på
grund af corona.
I en tid som denne er der ekstra brug
for nærvær, og det prøver Vallensbæk
Kommune at skabe for borgerne på en
sikker måde ved at blive mere kreative
og digitale.
’Glad for Mad’ er ikke en erstatning
for det sædvanlige kommunale tilbud
til nye forældre, som består af besøg

Nyt corona-venligt initiativ fra Vallensbæk
Kommune kaldet ’Glad for Mad’ skal guide nye
forældre i barnets første tid med mad.

fra sundhedsplejen, men skal ses som
et supplement.
Minimér tiden i køkkenet
Videoerne indeholder blandt andet opskrifter på mad til babyer, der er nået
til forskellige stadier i at spise fast
føde, f.eks. hjemmelavet mos til babyerne, der lige er startet på fast føde og
vafler af søde kartofler til de lidt mere
erfarne spisere.
Men videoerne gennemgår også, hvilke tegn der er på, at din baby er klar til
mad, og hvilken type mad man skal vente med. Derudover får du nogle gode fif
til, hvordan du minimerer tiden i køkkenet, så du i stedet kan bruge den dyrebare tid sammen med familien.

Videoer og guides kan findes på
Vallensbaek.dk/GladforMad
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Fars

Pariserfisk

Gode opgaver
til far og barn
Barnet: Skræller guleroden og skærer
den i små tern. Hakker cornichoner
og kapers fint. Pynter retten som en
ægte chefkok.
Far: Hakker fiskefarsen, lægger farsen
på brødet og styrer panden.

Madborgerskab giver jer her opskriften på Fars Pariserfisk,
som hurtigt kan gå hen og blive en familieklassiker.
Spis pariserfisken til aftensmad sammen med en fyldig
bønnesalat – eller som en lun frokost.

I skal bruge:
Pariserfisk
•	300 g frisk torskefilet
eller laksefilet eller en
blanding
• 4 skiver rugbrød
• 1 tsk. salt og 1 tsk. peber
• 3 spsk. mel

Sådan g ør I:
Pariserfisk
1.	Hak fiskefileterne til en grov
fars, og kom det i en skål.
2.	Tilsæt salt, peber og æg. Riv løget på
et rivejern, og kom det i.
3.	Tilsæt mel, og rør farsen godt
sammen med en grydeske.

• 1 æg

4.	Fordel fiskefarsen med en paletkniv

• 1 løg

på rugbrødet, så farsen hænger

• ½ dl. mælk
•	2 spsk. olie og en klat
smør

lidt ud over kanten af skiven. Dette
sikrer, at fiskefarsen ikke trækker sig
for meget sammen under stegningen.
5.	Steg brødskiverne med farssiden
nedad i 4 min. ved middelvarme.

Hurtig remo
• 1 gulerod
• 4-6 stk. cornichoner
• 1-2 spsk. kapers
• 4 spsk. ægte mayonnaise
• 1 spsk. karry

Tilsæt smør, vend skiverne, og steg i
yderligere 4 min.

Hurtig remo
1.	Skræl guleroden, og skær den i små
tern. Hak cornichoner og kapers fint.
2.	Vend grøntsagerne med mayonnaise

• 1 spsk. hvid balsamico

og karry. Smag til med balsamico,

• Salt og peber

salt og peber.

Sundhedsstyrelsen

anbefaler, at man spiser 350 g fisk om
ugen, heraf 200 g fed fisk, som fx laks,
sild, makrel eller ørred.
Sådan får du dine børn
til at spise mere fisk:
1.	Lad børnene være med til at lave
maden. Det er sjovt selv at snitte,
føle og lege.
2.	Få børnene til at anrette maden
– det gør det sjovere, når der skal
spises.
3.	Sørg for, at der ikke er ben i
fisken.
4.	Giv det tid – de små bliver ikke
overbevist af en enkelt gang.

Madborgerskab er et team i

Pynt

Pynt

Vallensbæk Kommune, som udvikler

• 10-15 stængler purløg

1.	Anret de smørstegte pariserfisk med

og afholder en række projekter, der

•	Revet peberrod
– efter smag
• ½ bakke bær – fx hindbær

remo.
2.	Pynt med finthakket purløg, revet
peberrod efter smag og flotte bær.

skal give børn og unge madmod,
madglæde og sunde madvaner –
blandt andet Fars Køkkenskole, der er
et madlavningskursus for børn i 2.-4.
klasse og deres fædre.
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Vallensbæk
Badmintonklub finder
en kreativ vej gennem
corona
Under nedlukningen har Vallensbæk
Badmintonklub holdt gang i klubben
gennem virtuel træning, badminton-quiz
og taktik-diskussioner. Og så er de klar
med en strategi, når klubbens medlemmer
igen kan indtage banerne.

Lyset er stadig slukket i de danske
sportshaller rundt omkring i landet. Der
har ikke været en fjerbold i luften i Vallensbæk Idrætscenter siden starten af
december, hvor ketsjerne måtte pakkes
væk på grund af corona. Men selvom der
endnu ikke er åbnet op for indendørsidræt, så har det ikke taget pusten fra
Vallensbæk Badmintonklub.
Klubbens ungdomsudvalg er nemlig
blevet corona-kreative og har fundet på
måder, hvor de kan holde deres medlemmer godt i gang.
”Der er kommet mange idéer, og vi har
sagt, at trænerne bare skulle gå ud og
prøve dem. Lad være med at tænke på
forhånd, at det ikke virker. Det kan være,
noget viser sig at være en god idé. Vi er
i en ny situation, så vi lærer hele tiden,”
siger Lars Panter, der er en del af Ungdomsudvalget i Vallensbæk Badmintonklub.
Det har affødt en masse initiativer. Der bliver lavet virtuel styrketræning på stuegulvene og udendørs og Kahoot-quizzer om badmintonreglerne. Der
er blevet kigget på professionelle kampe og drøftet kampteknik. Der er forsøgt
badminton udendørs med varierende
succes. Men der er også blevet konkurreret – dog på en lidt anden måde end
medlemmerne af klubben er vant til.
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For de mere øvede hold har holdt formen ved lige ved at deltage i en løbekonkurrence, hvor de konkurrerer mod klub-

Tilbage
til hallerne
I november sidste år besøgte vi Vallensbæk Badmintonklub, før der blev lukket helt ned for indendørs idræt. Dengang kunne de unge spillere stadig svinge deres ketsjere i klubben og få pulsen op
indendørs, fordi Vallensbæk Badmintonklub gjorde alt, de kunne, for at træningen kunne fortsætte
under de dengang gældende restriktioner.
Der blev skudt fjerbolde højt op i luften over
seks net i en hal i Vallensbæk Idrætscenter. Der
blev grinet og løbet – både forlæns og baglæns
– mens høj musik spillede i hallen. På sidelinjen
stod håndsprit og en gennemsigtig plastikkasbens trænere. De løber alle individuelt

se med et lamineret skilt tapet fast på begge sider

med en løbe-app, som registrerer det til-

med påskriften ’Bold karantænekasse’.

bagelagte antal kilometer. Skulle med-

Trænerne havde handsker på, når nettene på

lemmerne gå hen og slå trænerholdet, er

banerne skulle sættes op. Der skulle være sprit til-

der naturligvis sat præmier på spil.

gængelig for alle spillere. Der blev lavet en karan-

”Det er vigtigt for os at holde gang i

tænekasse til brugte bolde – Vallensbæk Badmin-

klubben, fordi vi gerne vil sikre, at børne-

tonklubs eget påfund – hvor fjerbolde skulle ligge

ne har et alternativ til bare at sidde der-

i ’karantæne’ i 48-72 timer efter brug for at dræbe

hjemme under corona og tænke ’nå, der

vira, så de ikke skulle smide boldene ud eller risi-

gik så endnu en dag’,” siger Lars Panter.

kere smittespredning. Og så måtte familie og ven-

Men det er ikke kun for at afhjælpe
corona-kedsomhed, at det er vigtigt at
holde klubbens medlemmer i gang, siger han:
”Fysisk aktivitet er sundhed. Sundhed
er at have børn, der er raske og friske
og sunde, og som godt kan lide at ren-

ner, som ville se på, kun opholde sig i hallen i de
første femten minutter af træningen.
Den dag i november havde kun et par enkelte tilhørere fundet sig til rette på bænkene i salen. Bettina Heller var en af dem. Hun var der for at se sin
søn Malte træne med de andre fremmødte børn.
”Jeg er helt tryg ved det. Klubben gør deres bed-

de rundt og kan få pulsen i vejret. Fysisk

ste for, at børnene kan få lov til at dyrke sport,

aktivitet er vigtigt for børnene, for deres

og det er jeg glad for. Det er jo rigtig ærgerligt for

trivsel og for deres indlæring, så det har

børnene, når de ikke kan komme ud og få rørt sig,”

så mange positive effekter, som vi gerne

sagde Bettina Heller.

vil være med til at bidrage til.”

Lige nu står hallerne tomme. Der er ingen badminton-spillende børn eller net. Men når Vallensbæk Badmintonklub endnu en gang kan slå dørene
op for træning, så er klubben klar til at tage imod
medlemmerne.

Vidste du at ...

der i Vallensbæk Badmintonklub – VI 39 – tilbydes

træning til folk i alle aldre?
Klubben har både ungdomstræning,

”I efteråret har vi gjort os mange erfaringer, som
vi kan tage med, når der åbnes for indendørsidræt
igen – selvfølgelig modificeret til at passe til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Så hvis det
sker, at der bliver åbnet, er vi klar. Vi har øvet os
på det scenarie hele efteråret,” siger Lars Panter.

veterantræning og senior/motionisttræning.
Læs mere på vallesbaek-badminton.dk.
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AKTIVITETER

Korsagergård
Seniorhuset Korsagergård holder lukket indtil
videre.
Hold dig orienteret ved at abonnere på
seniorhusets nyhedsbrev – tilmeld dig på
korsagergaard.vallensbaek.dk

Fast IT-hjælp

AKTIVITETSKALENDER
Nogle af arrangementerne kræver
tilmelding og/eller har entré.
Læs mere på www.vallensbaek.dk/kalender

IT-hjælpen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
holder pause indtil videre.

Babysalmesang
Holder pause indtil videre pga. corona.

Fast stavgang v/Ældre Sagen:
Tirsdage kl. 11 – forskellige startsteder.
For mere info, ring til Lilian Ho-Lang på
2123 8298 eller til Erik Hommelgaard på
2116 0321

Rollator-banden
Gå-hold for gangbesværede mødes
onsdage kl. 13 ved PIlehavehus 5E og går
sammen i små grupper.
For mere info, ring til Winnie Sørensen på
tlf: 2088 5819

Åben Hal
Holder pause indtil videre pga. corona.

Floorball for 50+ årige
Aflyst indtil videre på grund af corona.

Cykling uden alder
Gangbesværede og kørestolsbrugere kan
komme gratis på cykeltur i rickshaws i den
friske natur. Både for hjemmeboende og
plejehjemsbeboere.
For mere info, kontakt Mogens Sørensen,
tlf: 2093 2057 eller Mogens Jørgensen,
tlf: 4060 3184

Gå-Fodbold
Tirsdage og torsdage kl. 11-12 på kunstbane 1
ved Vallensbæk Idrætscenter

Kommunalbestyrelsesmøde
Kommunalbestyrelsen holder møde den 28. april kl. 17.30. Mødet er åbent for offentligheden, men hold øje med vallensbaek.dk,
om der fortsat er restriktioner. Dagsorden kan hentes på vallensbaek.dk/dagsordner fra fredagen før mødet. Fra mandagen inden
kan den hentes i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus i åbningstiden.
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APRIL

KALENDER

Ældre Sagens IT-kurser
er aflyst indtil videre.
Læs mere på www.aeldresagen.dk/vallensbaek

14. W ebinar: Fremtidens arbejdsliv: 2

dage på kontoret, 3 dage hjemme?
Hvad kræver det?
9:00 Afholdes online - deltagelse er
gratis

26. 	Ældre Sagen: Besøg på
Københavns Rådhus

	17:00 Københavns Rådhus ved
Hovedindgangen

Vinterbadeforeningens
stiftende generalforsamling
skulle have været afholdt den 14. april, men er udsat. Der
arbejdes på at finde en ny dato. Følg med på foreningens
Facebook-side – søg på ”Vallensbæk vinterbadning”.

MAJ

08. Club C: Byvandring (på cykel)
10:00 Start ved Korsagergård

Digitalt rygestop
Kids Tour
Kids Tour er en festlig dag for
børn på 3-10 år og deres familier,

I denne særlige tid, hvor vi ikke kan mødes som vanligt, tilbyder
Vallensbæk rygestop-forløb digitalt.
Hjemme fra stuen kan man sammen med 6-8 andre deltagere blive fri for tobakken og udveksle de erfaringer, man gør sig i forbindelse med stoppet.
”Vi kan ikke være sammen i samme lokale, men vi kan se hinanden

hvor børnene er i fokus med

på skærmen, og det giver en samhørighed, trods den manglende fy-

cykling, leg og sjove aktiviteter.

siske tilstedeværelse. Folk er meget rummelige over for hinanden, og

Det foregår den 29. maj fra kl.

stemningen er afslappet. Måske fordi man sidder i sin egen stue”, for-

10 på pladsen ved strandbaren
Haveje, hvor der er en masse for-

tæller rygestoprådgiver Tilde Jensen.
På længere sigt ser Tilde og hendes kolleger også denne løsning

skellige aktiviteter for hele fa-

som en fast del af kommunens tilbud til de borgere, der ønsker at

milien.

kvitte tobakken.

Ruten er en 1 km lang

”Vi ved, at flere af de borgere, der deltager på vores forløb, er i sær-

rundstrækning, der både er pub-

lig risiko på grund af kronisk sygdom. Med et digitalt forløb kan vi sik-

likumsvenlig og sikkert skærmet

re, at også borgere i risikogruppen har et tilbud, hvor de kan føle sig

af for trafikken. Der er forskelli-

trygge og stadig blive fri for tobakken, hvis de ønsker det”, siger Til-

ge distancer og starttider til bør-

de Jensen.

nene.

Deltagerne mødes online en gang ugentligt med en rygestoprådgiver i seks uger.

Tilmeld jer på vallensbaek.dk/
kidstour – prisen er 30 kr. pr.

Hør mere hos rygestoprådgiverne Tilde Jensen og Kristian Pilborg på

barn, der deltager i løbet.

csf@vallensbaek.dk eller tlf: 4797 4100
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Visionen for Vallensbæk:

Kommuneplan
2020-2032
er nu vedtaget
Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 er vedtaget. Den
udstikker rammerne for, hvordan vi som kommune
kan anvende vores arealer, så vi sikrer, at byudvikling
og klimasikring er i overensstemmelse med vores
visioner for Vallensbæk.
10 | VALLENSBÆK NU

Vallensbæk Kommunes vision for de næste mange år er nu kommet på plads.
Kommuneplanen for 2020-2032 i Vallensbæk er nemlig blevet vedtaget af Vallensbæks Kommunalbestyrelse på deres
møde den 24. marts.
Det betyder, at det nu er blevet besluttet, hvordan kommunen skal udvikle sig
og bruge sine arealer de næste år. Blandt
andet udstikker kommuneplanen rammerne for placering af boliger, rekreative
områder, trafikbetjening, placering af erhvervsområder med videre.
Kommuneplanen er altså Vallensbæks
overordnede vision for, hvordan vi som
kommune på sigt kan udnytte vores arealer i overensstemmelse med vores vision.

KOMMUNEPLANEN SKABER RAMMERNE
En kommuneplan udpeger rammerne for fremtidig
anvendelse af alle kommunens arealer. Den egentlige
udnyttelse af et område – altså hvad der skal bygges, og
hvad der skal bevares – bliver præciseret i en lokalplan,
som bliver sendt i høring.
Derudover reguleres for eksempel trafik og spildevand
i henholdsvis trafiksikkerhedsplan og spildevandsplan.
Oversvømmelser og klimaudfordringer reguleres i en
risikostyringsplan.

En kommune med bred diversitet

rammerne for den nye bydel Nordporten.

Vallensbæk Mose og Strandparken er

Vallensbæk er en grøn og blå kommu-

Det er et fælles byudviklingsprojekt mel-

de to største rekreative arealer, som vi

ne, der værner om miljøet; Vallensbæk

lem kommunen og Vestegnen HF & VUC.

har i Vallensbæk. Omkring Strandparken

er præget af kysten, søer og de store re-

Den nye bydel bliver mangefacetteret.

har vi allerede gang i flere projekter, som

kreative arealer midt i kommunen. Der-

VUC bygger en ny og moderne uddannel-

er gjort mulige af kommuneplanen. På

udover har vi en bred diversitet i byrum

sesinstitution. Yderligere bliver området

Strandengen føres det grønne strøg vide-

lige fra den gamle landsby med stråtæk-

præget af både ungdoms- og senioreg-

re, så det forbinder by og strand. Det bli-

te huse til moderne lejligheder og villa-

nede boliger. Og arealet omkring Vand-

ver en oplevelsesrig rute med mulighed

og rækkehuskvarterer, og det afspejler

grunden indtænkes som et grønt, rekrea-

for ophold. Havnen er udvidet med fle-

Kommuneplan 2020-2032.

tivt område.

re kvadratmeter, og snart kommer der en

Rammerne for flere områder bliver be-

Landsbyen i midten af kommunen be-

badeanstalt for enden af molen.
Udover projekterne omkring Strand-

skrevet i kommuneplanen. Der er blandt

vares med dens karakter og landsbymil-

andet rammer for erhverv, centerstruktur

jø, og boligområderne i den sydlige del af

parken er vi også ved at etablere Pile-

og detailhandel, men også boligområder

Vallensbæk tæt på stationen kan fortæt-

parken i Nord og et parkbånd mellem

udgør et afsnit af kommuneplanen.

tes i overensstemmelse med Fingerpla-

Løkkekrogen og Tværstien. Vallensbæk

nen for Hovedstadsområdet.

vedbliver altså at være en grøn og blå

Boligområderne i Vallensbæk fordeler
sig i tre områder: Nordmarken, Landsbyen og Strandområdet.
I Nordmarken skaber kommuneplanen

Kultur, fritid, sundhed, vej, trafik og

kommune med bred diversitet.

landskab og natur er også beskrevet i
den netop vedtagne kommuneplan.
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blomster
Tid til

Nu har du chancen for at bidrage med dit eget
kunstneriske udtryk, når ”Tid til Blomster”
kommer til Vallensbæk og skaber et kunstværk
af en masse hæklede blomster.

Tid til Blomster er et ”kunst sammen,

Vild med Vilje, som er en bevægelse for

hver for sig”-projekt, hvor alle, som har

alle, der vil gøre en konkret og lokal for-

lyst, hækler én eller flere blomster, som

skel for at gøre naturen vildere, rigere og

spirere af Danmarks mange smukke vil-

samles til et stort fælles blomstrende

mere mangfoldig.

de blomster.

kunstværk bestående af blomster i alle
mulige farver, former og materialer.
I Vallensbæk har vi valgt at tage ud-

Alle kan deltage – nybegyndere såvel
som garvede hæklere.
Du kan deltage i ”Tid til Blomster” ved

receptionen på Vallensbæk Rådhus.
Så find hæklenålen frem, og lad dig in-

Hvis du har spørgsmål, kan du
kontakte Loui Stampe Lund på
lsl@vallensbaek.dk eller tlf: 4797 4128

gangspunkt i de mange smukke vilde

at hækle blomster og indlevere dem i re-

blomster, som findes i den danske na-

ceptionen på Vallensbæk Rådhus senest

Få dine venner med

tur, men der er naturligvis plads til indi-

den 10. august. Blomsterne sammensæt-

Der skal være minimum 1500 blomster

viduelle fortolkninger, så fantasien kan

tes til Vallensbæks største blomstrende

for, at værket ”gror”. Vi krydser fingre for,

få frit løb.

kunstværk. Kunstværket bliver afsløret i

at du synes, det lyder spændende. Og

Vestegnens Kulturuge i uge 37 – og jo fle-

du må meget gerne sprede kendskabet

te fokus på vilde blomster i et kunstværk,

re blomster, desto mere imponerende vil

til projektet til venner og familie – også

er naturens behov for mere ”vildskab”.

det endelige kunstværk fremstå.

udenfor Vallensbæk. Alle må selvfølgelig

Baggrunden, for at vi ønsker at sæt-

Kommunen har stort fokus på naturen,
og har bl.a. indgået et samarbejde med
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Du kan bruge dit eget garn, eller du kan
hente en lille pose garn og en hæklenål i

gerne bidrage.

Hjælp til inspiration:
1.	Inspiration til vilde blomster kan du finde
på vallensbaek.dk/tidtilblomster
2.	Hjemmesiden naturporten.dk viser flotte
illustrationer af mange planter
3.	Danmarks Naturfredningsforenings
hjemmeside dn.dk rummer mange navne og
fotos på anbefalede insektvenlige blomster
4.	Hen over sommeren vil Kultur- &
Borgerhuset afvikle flere hækle-workshops
(online eller fysisk), som kan findes på
vallensbaek.dk/aktiviteter. Find fem små
film om hækling for nybegyndere på
vallensbaek.dk/tidtilblomster under ’Hjælp
til at komme i gang’
5.	Se ”Tid til Blomster” på Facebook-siden
”Fritid og frivillighed i Vallensbæk” hvor
der også er hækletips og masser af fotos af
det originale værk
6.	Læs mere på vallensbaek.dk/tidtilblomster,
hvor du også kan se en video om projektet.

Bag om “Tid til Blomster”
Den oprindelige idé kommer fra to kvinder i Nordjylland, Sofie Hemmert-Lund og Mia Kuch Svenningsen, som i foråret
2020 samlede ca. 10.000 blomster til kunstværket ”Tid til Blomster”. Et værk, som har blomstret i Nordkraft i Aalborg
og vokset sig til et 10 m langt kunstværk. Vallensbæk er første samarbejdspartner, der byder ind med en ny fortolkning af ”Tid til Blomster”.
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Opslagstavlen

Bibliotekarerne
anbefaler
Bettina anbefaler ”Nattens udyr” af
Michael Katz Krefeld
Politikommissæren Cecilie mistænker,
at der er en sammenhæng mellem to
drabssager. Sammenhængen finder hun på
nettet i et hemmeligt selskab for mænd,
der hader kvinder.
Der er tju-bang, spænding og fart

Spørgeskema:
Hvordan har du det?

over feltet, men også lidt for stereotype
og samspilsramte personer og en lidt
forudsigelig handling.

2450 borgere i Vallensbæk har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i e-Boks. Undersøgelsen skal give et billede af, om danskernes
sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor der er særlige udfordringer netop nu.
Hvis du har modtaget spørgeskemaet i e-Boks,
er det vigtigt, at du besvarer det. Vallensbæk
Kommune planlægger sundhedstilbuddene ud
fra resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen.
Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte, og det er frivilligt, om man vil deltage.
Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet
på hjemmesiden danskernessundhed.dk i marts
2022, hvor man også kan læse resultaterne fra
tidligere undersøgelser.

Cecilie anbefaler “Fortuna Girls –
spillet begynder” af Peter Grossmann
Maria, med kælenavnet Messi, er lige flyttet
til en ny by sammen med sine forældre,
og det er hun absolut ikke begejstret for.
Hun har måttet sige farvel til sin klasse,
sine venner og sit fodboldhold tilbage i
den gamle by. At den nye by ikke har noget
pigefodboldhold, gør det bestemt ikke
bedre. Byens drengehold er ikke typen, der
spiller fair, og de kan da slet ikke forestille
sig, at en pige kan spille fodbold. Det får
Messi dog vist dem, at en pige godt kan!
Bogen er den første i en serie om en
gruppe seje piger, der ikke står tilbage for
noget. Fra ca. 9 år.

Månedens billede

Liva anbefaler ”Afstanden mellem dig
og mig” af Caroline Øsum
Laura går på gymnasiet, og efter en fest
kører hun galt på cyklen. Pludselig kommer
en fremmed kvinde over og hjælper hende.
Laura når knap nok at opfatte det, før
følelserne og adrenalinen tager over, og
den fremmede kvinde og Laura kysser, før
kvinden tager videre.
Da Laura igen kommer i skole, finder hun
ud af, at deres nye vikar tilfældigvis er
den fremmede kvinde, hun mødte – Mille

@ziconmast Vallensbæk Mose #vallensbæknu
#vallensbæk #natur #sol
Del dine billeder med os på Instagram
Tag dem med #vallensbæknu
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hedder hun.
Mille og Laura indleder et hemmeligt
forhold, men vil det holde? Og vil den store
aldersforskel skræmme dem fra hinanden?
Bogen kan anbefales for 12+.
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Redaktion

Et skridt tættere
på selvstændighed

Kommunikation - Vallensbæk Kommune,
kommunikation@vallensbaek.dk.
Ring til redaktionen på tlf: 4797 4008

Omdeling
Foreninger i Vallensbæk. Hvis bladet

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk og byrådet i Ishøj har skrevet til

udebliver, så ring 4797 4008.

Indenrigs- og Boligministeriet og endeligt tilkendegivet, at de ønsker
at ophæve det forpligtende samarbejde mellem de to kommuner.
Det forventes at ske med virkning fra 1. januar 2022, hvor de to

Foto
Colourbox, Vallensbæk Kommune

kommuner dermed hver især hjemtager de opgaver, de har varetaget
for hinanden siden 2007.
Gennem årene har Ishøj taget sig af genoptræning, det specialiserede socialområde, specialundervisning samt natur- og miljøområdet – og Vallensbæk har taget sig af beskæftigelsesområdet. Det har
for eksempel i praksis betydet, at jobcentret i Vallensbæk har betjent borgere fra begge kommuner.
Det forventes, at Ishøj og Vallensbæk når en afklaring vedrørende
udveksling af medarbejdere inden den 1. juni, sådan at den endelige

Deadline
Næste nummer udkommer 8.-9. maj.
Deadline 14. april, til kalenderen via
vallensbaek.dk/aktiviteter dog 20. april.

Rådhuset, åbnings- og telefontid
Mandag-onsdag: 8.00-15.30
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-13.30

overførsel af medarbejdere og opgaver kan ske frem mod årsskiftet.
Ansvaret for opgaverne forventes at overgå til de respektive kommuner pr. 1. januar 2022.

Døgnpleje Rønnebækhus
Telefon: 4373 4344

Vej og Park vagttlf.
Telefon i dagtimerne: 4797 4500
Vagttlf. aften/weekend: 2673 7225

Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus
Telefon: 4797 4700
Telefonbetjening:
Mandag-torsdag: 8.00-19.00
Fredag: 8.00-17.00
Lørdag: 10.00-15.00
Personlig betjening:
Mandag-torsdag: 11.00-19.00
Fredag: 12.00-17.00

Sådan bliver du testet

Lørdag: 10.00-15.00

Kommunale Ejendomme
Vagttlf. aften/weekend: 2727 4039

Der er mulighed for at blive testet for COVID-19 flere steder i
Vallensbæk – se vallensbaek.dk/coronavirus
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Det er en luksus,
at jeg kan have min
virksomhed i
Vallensbæk.
Det sætter jeg
stor pris på.
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Vi er Vallensbæk er en portrætserie
af borgere, virksomheder og ansatte
i Vallensbæk. Hende, du møder i
supermarkedet, ham du køber dit
brød af og dem, der henter dit affald.
I denne måned kan du møde
Pernille Rosberg, der er gravør
og ejer af smykkevirksomheden
KOBRA Copenhagen, der ligger i
Vallensbæk.

”J

klippe-klistrede helt vildt meget. Jeg brugte
altid saks og tape, og da jeg var barn, troede
jeg, jeg kunne lave alt i tape – selv tøj. Min far
var elektriker, og han sad ofte om aftenen med
dimser og dioder og loddede, og jeg sad tit
sammen med ham. Der begyndte jeg at lære at
bruge tænger, og så trak han kobbertråd ud af
I dag laver jeg unikasmykker med personligt
præg i min virksomhed KOBRA Copenhagen.
Men det med smykker var faktisk aldrig noget
af det, jeg tænkte, jeg ville arbejde med.
Det var bare noget, jeg sad og legede med.
Gravørlauget gravørlærlinge, og det, tænkte jeg,

Vejlegårdsparken sammen

send dit bud til

kommunikation@vallensbaek.dk

ledningerne, så jeg kunne lave ringe.

Men så mens jeg gik på teknisk skole, søgte
eg er vokset op i

k al
Hvem s we?
vie
vi inter

var noget for mig.
Jeg startede min virksomhed hjemme i vores

BLÅ BOG:
•	Pernille Rosberg er 46
år og stifter og ejer af
virksomheden KOBRA
Copenhagen.
•	Hun er opvokset i Vallens-

med mine forældre og min

hus her i Vallensbæk, men så fandt jeg et lille

bæk, hvor hun nu også bor

bror. Så mine rødder går

lokale tæt på, og her holder vi stadig til i dag.

sammen med sin mand og

langt tilbage. Der boede

Det betyder enormt meget for mig at have

sine to børn Loke på 12 og

jeg hele min barndom og

virksomhed i Vallensbæk, for det har været

Lucca på 15.

ungdom. Jeg gik på Vallensbæk Skole fra

vigtigt for mig ikke at være fraværende over for

børnehaveklassen til 10. klasse, og jeg gik

min familie, og at mine børn var tæt på mig. Det

til håndbold nede i Idrætscentret – meget

var helt vildt fedt, for da mine børn var små,

af min ungdom foregik dernede. Efter

kunne de cykle ned til mig på arbejdet. Og jeg

vi havde trænet, sad vi altid derinde og

havde sofa, fjernsyn og snacks. Og hvis de var

fik en cola og hang ud. Efter folkeskolen

syge, så kom de med på arbejde og kunne ligge

var jeg meget klar på, at jeg ikke ville gå

i sofaen og hygge sig der. Vi har faktisk snakket

gymnasievejen. Jeg var ikke særlig boglig,

om det, og de synes også, det var fedt. Nu er

så jeg valgte i stedet teknisk skole.

børnene jo store, men jeg synes stadig, at det er

Jeg har altid været sådan en, der

rigtig rart at have min virksomhed i Vallensbæk.

•	Pernille er uddannet
gravør og startede i 2007
sin egen smykkevirksomhed KOBRA Copenhagen,
som laver unikasmykker
med personligt præg.
Værkstedet ligger i Vallensbæk ikke langt fra,
hvor Pernille bor.

