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Børnedemokrater drømmer om
svævebane
BØRNEIDEER Det er kun de voksne, der ikke kan se skoven for bare træer. Børnedemokrater i

Kærene vil omdanne utrygt skovareal til rekreativ natursti med svævebane. De får ros af
borgmesteren.
Af André Bentsen  27. maj 2016, 12:54:55
Anbefal

Del 3 personer anbefaler dette. Vær den første af vennerne.

Ej, skal jeg være den første der tager igen?” De mange børnedemokrater var tydeligvis i tvivl om præcis,
hvor pænt man skal opføre sig, når man holder møde med borgmesteren.
De er til gengæld ikke i tvivl om, hvad de vil med deres boligområde. Som de første i landet har AKB
nemlig tænkt sig at give børn fra 9 til 13 år reel indflydelse på deres hjem.
”Vi kalder det børnedemokrater. Vi spurgte for nogle år siden forældre og børn, hvordan de helst ville have
legepladsen skulle være. Det viste sig, at de voksne slet ikke ville have det samme som børnene, og det
er altså børnene, der bruger tingene. Nu vil vi indlemme vores børnedemokrater i driften, og håber at få
støtte til at projektet kan spredes til resten af Danmark,” fortæller Søren Lillevang, ejendomsleder i AKB.
Fællesskab for alle
I sidste uge præsenterede børnedemokraterne deres fremtidsvisioner for det lille skovområde ved
Multibanen for borgmesteren.
”Vi vil lave et sted, som man kan lide at være, og som kan bruges af alle, så alle føler sig hjemme og er
glade for det område vi bor i,” fortalte børnedemokraterne, der havde lavet forskellige postkort til
borgmesteren med idéer og udsagn om fællesskab i deres lille bydel.
Demokrati for alle
Børnedemokraterne består lige nu af seks unge, men flere kan komme til, og måske er nogle allerede på
vej.
”Da der var opstartsmøde, var vi 30 børn og unge samlet, og der var en fantastisk energi. Det sjove er, at
mange af børnene kommer fra villakvarteret, men de bruger også legepladserne i Kærene, og vil også
gerne være med,” fortæller SFOleder på Hendriksholm Skole, Per Bent Andersen.
Rødovres borgmester Erik Nielsen (S) glæder sig over initiativet.
”Det påvirker mig meget, når børn gør en indsats for selv at udrette noget, og jeg håber initiativet med
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børnedemokrater kan bredes ud, så vi kan få inddraget endnu flere. Skolen, foreningerne og de lokale
virksomheder måske. Vi vil gerne være
sammen om Rødovre. Både på græsplænen foran rådhuset, men også i boligområderne,” understreger Erik
Nielsen.
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