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rivatfotoMit Vanløse
Ida Kilias Svenningsen, 22 år, studerer kommunikation og 
engelsk på Roskilde Universitet, bosat i en af Vanløses borge.

 
Hvorfor bor du i Vanløse?

- Jeg tror, at det har noget med tempoet at gøre. Tingene 
kører i lidt lavere gear her end i resten af København, og 
det kan man også mærke på menneskene, føler jeg. Men 
stadig ligger Vanløse lige om hjørnet - broerne ligger alle i 
cykelafstand.

Hvad er dit yndlingssted i Vanløse?
- Faktisk er mit yndlingssted nok Vanløses station. Jeg 

elsker de små loppemarkeder, der bliver afholdt i weeken-
derne. Der er noget hyggeligt, for mig næsten noget nostal-
gisk over den slags markeder, hvor man kan finde så mange 
finurlige ting - med hver deres historie.

Hvornår (gen)opdagede du sidst Vanløse?
- Det må være om sommeren. Når solen titter frem bag 

skyerne, sker der et eller andet. Man opdager folk gå rundt 
med salige smil, uden nogen umiddelbar grund. Det er næ-
sten selvsagt, når solen skinner, bliver dagene lysere.

Hvad er norm core i Vanløse?
- Det grønne, uden tvivl.  

Petitpoetiske indslag 
Med de petitpoetiske indslag sætter vi fokus på de små 
gyldne glimt i Vanløse-hverdagen. Genopdag himlen over 
Damhussøen eller fliserne på Jernbane Allé og se mere på 
vismigditkvarter.dk

Hvor er dit yndlingssted i Vanløse? Skriv til os på mail@
vismigditkvarter.dk - så kan det være, at vi udvælger dit sted 
til sitet og et petitpoetisk indslag her i avisen. 

Udover de petitpoetiske indslag har vi endvidere en in-
tention om at lave små miniinterviews med kendte menne-
sker fra og i Vanløse, samt hverdagens mennesker i Vanløse. 

Elektrisk og grøn, grøn             
udvikling på Skjulhøj Allé
Jubilæum. R&M-EL fej-
rede 95-års jubilæum 
med politiske skulder-
klap.

Af Flemming Saugmann

Der var fest og fint besøg på 
Skjulhøj Allé i sidste uge, hvor 
R&M-EL kunne fejre 95-års 
jubilæum - blandt andet med 
festtale af overborgmester 
Frank Jensen (A), samt med 
spændende oplæg om fremti-
dens nyeste teknologi og ener-
gimæssige udfordringer. 

Firmaet, der er en af Køben-
havns mest erfarne og velren-
ommerede elinstallatører, som 
nu har specialiseret sig som 
rådgiver inden for energiopti-
mering, samarbejder blandt 
andet med Københavns Kom-
mune om nye metoder og 
teknologier til at kunne nå 
kommunens ambitiøse mål-
sætning om, at København 
skal være CO2-neutral når vi 
når 2025. 

Og der var da også velfor-
tjente skulderklap til virksom-
heden fra overborgmesteren, 
som fandt det enormt posi-
tivt at se en virksomhed, der 
både går forrest på den grønne 

dagsorden, og samtidig tager 
et socialt ansvar, hvor lærlinge 
i dag udgør mere end 20 pro-
cent af de ansatte. 

- Det er den helt rigtige vej 
at gå for at skabe grøn vækst 
og flere arbejdspladser og jeg 
ønsker R&M-EL et kæmpe 
tillykke med jubilæet, sagde 

Frank Jensen og føjede til, 
at han anser R&M-EL for at 
være et enestående forbillede 
for god og innovativ virksom-
hedskultur i København, og  
gerne ser, at flere følger i deres 
CO2-venlige fodspor.

Virksomhedens direktør 
Stig Elmvang er ikke i tvivl 

om, at satsningen på grøn 
vækst har været med til at 
skabe flere nye jobs og lære-
pladser.

Ligesom en del af væksten 
beror også på, at R&M-EL har 
ansat akademikere i virksom-
heden, som har et nyt og an-
derledes syn på branchen.

Satsningen på grøn vækst har blandt andet skabt flere nye jobs og lærepladser. R&M-EL har således kunnet øge antallet af lærlinge 
med ca. 40 pct. over de sidste tre år - og omkring en tredjedel af omsætningen stammer i dag fra projekter relateret til energioptimering.

En del af væksten beror også på, at R&M-EL har ansat akademikere i virksomheden, som har et 
nyt og anderledes syn på branchen, ligesom man i 2012 oprettede et energi-lab for at kunne teste og 
afprøve nye løsninger samt visuelt præsentere de nyeste løsninger for kunderne. Privatfoto

Din Bedemand  BJ
v/ Bo Johansen
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• Ålekistevej 82, 2720 Vanløse
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