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Der blev hugget træer og
malet fuglehuse, da IrmaBy-
en i sidste uge flyttede ind på
Festpladsen i Rødovre Cen-
trum.

Af André Bentsen

Mens de voksne drømte sig væk i
miniatureudgaver af den kommen-
de kaffeby ved Espelunden, kunne
børn i sidste uge tegne deres helt
egen udgave af IrmaByen, som
Rødovres nye bydel rettelig kom-
mer til at hedde. 

Hele Festpladsen i Rødovre Cen-
trum var nemlig omdannet til ét
stort showroom, da IrmaByen i
sidste uge rykkede ud med model-
ler som man kunne drømme sig
ind i, eller også bare male et fugle-
hus, deltage i konkurrencer eller
spille et de to IrmaByen-spil på
Ipads, Der blev også plantet kryd-
derurter og Camilla Plum fortalte
om dyrkningshaver, landliv, og
selvforsyning. 

Weekendens helt store attraktio-
ner var dog trækunstneren Sean
Mc Kenna, der flere gange måtte
lade øksen hvile for at svare på
spørgsmål og stille op til fotografe-
ring med de mange centerkunder. 

De fik lidt godt med på vejen fra
kokken Louisa Lorang, der tilbe-
redte inspirerende mad i havens
tegn. 

"Vi er desværre lige løbet tør,"
måtte hun sige til de sidste sultne
hænder, der rakte op for at få en
gratis smagsprøve i lørdags. Irma-
Byen synes allerede nu flere måne-
der før de første spadestik begyn-
der at grave i Rødovres muld, som
et tilløbsstykke. 

Startskud. Som vi kunne fortælle i
sidste uge, har ELF Development
og eurodan-huse da også allerede
underskrevet en større millionaftale
om at opføre 29 moderne parcel-
og rækkehuse i IrmaByen. 

Allerede om et år står de helt
moderne enfamiliehuse klar til de
nye borgere  i Irma-koncernens
gamle domicilområde ved Kors-
dalsvej. 500 interesserede har alle-
rede skrevet sig op til en lejlighed,
et townhouse, et punkthus, et ræk-
kehus eller et af de række- og par-
celhuse, som nu bliver opført på
tre af delområderne i IrmaByen. 

Administrerende direktør, Ludvig
Find, fra ELF Development, er ikke
overraskende meget glad for den
modtagelse, som IrmaByen har få-
et. 

"Vi vidste godt, at beliggenheden
af og byggeplanerne for IrmaByen
var attraktiv, men interessen over-
går simpelthen vores vildeste for-
ventninger. Folk har strømmet til
vores arrangementer og skrevet
sig op. Og nu får vi en af Danmarks
stærkeste typehusfirmaer med om
bord til at opføre en række af Irma-
Byens parcel rækkehuse. Det kan
man kun blive glad af," konstaterer
Ludvig Find.  

Som man  kan få et indtryk af på
Festpladsen i disse dage, kommer
IrmaByen til at tilbyde spændende
arkitektur, original byplanlægning
og tidssvarende design. 

Sætter byen i scene. Heldigvis
fortsætter begivenhederne på
Festpladsen da også i næste uge,
hvor Sean McKenna forhåbentlig
når at gøre sin træskulptur færdig.

"At udsmykke en ny bydel er en
skøn udfordring og en fantastisk
mulighed for at sætte byen i scene
på en sund, kreativ og naturlig må-
de. Det jeg ser som min fornem-
meste opgave er at forbinde områ-
derne i denne nye bydel ved hjælp
af kunst, udsmykning, legepladser
og gode udemiljøer. Jeg vil gerne
være med til at skabe IrmaByens
identitet med mennesket og fæl-
lesskabet i centrum. Jeg vil gerne
drage bydelens historie ind i mit
arbejde. Både som inspiration,
men også ved helt konkret at gen-
bruge materialer fra bygninger og
pladser i det nye udemiljø. Forti-
den bliver dermed en del af vores
nutid, ligesom vi engang bliver en
del af en fremtid,” forklarer den ar-
bejdsomme trækunstner fra sin
uvante arbejdsplads i menneske-
vrimlen.

"Kunst handler om sanseople-
velser. Både dem, der give stof til
eftertanke, og dem, der får krop-
pen til fysisk at bevæge sig. Jeg
tager min kunst over i alt andet jeg
arbejder med og dette arbejde
med tilbage. Min vision er at plante
et frø med kunsten og legen, som
giver folk lyst til at udfolde sig soci-
alt og fysisk.  For eksempel gen-
nem leg," siger Sean McKenna.

IrmaByen lokker med 
trækunst og presset juice

OVERBLIK: På Festpladsen kan man se en model af den
kommende by for foden af kaffetårnet. Foto: Red

LAD DE SMÅ KOMME TIL MIG: Med Ipad-spil og tegnekonkurrencer lokkede IrmaByen i hele sidste uge børnefamilier til
Festpladsen, hvor de kunne slå sig løs i det kommende Irma-univers og vinde flotte præmier.  Foto: Red

TRÆKUNST: Sean McKenna laver kunst til IrmaByen ud af
gamle træer fra det gamle industrikvarter. Foto: Red

Fredag d. 22. maj
Tidsrum: Kl. 14.00-16.00 
• Gartner og landskabsarkitekt Carl Corfitzen giver

gode råd om plantning og dyrkning af egne grønt-
sager. 

Tidsrum: Kl. 16.00-17.00 
• Kom og mal dit eget fuglehus, som du kan få med

hjem

Lørdag d. 23. maj
Tidsrum: kl.13.00-14.00
• Juiceren Mads Bo laver juice af urter og grøntsa-

ger. Kig forbi og få en sund smagsprøve. 

Tidsrum: kl. 14.00-16.00 
• Kom og mal dit eget fuglehus, som du kan få med

hjem

Tidsrum: I løbet af dagen
• En ekspert fortæller om renter, boligkøb osv.

Tidsrum: Kl. 15.00
• Lodtrækning om et gavekort til Rødovre Centrum

og Fætter BR. 

Smag på Irmabyen
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