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PROGRAM FOR DAGEN

10.00 –  10.05 Formand for Erhvervsforeningen, 

  Torben Rasmussen åbner Høstfesten

10.15 –  12.00 Musik fra ”Joysen Duo” 

12.00 –  12.15 Auktion over Ældresagens maleri v/ Michael Ziegler

12.30 –  13.45 Musik fra ”Joysen Duo”

14.00 –  14.05 Præmiering af Årets bod på Frivillighedsdagen

HELE DAGEN:

- Prøv forskellige spejderaktiviteter

- Gå på opdagelse hos kræmmerne

- Køb mad og drikke i gadens boder

Tak til vore SPONSORER som gør denne dag mulig:

Byens Bager: Brød til morgenka� en

Høje-Taastrup Kommune: Økonomisk støtte til
gennemførelse af Frivillighedsdagen

Lokalavisen Taastrup: Præmie til foreningen med den fl otteste bod.

Hedehusene Erhvervsforening: Økonomisk støtte til
gennemførelse af Høstfesten

HEDEHUSENE  HØSTFEST &
FRIVILLIGHEDSDAGEN

LØRDAG DEN 27. AUGUST

- Køb mad og drikke i gadens boder

Prøv sjove

spejder aktiviteter

Erhvervsforeningens

formand, Torben

Rasmussen byder

velkommen kl. 10.00

Hovedgaden vil være fyldt medforeninger og kræmmere

Auktion over

Borgerbillede ved

Michael Ziegler

Joysen Duo spiller 

folkelig musik i

løbet af hele dagen.

Kom og gør en god 

handel hos Hoved-

gadens forretninger

AF PERNILLE ROHDE
pernille.rohde@sn.dk

HEDEHUSENE: »Med projekt 
Råderum sender vi et klart 
budskab til unge familier på 
udkig e� er bolig: ’Her skaber 
vi attraktive grønne områder og 
steder, hvor børnene kan lege. 
Vi gør noget særligt ud af vo-
res grønne områder og byrum, 
for det er også med til at ska-
be ejerskab og trivsel,« sagde 
borgmetser Michael Ziegler, da 
han holdt tale i Charlottekvar-
teret, før han tog første spade-
stik til projekt Råderum tirsdag 
e� ermiddag.

Ideen med det færdige Rå-
derum, som er et millionpro-
jekt med mange investorer 
bag, er at skabe socialt liv og 
fællesskab i Charlottekvarte-
ret og Hedehusene. Når man 
forskønner Charlottekvarteret 
og gør det mere tilgængeligt 
og grønt, håber man også, at 
området i højere grad bliver 
knyttet sammen med resten 
af Hedehusene.

En meget vigtig del af projek-
tet er beboerinddragelse. Der 
har været stort fokus på, at 
deres meninger og ideer skulle 
med og ikke mindst eleverne på 
Charlotteskolen har været en 
aktiv part. De har ha�  � ere un-
dervisningsprojekter, hvor de i 
skoleregi har arbejdet sammen 
med lokale håndværkere om at 

bygge blandt andet hyggehyt-
terne og Junglebanen, som har 
gjort det sjovere at være barn i 
Charlottekvarteret.

Første spadestik blev taget 
lige overfor Cirkuspavillonen, 
hvor den boligsociale helheds-
plan holder til. Her skal byg-
ges en murstens- og stations-
bænk af mursten, som elever 
fra Charlotteskolen har støbt. 
De 75.000 kr., som bænken 
vil koste, har Hedeselskabet 
sponsoreret.

Råderumsprojektet indbe-
fatter også tryggere belysning 
på stier, nye legepladser, � ere 
parkeringspladser i Charlotte-
gården, et lille torv og a� alds-
gård ved indgangen til kvarte-
ret, udsmykning og belysning 
af tunneller og forbedrede 
adgangsforhold til kvarteret. 
Det forventes færdigt i april-
maj 2017. 

Spadestik til millionprojekt

Kom med projetdirektør Ole Møller på en guidet tur i 
NærHedens projektområde.

HEDEHUSENE: Torsdag den 25. 
august kl. 17 inviterer NærHe-
den til ’byvandring’ med fokus 
på de mange nye aktiviteter, der 
tegner første etape af fremti-
dens forstad.

I løbet af 2016 har både en-
treprenører, skoleklasser og 
frivillige natur-plejere indtaget 
NærHedens område syd for ba-
nen i Hedehusene. Men hvad 
er det lige præcis, der foregår 
på området, hvad skal det blive 
til og hvordan kan man være 
med? Det kan alle med mod 
på en kort vandretur få svar 
på, når NærHeden inviterer 
på ’byvandring’. 

Vandringen starter kl. 17 
foran NærHedens projektkon-
tor på Industrivej 2 – lige over 
for den byggegrund, hvor MT 
Højgaard skal bygge de første 
boliger i NærHeden i form af 

48 rækkehuse. Herfra går en 
guidet tur, hvor projektdirektør 
Ole Møller og medarbejderne 
fra NærHedens sekretariat un-
dervejs vil fortælle om alt det 
nye, der er i gang på det 65 
hektar store område. 

Turen går blandt andet forbi 
skolehaverne og den nye bål-
hytte, som Moselauget Sejlbjerg 
Moses Venner har bygget. En-
delig bliver der mulighed for at 
høre mere om nogle af de større 
anlægsprojekter, der er i gang 
på området: det nye springcen-
ter, vejbyggeri og opbygningen 
af den store bakke som den 
kommende bro over banen 
skal lande på. Som afslutning 
på turen byder NærHeden på 
en sandwich. 

For at deltage, skal man 
møde op på Industrivej 2. Tu-
ren varer til kl. 18.30.

Byvandring i 
NærHeden

»Charlottekvarteret bliver den attraktive parkbebyggelse, 
den skulle have været fra start. Et skønt, rekreativt område 
med et fælles parkstrøg og mange aktivitetsmuligheder. 
Et sted, hvor mennesker gerne vil bo,« sagde borgme-
ster Michael Ziegler før han stak spaden i jorden der hvor 
Murstens- og Stationsbænken skal stå. Foto: Hans Jørgen 
Johansen

Murstenene, som Murstens- og Stationsbænken skal byg-
ges af, har elever fra Charlotteskolen selv støbt. Foto: Hans 
Jørgen Johansen

/taastrup

SE FOTOGALLERI


