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HEDEHUSENE: På lørdag den 2. december kommer borgmester Michael Ziegler og tænder juletræet, som han plejer 
klokken 12.00. Bagefter serverer Bollinis Familie Restaurant - ’Det røde hus’ gratis gløgg og æbleskiver, som er 
sponsoreret af Bollinis. Nissemor og nissefar deler godteposer ud til børnene, som er sponsoreret af Kjelds Kartofler 
og sidst men ikke mindst kan man nyde pebernødder fra Byens Bager. Sidste år tog borgmesteren et selfie fra sin 
udsigt fra toppen af brandstigen, da han skulle tænde juletræet i Hedehusene.

Juletræstændig på StationsforpladsenHede- 
husene
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HEDEHUSENE: En lokal vision 
spirer frem på Heden.
Torsdag den 16. november var 
10 lokale håndværksvirksom-
heder fra Hedehusene og om-
egn samlet til et netværksmøde 
på Sengeløse Kro for at fejre 
afslutningen af  Charlottebæn-
ken i Hedehusene. 

Charlottebænken er ikke 
bare en bænk. Den er også en 
fortælling om kvinden, der har 
lagt navn til Charlottekvarteret 
i Hedehusene. Bænken er ble-
vet et eksempel på, hvad der 
kan skabes lokalt, når alle by-
der ind, med det de er bedst til. 

Under fejringen på kro-
en blev der også drøftet nye 
muligheder for et fremtidigt 
lokalt samarbejde mellem 
håndværksvirksomhederne og 
Høje Taastrup Kommune om 
byggepgaver. 

»Der er så mange fordele 
ved at tænke lokalt, i bund 

og grund handler det om lo-
kal samfundsudvikling, og 
det kommer alle til gode,« 
siger Torben Rasmussen, som 
er formand for Hedehusenes 
Erhvervsforening. 

»Samtidig har det været rart 
at få ansigter på de forskelli-
ge virksomheder fra lokalom-
rådet, som også har bidraget 
til Charlottebænken,« smiler 
Torben Rasmussen.

Et spørgsmål, der blev rejst i 
løbet af aftenen var: ’Hvordan 
kan vi sammen udvikle en lo-
kal vision, der gør det muligt 
for små og mellemstore virk-
somheder at byde på lokale 
bygge opgaver i kommunen og 
samtidig tage et større socialt 
ansvar i form af jobåbninger 
til byens borgere og især de 
unge, der står uden en lære- 
eller praktikplads.’

»Jeg var overrasket over 
det fokus og den velvilje, som 

virksomhederne har, når det 
gælder om at tage et socialt an-
svar. Det har gjort indtryk på 
mig,« siger Kaya Durmaz, som 
er afdelingsformand i Vibos bo-
ligafdeling i Charlottekvarteret. 

»Det er dejligt, at de loka-
le virksomheder er klar til at 
fortsætte den positive udvik-
ling med det arbejde, der al-
lerede bliver gjort for byens 
unge mennesker. Det er helt 
sikkert, at vi fra Vibo er klar 
til at gå i dialog med de lokale 
håndværksvirksomheder, hvis 
de også påtager sig et socialt 
ansvar,« tilføjer Kaya Durmaz.

Er du interesseret i at  høre 
mere eller blive en del af er-
hvervsnetværket, så kontakt 
Helhedsplanen i Charlottekvar-
teret på mail : kim@charlotte-
kvarteret.dk eller  andersdbc@
gmail.com

Kommer alle til gode: Lokal 
samfundsudvikling
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»Der er så mange fordele ved at tænke lokalt, i bund og grund handler det om lokal sam-
fundsudvikling, og det kommer alle til gode,« siger Torben Rasmussen. Foto: Privat

10 lokale håndværksvirksomheder fra Hedehusene og omegn samlet til et netværksmøde på Sengeløse Kro for at fejre afslutningen af Charlottebænken i Hedehusene. Foto: Privat
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Fløng 
El & Service
46 59 81 71 

The Branding 
Garage ApS
22 84 46 03

Frisør Rita 
Borum

46 56 35 22

Træmanden
21 60 94 64 

Kjeld’s 
Kartofl er

40 40 27 04

Strube VVS
46 59 52 52 

Slik Slik
21 42 22 03

Skjold Burne 
Vinhandel

46 56 01 47 

TB Malerne
22 52 85 98

Spæncom A/S
88 88 82 00

Jensen 
Skilte A/S

46 59 04 19

21 42 22 03Roskilde 
Teltudlejning
46 59 34 84 

Nordea
70 33 33 33

Garagepark 
ApS

20 45 65 18 

Restaurant 
Bollinis

46 56 00 95 

Mettes Hjørne
20 46 26 45

Nøhr El-Service
70 20 17 40 Yeti ApS

Anlægsgartner
40 18 72 28

JH Smede og 
Montageservice

30 27 30 27 

Klausens 
Dyrehandel
60 22 28 30

Entrefl ex A/S
40 50 87 16

Entrefl ex A/S
Danmission

Genbrug 
Hedehusene
46 55 59 50

Charlottebænken er blevet et eksempel på, hvad der kan skabes lokalt, når alle byder ind med det, de er bedst til. Foto: 
Privat


