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FLØNG: Et forslag om en ny hundeskov i Fløng bliver taget med i de kommende budgetforhandlinger for 2018.
En gruppe borgere i Fløng har et stort ønske om at etablere en ny hundeskov på et grønt areal afgrænset 

af Stenalderen, Vesterled og den østvendte tilkørsel til Holbækmotorvejen. Politikerne er i første omgang 
positive over for ideen, men har udskudt den endelige beslutning til forhandlingerne om budgettet for 2018.

Hundeskov nærmer sig
TIRSDAG D. 15. AUGUST 201720 LOKALAVISEN TAASTRUP

HEDEHUSENE: Onsdag den 16. 
august klokken 12.00 er det 
præcis et år siden, at det før-
ste spadestik blev taget til det 
største fysiske løft af de fæl-
les udearealer i boligområdet 
Charlottekvarterets historie. 
Det er dagen, hvor projektet, 
som går under navnet Råde-
rum i Charlottekvarteret, indvi-
es med taler ved blandt andre 
Borgmester Michael Ziegler, le-
vende musik ved Klub 5’eren, 
den lokale fritids- og ungdoms-
klub, rundvisninger og lidt for-
friskninger.

Den store vision for projektet 
har været at binde Charlotte-
kvarteret og byen sammen på 
ny, både fysisk og socialt. Fy-
sisk har man anlagt et parks-
trøg op igennem kvarteret med 
en lang række rekreative om-
råder, der inviterer til forskel-
lige aktiviteter. Og fortsætter 
man ad parkstrøget ind mod 
Hedehusene centrum vil man 
helt naturligt træde ind på den 
nye sti gennem Byparken, en 
sti der blev anlagt, som en del 
af byfornyelsen af det indre He-
dehusene.

»Med Projekt Råderum sen-
der vi et klart budskab til unge 
familier på udkig efter bolig. 
Her skaber vi attraktive grøn-
ne områder og steder, hvor 
børnene kan lege. Vi gør no-
get særligt ud af vores grønne 
områder og byrum, for det er 
også med til at skabe ejerskab 
og trivsel,« siger borgmester 
Michael Ziegler.

Ud over parkstrøget har 
Charlotteskolen fået en ny 
skolegård, der er forenet med 
det store grønne fællesareal i 
hjertet af Charlottekvarteret, så 
hele området fremstår som en 
fontæne af aktivitetsmulighe-
der for borgere i alle aldre. I 
dette område har man også an-
lagt Vestegnens bedste uden-
dørs klatremiljø med et stort 
klatretårn og to store boulders, 
som er konstrueret så de ligner 
klipper. Et andet af de store fy-
siske tiltag i projektet har været 
at styrke førstehåndsindtrykket 
ved indgangene til boligområ-
det. Her har man lavet ny be-
lysning, renoveret tunneller, 
anlagt mere parkering, så der 
ikke bliver parkeret i rabat-
ten og en lille plads er blevet 
anlagt, der hvor man møder 
kvarteret, hvis man kommer i 
bil fra Hovedgaden.

Som en del af de sociale til-
tag i boligområdet er en række 
mindre projekter blevet udvik-
let og bygget i et samarbejde 
mellem det boligsociale se-
kretariat, Supertanker, lokale 
håndværkerfirmaer, Erhvervs-
foreningen, Charlotteskolen 
og ikke mindst engagerede 
børn og voksne fra området 
og omegn. Blandt disse pro-
jekter har vi her i avisen tidli-
gere omtalt Hyggehytterne, der 
blev bygget i forbindelse med 
inddragelsen af børn i den ind-
ledende idéfase til hovedpro-
jektet. Og Junglebanen, hvor 
6.klasserne tilbage i efteråret 

2015 byggede forhindringsba-
ne og udelæringsrum på den 
lokale høj. Og senest de flotte 
lokalhistoriske bænke, hvoraf 
Murstensbænken allerede blev 
indviet tilbage i april.

Ved alle disse tiltag har det 
været ambitionen at knytte 
kvarteret og byen sammen 
identitetsmæssigt. Dels ved 
at trække på egnens historie, 
men i særdeleshed også ved at 
skabe en ny lokal historie, som 
handler om hvad vi kan skabe 
sammen. Herudover samarbej-
der Charlottekvarteret med en 
række lokale foreninger. Der 
er blandt andet etableret en 
fælles organisering omkring 
klatretårnet sammen med He-
dehusene idrætsforening og 

FDF Hedehusene. 
Selv om indvielsen afholdes 

onsdag den 16. august er de 
fleste faciliteter allerede åbne 
nu. De få faciliteter, som end-
nu ikke er helt klar, forventes 
færdige inden udgangen af 

september.
Alle er velkomne til indviel-

sen. Program mm. kan findes 
på facebook.com/Charlotte-
kvarteret. 

Indvielse i Charlottekvarteret
STORT. Rekrativt område indvies i Charlottekvarteret den 16. august.

Kvarterets store grønne fælles areal, der i en flydende overgang er bygget sammen med 
Charlotteskolens gård.så det fremstår som et stort fælles rekreativt aktivitetsområde.

Arealet fremstår som et stort fælles rekreativt aktivitetsom-
råde.

Bygherre: 
 � Høje Tåstrup Kommune 

 � Boligforeningen Vibo

 � Danske Funktionærers Boligforening

Forretningsfører og Bygherrerådgiver: Domea.dk 

Beboerinddragelse og ideudvikling: den boligsociale hel-
hedsplan og Supertanker 

Færdigt koncept: Liw Planning, Landskabsarkitekt 

Totalrådgiver Opland Landskabsarkitekter 

Rådgivende ingeniør: Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører

Det samlede projekt er løbet op i 52 mil. kr. og er 
finansieret af: 

 � Landsbyggefondens infrastrukturpulje 41 mil. kr.

 � Realdania, Det gode boligliv 7 mil. kr.

 � Høje Taastrup Kommune med 1,5 mil. kr. 

 � Boligforeningen Vibo 1,1 mil. kr.

 � Boligforeningen DFB 1,4 mil. kr.

 � Her udover støttes murstensbænk med 75.000 kr. af 
Hedeselskabet

Lokalavisen kunne i sidste uge 
berette, at der var kommet 
sne i Hedeland. Også i Fløng 
har det været en kold sommer, 
især omkring gadekæret.  
Foto: Arne Kristiansen

VELKOMMEN TIL FDF HEDEHUSENE
I FDF giver vi børn og unge et ståsted at møde verden fra.

ÅBENT HUS
PÅ CHARLOTTEGÅRDSVEJ 2B VED HEDEHUS HALLEN

Mandag den 14. august 2017 kl. 18.30 hvis du er 11-18 år og
Torsdag den 17. august 2017 kl. 18.30 hvis du er 5-10 år

På åbent hus dagene møder du voksne ledere,
information om FDF, aktiviteter, lege,
fantasi og fællesskab.


