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HEDEHUSENE: Efter en uge med 
fokus på det lokale højdedrag, 
‘Bakken’, i Charlottekvarteret, 
blev noget af dens fremtid af-
gjort forrige fredag. Eleverne 
i femteklasserne havde i alt 
lavet modeller af 23 mere 
eller mindre forskellige ideer 
til den fremtidige udformning. 
De mest populære elementer 
blandt ideerne var rutsche-
baner, karruseller, klatreba-
ner, svævebaner og hytter. 
Den vindende idé, Jungle-
banen 2640, indeholdt en 
kombination af alle disse og 
fi k også en særdeles stor del 
af stemmerne. »Fordi den er 
stor!«, som én af de lokale 

vælgere sagde i forbindelse 
med valget.

Stort engagement
Valgdeltagelsen på dagen nær-
mede sig 90 procent, hvilket er 
langt mere end ved kommu-
nalvalg og endda også mere 
end ved Folketingsvalg. Den 
store deltagelse kunne også 
spores i stemningen på dagen, 
både langs udstillingsborde-

ne, hvor de mange ideer blev 
promoveret med engagement 
og ved stemmeurnen, hvor en-
tusiasmen strålede ud af de 
mange vælgere. Klasselærer 
for én af de deltagende klasser, 
Anne-Mette Jensen, betegner 
ugen som ’fantastisk’ og for-
tæller, at eleverne har været 
’topmotiverede fra dag 1’, og 
at mange af dem har sagt, at 
“der skulle være meget mere 

af dét her i skolen”.

Færdigdesign i efteråret
I løbet af efteråret vil eleverne, 
i samarbejde med boligafde-
lingen DFB, lærerne, gruppen 
Supertanker, den boligsociale 
helhedsplan i Charlottekvar-
teret og lokale håndværkere, 
færdigdesigne og bygge Jung-
lebanen 2640.

Demokratiet har talt på Charlotteskolen:

Bakken bliver 
en junglebane
AFSTEMNING. Femteklasserne på Charlotteskolen 
stemte om forslag til, hvad Bakken i området skal 
bruges til og forslaget Junglebanen 2640 fi k fl est 
stemmer.
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 GOLFENS DAG 19. APRIL I HEDELAND

HEDELAND GOLFKLUB – www.hedeland-golf.dk
Stærkendevej 232A, 2640 Hedehusene  

BESØG HEDELAND GOLFKLUB

Vi åbner dørene for alle, der har lyst til at 
prøve golfsporten. Både STORE OG SMÅ 
er meget velkomne. 
Mød op mellem kl. 10:00 og 14.00  

Vi er vært ved en let anretning i restauranten.

Det er GRATIS AT DELTAGE, og du behøver ikke 
tilmelde dig eller have udstyr. Vi har grej du kan 
låne. Bare mød op, så guider vi dig igennem en 
sjov oplevelse midt i vores skønne naturområde.

Vi ses den 19 april.

Motion behøver 
ikke ende med et 
maraton i Berlin
PRØV EN SPORT HVOR ALLE KAN VÆRE MED

GOLF ER MOTION. GOLF ER FÆLLESSKAB. 
GOLF ER EN SPORT FOR LIVET! 

Find os på 
Facebook

LÆS MERE PÅGOLFENSDAG.DK
VIND PRÆMIER PÅ DAGEN

HEDEHUSENE: Onsdag den 8. april kan man deltage i en valgdebat 
i Hedehuset, som SF i Høje-Taastrup har arrangeret. Der er dog 
kandidater med fra de fl este af de opstillede partier. Man kan 
blandt andre møde Holger K. Nielsen (SF) og Tina Nedergaard 
(V). Der er fri entre og mødet foregår kl. 19-21.  

Onsdag er der vælgermøde

Junglebanen 2640 fi k fl est stemmer. Foto: Mennesker i fokus

Stemmeprocenten var oppe på 90 og lå dermed langt over 
både kommune- og folketingsvalg. Foto: Mennesker i fokus

/taastrup

SE FOTOGALLERI


