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Advokatvagten yder gratis og anonym rådgivning 
1. onsdag hver måned fra kl. 17

på biblioteket i Hedehusene.

ADVOKATVAGT

Advokatvagten varetages af

Karin Øhlenschlæger
Advokat (L)

Tlf. 60 16 59 24
www.raadtiladvokat.dk
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÷30-50%
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NYE ÅBNINGSTIDER:
Mandag-fredag 10.00-17.00, lørdag 10.00-13.00

STARTER SIT UDSALG 
D. 2 JANUAR KL. 10

HEDEHUSENE: Fredagen inden 
juleferien besøgte en delega-
tion af engagerede beboere og 
aktive samfundsborgere fra 
Charlottekvarteret borgme-
ster Michael Ziegler på hans 
rummelige kontor.  Anlednin-
gen var overrækkelsen af cof-
fetable-bogen Urban Co-crea-
tion 2640 Charlottekvarteret, 
der i ord og billeder fortæller 
om iværksætter ånd, kultu-
rel mangfoldighed og frivilligt 
engagement. 

Delegationen bestod af den 
pensionerede buschauffør 
Stig, der nu frivilligt kører for 

ældre og gangbesværede. Rita, 
der igennem et årti har arran-
geret juletræsfest og fastelavn 
for områdets børn. Karen, der 
i en menneskealder har været 
afdelingsformand og arrange-
ret fællespisninger. Ingelise, 
der bare altid giver en hjæl-
pende hånd. Og Farokh, der 
igennem tredive år har fi lmet 
og fotograferet tidens gang i 
såvel Charlottekvarteret, som 
resten af kommunen. 

Michael Ziegler var både 
rørt og benovet over boggaven, 
hvor i han selv optræder ved 
fl ere lejligheder for at indvie og 

fejre de mange initiativer, der 
er skildret i bogen. Imedens 
borgmesteren bladrer i bogen, 
falder snakken på ghetto-de-
batten. Ingen af de tilstede-
værende kan genkende det 
billede af Charlottekvarteret 
og borgmesteren nikker sam-
tykkende og tilføjer, at Char-
lottekvarteret i hans øjne er et 
forgangseksempel kulturelt og 
i særdeleshed i forhold til det 
tværgående samarbejde med 
Charlotteskolen og resten af 
Hedehusene.

Stig, Rita, Karen, Ingelise 
og Farokh var på rådhuset 
med julegave

HEDEHUSENE: Hovedgaden 
skal gerne stå pæn, præsenta-
bel og indbydende fra det nye 
år. Det er meldingen fra Hede-
husene Erhvervsforening, der 
glæder sig over at Hovedgaden 
nu er færdig-renoveret.

»Så mangler vi bare butik-
kerne,« siger formanden Tor-
ben Rasmussen. »Vi har fem 
tomme butikker, og det er fem 
for meget. Vi vil gerne have 
at Hovedgaden er indbydende 
og spændende at besøge, og 

det sker bedst, når der ikke 
er tomme butikker. Desvær-
re kan vi ikke gøre noget ved 
Hovedgaden 500 (den tidlige-
re Købmand). Den planlæg-
ger udlejer at nedrive. Og den 
tidligere Cafe sushi og Wok i 
nr. 488 er under konkurs. Så 
den kan vi heller ikke gøre 
noget ved.

Det kan vi til gengæld med 
resten. Den tidligere Dyrehan-
del i nr. 427 har indehaveren 
af Butik Hedekunsten, Birgit 

Merete Rasmussen sørget for 
at få udsmykket. Der er såle-
des kun to butikker, der skal 
udsmykkes efter aftale med 
udlejerne. Det er den tidli-
gere Importøren i nr. 512 og 
den tidligere Modehjørnet  i 
nr. 423. Her har vi indgået 
et samarbejde med Frivillig-
centret som har lovet at fi nde 
lokale foreninger, der vil be-
nytte de tomme lejemål til at 
udstille,« slutter formanden.

Liv i butiksvinduerne
i Hedehusene

HEDEHUSENE: Søndag før jul var der ekstra liv i Hovedgaden i Hede-
husene. Hedehusene Erhvervsforening, Importøren, der er fl yttet til 
baggården ved Hovedgaden 490, slagter Bertelsen og slikbutikken holdt 
et gammeldags julemarked. »Markedet blev så stor en succes, at det 
skal gøres til fast tradition,« siger Per Kjær fra Importøren.

Julemarked skal være en tradition

Inden delegationen forlod kontoret, mistede borgmesteren bogstaveligt talt fodfæstet, 
da han blev løftet op til ære for fotografen. På billedet fra venstre, Liselotte Rydlund, Rita 
Andersen, Anders Hagedorn, Karen Nørrebro, Michael Ziegler, Farokh, Ingelise Ystrøm, 
Rune Bæklund. Foto: Martin Rosenkreutz Madsen

3.000 m2 solvarme bidrager til at varme � ernvarmevandet i det vestlige Fløng. Foto: 
Kenn Thomsen

FLØNG: Onsdag den 17. de-
cember kunne de første bo-
ligejere og skolebørn i den 
vestlige del af Fløng tage bad 
i vand der er opvarmet med 
miljøvenlig fjernvarme. Fjern-
varmesystemet i den vestlige 
del af Fløng dækker mere end 
60% af forbrugernes varmebe-
hov i området. Fløng Skole, 
Fløng Svømmehal og beboer-
ne i Engvadgaard-bebyggelsen 

er blandt de første der kan 
nyde godt af den miljøvenli-
ge fjernvarme. Et 3.000 m2 
solvarmeanlæg er med til at 
gøre varmen mere miljøvenlig. 
Anlægget støttes af projektet 
EU ECO-Life.

Samme dag overrakte di-
rektør Rudi Bjerregaard fra 
Høje Taastrup Fjernvarme 
endnu et stort projektforslag 
til formand for Plan- og Miljø 

udvalget Flemming Andersen. 
Denne gang var det et pro-
jektforslag om etablering af 
fjernkøling i i første omgang 
Taastrup Syd i området.

Hvis projektet godkendes 
indebærer det, at Høje Ta-
astrup Fjernvarme i fremtiden 
ud over at levere miljøvenlig 
fjernvarme også kan levere 
køling. 

Miljøvenlig � ernvarme 
i Fløng

Det store solvarmeanlæg gi-
ver miljøvenlig � ernvarme. 
Foto: Kenn Thomsen
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Gyldne stråle
v/Susie Meynerd Hansen

Hovedgaden 440, 1.- 2640 Hedehusene - 24434002  
www.gyldnestraale.dk - onlinebooking

Massage 30 min  220,-
Energi-healing 30 min 220,-
Hotstone massage 60 min 450,-
Hypnose  800,- 
Zoneterapi 60 min 350,-


