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Information til borgerne

NemID – selvbetjening på nettet

Valg til Seniorrådet - brevstemning

Bliv dus med SKAT

Lukkedage hos Kontanthjælp 

Sundhed.dk – selvbetjening på 
nettet

Se hvordan du med NemID kan fi nde 
oplysninger om dig selv og kontakte 
myndigheder 24 timer i døgnet. 
Få hjælp til at bestille din personlige 
NemID.

Mandag den 25. november kl. 10-12 
på Hedehusene Bibliotek, 
tlf. 4335 2080.

Tirsdag den 26. november kl. 13-15 
på Taastrup Bibliotek, tlf. 4335 2000.
Torsdag den 28. november kl. 16.30-
18.30 på Taastrup Bibliotek, 
tlf. 4335 2000.

Forudsætninger: Ingen, men med-
bring gerne din NemID. Tilmelding 
fra tirsdag den 19. november. Det er desværre IKKE muligt at 

brevstemme til Seniorrådsvalget.
I september så det ud, som om det 
var en mulighed, men det er det ikke.
Vi beklager, at denne ændring ikke
er blevet meldt ud tidligere, men 
vi håber, at det, at der afholdes 

Seniorrådsvalg på samme dag som 
Kommunal- og regionsvalget, alligevel 
giver en stor valgdeltagelse.

Med venlig hilsen Seniorrådets 
Valgudvalg

Kommunens borgerservice fortæller, 
hvordan du benytter selvbetjening på 
SKATS hjemmeside, bl.a. hvordan du 
ændrer din forskudsopgørelse. 

Onsdag den 27. november 
kl. 14-16 på Taastrup Bibliotek,
tlf. 4335 2000. Tilmelding fra tirsdag 
den 19. november.

Kontanthjælp i Borgerservicecentret 
holder lukket for telefoniske henven-
delser tirsdage og onsdage fra 12. 

november 2013 til og med den 29. 
januar 2014 som følge af indkøring 
af kontanthjælpsreformen.

Se hvordan du får adgang til dine 
personlige helbredsoplysninger. Se 
alle de andre oplysninger, du kan 
fi nde på Sundhed.dk.

Forudsætninger: Ingen, men 
medbring gerne din NemID.

Tilmelding fra tirsdag den 
26. november.

Mandag den 2. december kl. 14.00-
15.30 på Taastrup Bibliotek, tlf. 4335 
2000.
Onsdag den 4. december kl. 10.00-
11.30 på Hedehusene Bibliotek, 
tlf. 4335 2080.

FAKTA

TRE UD AF I ALT 71 PROJEKTER

 � Projekterne i Høje-Taastrup er tre ud af de i alt 24 nye 
projekter, som blev udvalgt i kampagnens anden an-
søgningsrunde. Dertil kommer de 47 projekter, der blev 
udvalgt i kampagnens første ansøgningsrunde. Sam-
menlagt er der således igangsat 71 projekter som del af 
kampagnen. 

 � Realdania har afsat 100 mio. kr. til kampagnen DET GODE 
BOLIGLIV, som frem til 2015 skal bidrage med nyska-
bende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og 
boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, 
hvordan man kan skabe moder-ne fælles faciliteter og 
attraktive rammer om et godt boligliv.

 � På kampagnens hjemmeside www.detgodeboligliv.dk og 
på Facebook kan de i alt 71 projekter følges i tekst og 
billeder.

AF PERNILLE ROHDE
Pernille.Rohde@sn.dk

HØJE-TAASTRUP: Tre af de store 
boligområder i Høje-Taastrup 
Kommune har fået penge fra 
Realdanias landsdækkende 
kampagne ’Det gode boligliv’.

I Blåkildegård kan de nu 
gå i gang med projektet ’På 
sporet – Oplevelsesspor i nær-
miljøet’, som har fået 192.000 
kr. Det handler om at mar-
kere oversete steder og små 
historier fra boligområdet med 
fysiske pæle og QR-koder, som 
fortæller, hvilke historier der 
knytter sig til stedet og hvor-
dan det kan bruges til akti-
vitet og ophold. Ideen er at 
skabe interaktion med områ-

dets beboere, samtidig med 
at beboere og besøgende får 
fortællinger og oplysninger om 
lokalområdets historie, kultur 
og naturforhold. 

DK’s smukkeste ghetto
I Gadehavegård har man kaldt 
det projekt, der nu får støtte, 
for ’Det spirer i Gadehave-
gård’– Danmarks smukkeste 
ghetto i form’. Det drejer sig 
om et nyt træningsområde 
med redskaber målrettet alle 
områdets unge og voksne 
beboere, herunder også bru-
gerne af værestedet U-turn og 
den brugerstyrede fitnessfor-
ening Gadehave Gym. Pro-
jektet tager udgangspunkt i 
gode erfaringer med trænings-

formen Calisthenics fra blandt 
andet USA. Projektet har fået 
500.000 kr.

7 mio. til grønt parkstrøg
Høje-Taastrup Kommune 
planlægger et stort områdeløft 
af Hedehusene, hvor forskøn-
nelse og bedre sammenhæng 
imellem de forskellige bydele 
vægtes højt. Realdania har 
givet støtte til et projekt i 
Charlottekvarteret, som kal-
des ’Råderum’ - og det er ikke 
småpenge, men 7 mio. kr. der 
bidrages med. Pengene skal 
bruges til et grønt parkstrøg 
med aktiviteter og rum, der 
skal tiltrække alle kvarterets 
beboere til et aktivt og trygt 
udeliv. Områdets beboere 

inddrages i udformningen af 
parkstrøget. Pengene kommer 
som et meget velkomment til-
skud til finansieringen af det 
store projekt. Det er boligfor-
eningerne DFB og Vibo, der 
har ansøgt om pengene.

Realdanias kampagne op-
fordrede til at komme med 
bud på, hvordan man opnår 
’Det gode boligliv’. ideen er at 
sætte gang i nytænkning af 
fælles faciliteter for beboerne, 
forbindelser til naboområder 
og nyt liv i mindre indkøbs- 
og lokalcentre. Styrkelse af 
det lokale engagement, hvor 
beboere i samarbejde med 
arkitekter og rådgivere får 
skabt projekter, der gøre en 
forskel i det daglige boligliv og 

understøtter fællesskabet og 
hverdagslivet har været vigtigt.

Luft til gode ideer
Programchef Astrid Bruus 
Thomsen fra Realdania siger 
om ideen bag kampagnen: 
»Vi ønsker at vise, hvordan 
de enkelte boligforeninger og 
deres beboere i samarbejde 
med rådgivere og arkitekter 
kan skabe nye, innovative og 
kreative mødesteder og fælles-
faciliteter i nærområder. Det 
gode boligliv kan nemlig opstå 
på mange måder, og det har 
været kampagnens ånd at give 
luft til de gode ideer, som er 
født lokalt. Det er nemlig her, 
man ved, hvad der skal til for 
at skabe spændende og trygge 

boligområder, som beboerne 
har lyst at mødes i, bruge løs 
af og være stolte af.«

Realdanias landsdækken-
de kampagne Det gode bo-
ligliv har afsæt i de almene 
boligorganisationers lange og 
stærke tradition for at skabe 
gode rammer for fællesskab og 
et godt naboskab med plads til 
alle. Der er i alt afsat 100 mio. 
kr. til en lang række nyska-
bende projekter. Kampagnen 
har netop afsluttet anden og 
sidste ansøgningsrunde, og 
det samlede antal Boligliv-pro-
jekter er nu oppe på 71 fordelt 
rundt om i hele landet.

Millioner skal løfte boligområder
SÆRLIG UDVALGT. Tre projekter fra Høje-Taastrup har fået økonomisk støtte fra Realdania 
- ialt 7,69 mio. kr. uddeles til Blåkildegård, Charlottekvarteret og Gadehavegård.

Her ses en foreløbig skitse af det store projekt Råderum i 
Charlottekvarteret.


