Blå kløversti – Krop & sjæl,
5,3 km
Velkommen til en spændende gå eller løbetur.
Blå kløversti præsenterer nogle af Taastrups
grønne oaser og centre for byens rige kulturliv.
Stjernepunkterne fortæller lidt om,
hvad du kan se undervejs på ruten.

kløversti.dk
endomondo.com og
		endomondos mobil app,
der kan hentes gratis i
App Store og på Android
Market.

1. Taastrup Kulturcenter

På Poppel Allé nr. 12 ligger Taastrup Kulturcenter.
Bygningen er fra 1970, og er bygget på det sted,
hvor det gamle Valbygård før lå. Kulturcentrets
mange lokaler bliver brugt til alt mellem himmel og
jord: Foredrag, yoga og big band for blot at nævne
nogle få. Lokale foreninger er med til at sikre, at
kulturcentret altid summer af liv. Kulturcentret rummer
også Kulturcaféen, musikskolen, fritidsklubben
Impulsen, og i den store grønne have finder man
udendørsscene og krolfbane.

2. Blaakildegaard

Blaakildegaard, Byhistorisk Samling og Arkiv i HøjeTaastrup Kommune.
Blaakildegaard er den sidste tilbageværende gård i
den tidligere landsby Taastrup Valby, som nu er en
del af Taastrup. Her findes det byhistoriske arkiv,
hvor man kan henvende sig med spørgsmål om
kommunens historie. Desuden er der udstillinger.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres
forløb og seværdigheder kan findes via

3. Mølleparken

I Mølleparken er der smukke bede og en rig fauna
og flora. Gennem parken løber Mølleåen. Ved
en gammel bunker i Enghaven kan man benytte
træningsbane med udendørs fitnessredskaber – både
til børn og voksne - og en discgolfbane. I området
findes der desuden bord- og bænkesæt samt en
legeplads for de helt små børn.

4. Taastrup Idrætspark

Området er kommunens største idrætsanlæg. Der
er grønne områder, boldbaner og svømmehal.
Indenfor i Taastrup Idrætscenter findes tre
idrætshaller, en tennishal, gymnastiksale, cafeteria
med selskabslokaler og en foyer med løbende
kunstudstillinger.

6. Medborgerhuset

i Høje-Taastrup Kommune
5. Grøndalsvænge Haveforening

Små idylliske og velplejede kolonihaver ligger som
perler på en snor langs banelegemet og kommer dig
venligt i møde med den hyggelige atmosfære. Her
bliver der passet godt på hvert enkelt hus med haver,
træer, hække og bede.

Blå kløversti – Krop & sjæl,
5,3 km, Taastrup
Velkommen på Kløverstierne,
som er for dig, der vil ud i det fri
og kombinere oplevelser og frisk
luft med motion.

Taastrup Medborgerhus har en historie, der går
helt tilbage til 1847. Her blev huset bygget som
Taastrup Nykro, og navnet blev siden ændret til
Lipperts Hotel, inden det blev til medborgerhus i
1985. Medborgerhuset har siden været et mødested
for kreative ildsjæle, og udover diverse jazzaftener
i caféen, finder du grupper, der mødes over fælles
interesser som eksempelvis LEGO og keramik.
Huset rummer også billedskole og en række
foreningsaktiviteter.

7. Selsmosen

Selsmosen er et rekreativt område med forskellige
aktiviteter. På søen kan man prøve kræfter med
tømmerflåde, klatrebro og udfordrende trædesten. På
bredden er der mulighed for at spille beachvolley, og
om sommeren kan man også benytte vandlabyrint,
vandkanoner og springvand til at lege i. Der er
desuden vippestole, bord- og bænkesæt og
hængekøjer. Om aftenen oplyses Selsmosen i alle
regnbuens farver.

Taastrup Kulturcenter

Blaakildegaard

Mølleparken

Taastrup Idrætspark

Grøndalsvænge Haveforening

Medborgerhuset

Selsmosen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stjernepunkterne er markeret på kortet
og fortæller lidt om, hvad du kan se
undervejs på ruten.

Stjernepunkterne

Forneden er vist et eksempel på et
metalskilt og et klistermærke med
kløverpil.

Du kan gå eller løbe turen ved at
følge de blå kløverpile. Nogle er små
klistermærker med kløverpile, mens
andre er metalskilte. Pilene kan både
sidde på lygtepæle og andre ruters
pæle, f.eks. Maratonringen. Hold godt
øje, når du går ruten.

