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1. Forslag fra A og B om opkvalificering af idrætsfaciliteterne i Høje-Taastrup kommune
Sagstype: Åben
Type:
Byrådet
Sagsnr.: 09/3694

Sagsfremstilling
Opkvalificering af idrætsfaciliteterne i Høje-Taastrup Kommune
Der er mange velbegrundede forslag til, hvordan kommunen kan forbedre forholdene for vores
frivillige idrætsforeninger ved f.eks. nybyggeri og forbedring af eksisterende faciliteter. To af de
forslag, som har været fremført er:
Multiflekshal
der kan støtte op om og forbedre mulighederne for elitegymnastik, handicapidræt, bueskytterne samt give foreningsfitness optimale forhold.
Nyhøj idrætspark
TFC bliver mødt med stadig større krav til deres faciliteter, som følge af at de har et kvindehold
i eliteserien samt deres talentprojekt.
Generelt behov for forbedringer af idrætsfaciliteterne
En undersøgelse af idrætsfaciliteter i Høje-Taastrup Kommune viser, at kommunen på flere
områder har en dårligere dækning i forhold til kommunerne i Region Sjælland og i resten af
Region Hovedstaden.
Socialdemokraterne og Radikales forslag til udredning af finansieringsmuligheder
Det siger sig selv, at hvis kommunen skal opfylde alle de forskellige ønsker, f.eks. som ovenfor
nævnt, vil det koste mange millioner – penge Høje-Taastrup Kommune ikke har på nuværende
tidspunkt. Derfor foreslår Socialdemokraterne og Radikale, at kommunen i første omgang ser
på muligheden for at omlægge overskydende fodboldbaner i Taastrup idrætspark til f. eks boligudstykning og derigennem skaffe økonomi til at forbedre forholdende for kommunens frivillige idrætsforeninger.
Partierne er fuldt ud opmærksomme på det lange tidsperspektiv i denne sag, men vi mener,
det vil være fornuftigt, at de relevante udvalg, i samarbejde med idrættens samråd, bliver bedt
om at undersøge, om det er en farbar vej for tilvejebringelse af midler, der kan styrke mulighederne for kommunens idrætsliv.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2013
Oversendes til behandling i relevante udvalg, idet der hermed ikke er taget stilling til sagens
substans.
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2. Forslag fra B om Mulighedsportal
Sagstype: Åben
Type:
Byrådet
Sagsnr.: 09/3694

Sagsfremstilling
Forslag fra Radikale:
I vores nye, ambitiøse vækststrategi for Høje Taastrup kommune er to af målene, at:
”Byrådet vil arbejde for at sikre optimale rammer for at etablere og drive virksomhed i HøjeTaastrup Kommune. Både for at bistå de virksomheder, der allerede er i kommunen, men også
for at tiltrække nye virksomheder og erhverv”.
Og
”Byrådet vil arbejde for at udvikle gode rammer for hverdagslivet, så tilflytningen af ressourcestærke borgere i den erhvervsaktive alder forstærkes. Der skal derfor iværksættes indsatser,
der øger omgivelsernes opmærksomhed på kommunens kvaliteter og mulighederne for at få
opfyldt drømmen om et bæredygtigt liv i samspil med naturen og i fællesskab mellem mennesker”.
I Radikale mener vi at kommunen kan spille en væsentlig kommunikativ rolle i bestræbelserne
på at føre borgere og virksomheder sammen til gensidig glæde. Dette vil øge borgernes glæde
ved at bo i kommunen, forbedre kommunens ry uden for kommunegrænsen og medvirke til at
tiltrække potentielle tilflyttere samtidig med, at det hjælper lokale virksomheder med at promovere deres tilbud til det umiddelbare kundeopland.
Hvor mange i og uden for kommunen ved f. eks. at Høje-Taastrup rummer en golfbane, et
bowlingcenter, en paintballbane, Copenhagen Air center, en skydebane, en fiskesø, en modelflyverklub, et åbent amfiteater, hvor der opføres opera og rockfestival hvert år, en skibakke,
en veterantogbane, en bmx-bane, restauranter med 11 forskellige etniske køkkener og mange,
mange andre fantastiske tilbud.
Radikale foreslår derfor, at kommunen indgår i et samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv om at skabe en mulighedsportal for Høje-Taastrup kommune, en slags ”Alt om HøjeTaastrup”.
Mulighedsportalen skal indeholde korte beskrivelser af alle de varer, oplevelser, tjenesteydelser
og medlemskaber for private borgere, som virksomheder, foreninger og organisationer i kommunen tilbyder. Herudover skal der være et link til den enkelte virksomhed, forening eller organisations egen hjemmeside, hvor borgerne kan finde åbningstider, priser, kontaktoplysninger
mv.
Mulighedsportalen skal have et fast link på forsiden af kommunens hjemmeside, så det bliver
en naturlig portal for borgeres søgning af virksomheder, foreninger og i det hele taget aktivitetstilbud i Høje-Taastrup.
Beslutning i Byrådet den 26-02-2013
Oversendes til behandling i Borger- og Erhvervsudvalget, idet der hermed ikke er taget stilling
til sagens substans.
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