Kære deltager på dialogmødet om Hedeland d. 1. september 2016.

Tak for din deltagelse og gode input til det videre arbejde med udviklingen af Hedeland. Som lovet på
mødet sender vi dig hermed en opsamling af mødets hovedpointer.
Introduktion
•

Tina Vesth, direktør for I/S Hedeland, indledte mødet med at fortælle om mødets formål, nemlig at
få foreningernes input til det foranstående arbejde med en udviklingsplan for Hedeland. Tina
fortalte også om områdets udvikling fra øde råstofområde til det aktive fritidsområde og
spændende landskab, som Hedeland er i dag.

•

Trine Groth Rasmussen fra Høje-Taastrup Kommune orienterede herefter om de tre
ejerkommuners (Høje-Taastrup, Greve og Roskilde Kommune) vision for Hedeland. Visionen danner
afsæt for den kommende udviklingsplan for Hedeland. Inden arbejdet sættes i gang har de tre
kommuner besluttet at hente inspiration i form af et parallelopdrag fra tre landskabstegnestuer,
som bl.a. skal give bud på, hvordan området kan indrettes og gøres mere synligt for omverdenen.

Workshop
I det følgende gruppearbejde blev foreningernes repræsentanter blandet i 5 grupper.
Her blev drøftet hvad foreningerne bruger Hedeland til i dag, hvilke udviklingsmuligheder Hedeland
rummer, og hvad foreningerne kan bruge hinanden til. Der var rigtig mange spændende forslag og ideer til
fornyelse. Herudover var der i alle grupper en stor vilje til at tænke på tværs og skabe nye samarbejder.
Blandt de forslag som de fleste grupper nævnte var:
•

Brug hele Hedeland - også yderområderne. Her kan være plads til nye stiforløb, ruter og lignende
som kan bruges af mange forskellige foreninger og selvorganiserede brugere.

•

Der skal forsat både være aktive steder med plejet natur og rolige steder som er mere ”vilde”.

•

Vandet i Hedeland mangler, skab mulighed for badning for både mennesker og heste

•

Gør Hedeland synlig på flere niveauer. Skilte, porte, tydelige ruter, indgange og digitalt.

•

Udvid Hedeland og skab bedre sammenhænge til byområderne, også til de nye områder som fx
Nærheden

•

Ryd hvor der er groet for meget til, fx ved søerne, fjern Havtornen.

•

Sæt skilte op der oplyser om naturen og kulturarven. Her blev særlig vild pastinak nævnt, idet den
er giftig.

•

Giv mulighed for opbevaring af grej i nærheden af hvor det skal bruges. Der er brug for toiletter.

•

Lav fælles badefaciliteter og information om Hedeland, fx ved indgangen.

•

Plant gerne nyt, fx skov

•

Der er gode muligheder for aktiviteter og samarbejder på tværs af foreningerne.

•

Endelig var der stor enighed om, at alle foreninger kan bruge hinanden noget mere og at der er
basis for nye samarbejder.

•

Der var opbakning til et fælles forum og fx en ”Hedelands dag”, og en række gode forslag til at
samarbejde

Herudover kom der mange andre ideer. Dem har vi skrevet ned og gemt – de vil blive brugt som inspiration
til det fremtidige arbejde.

Aftaler
Det blev aftalt at Tina fra I/S Hedeland går videre med at der arbejdes på en fælles facebook for Hedeland,
som foreningerne kan benytte som fælles forum.
Så var der ønske om at Tina fra I/S Hedeland indbyder til et lignende dialogmøde næste år.

