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Pressemeddelelse

Stort engagement til informationsmøde
om NærHeden
Der var stort engagement og spørgelyst blandt de ca. 100 borgere, som
mandag deltog i det første informationsmøde om NærHeden og en
efterfølgende vandring i det solbeskinnede projektområde.
Ca. 100 fremmødte borgere fik en forsmag på fremtidens forstad, da partnerskabet bag
NærHeden mandag den 24. juni holdt byudviklingsprojektets første offentlige møde, i
Fritidscentret Hedehuset. Herefter tog deltagerne ud i den strålende aftensol, på en
vandring i områdets smukke natur, som også skal være et aktiv i den kommende bydel i
Hedehusene.
- Det var virkelig positivt, at så mange ville bruge en dejlig sommeraften på at deltage i
informationsmødet og i den efterfølgende vandring i området. Det lover godt for den
fremtidige dialog, og både byrådet og selskabet lægger stor vægt på, at dette er et
projekt, der skal være båret af borgerinddragelse og dialog. Borgernes engagement kom
også til udtryk i form af mange spørgsmål om den kommende bydels udformning og
tæthed, om fremtidig trafikafvikling og andre, meget relevante, spørgsmål, som viser, at
man går op i det her. Ikke alle spørgsmål kan besvares her og nu, fordi de først afklares i
den kommende planlægningsproces, som borgerne også skal inddrages i - men
spørgsmålene peger på forhold, som vi skal være meget opmærksomme på undervejs,
siger borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune.
Også den anden partner bag NærHeden, Realdania By, glæder sig.
- Dialog med borgerne fra et tidligt tidspunkt er utrolig vigtigt for en vellykket byudvikling.
Informationsmødet i Hedehuset var en rigtig god start på dialogen, og det er altid meget
interessant at høre, hvad der ligger borgerne på sinde, siger Realdania Bys direktør
Mette Lis Andersen.
Sekretariat i nærheden…
På mødet kunne Hedehusborgerne for første gang møde projektdirektør Ole Møller, som
står i spidsen for projektet og om nogle måneder vil etablere et sekretariat i lokalområdet
for at være tæt på projektet, borgerne og de lokale samarbejdspartnere gennem
byudviklingsprojektets faser.
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- Jeg glæder mig meget til at udvikle den nye bydel i tæt dialog med områdets borgere,
foreninger og virksomheder. I den kommende konkurrence vil borgere og interessenter
blive inviteret til at komme med deres syn på forslagene fra de professionelle, inden de
bliver bedømt af partnerskabet, og derudover får alle mulighed for at engagere sig i
midlertidige aktiviteter i projektområdet, fortæller projektdirektør Ole Møller.
Midsommerhygge ved søbredden
Efter ca. en times møde begav deltagerne sig ud på aftenens vandring, hvor der var
indlagt flere holdepunkter med fortællinger om stedet. Deltagerne kunne bl.a. høre om
den nye aktivitetsplads og det tyrkiske kulturhus ved Hedehushallen, inden turen fortsatte
over banen, langs Spæncomgrunden til områdets bedste udsigtspunkt. Undervejs blev
deltagerne udfordret af en lille konkurrence med spørgsmål om byudviklingsprojektet.
Aftenen sluttede ved bredden af Sejlbjerg Mose, hvor naturvejleder Thomas Gyalokay
fortalte om stedets plante- og dyreliv, og de fremmødte kunne studere vårfluer, snegle og
skorpionstæger, mens svesker svøbt i kalkunbacon simrede på grillen i
sommeraftensolen.

Pressen kan få mere information hos:
Borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup Kommune, tlf. 40 92 91 35.
Direktør Mette Lis Andersen, Realdania By, kontakt via Peder Lind Pedersen, tlf. 40 42
86 96.
Projektdirektør Ole Møller, tlf. 30 50 55 75.
Læs mere på www.NærHeden.dk.
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