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Ideer og forslag fra borgere,
virksomheder, foreninger mv. til
Udviklingsstrategi 2016-2028

Dette notat rummer ideer og forslag, modtaget ved borgerinddragelsen fra 23. marts til 19. maj
2015. Du kan her se alle ideer, og hvor de kommer fra.
For at lette overblikket over hvad ideerne handler om, er der desuden udarbejdet et Idekatalog,
hvor Ideerne er sorteret efter emne, og hvor du kan se en samlet beskrivelse for hvert emne om
hvad ideerne handler om. Det er tanken at Idekataloget kan anvendes i det videre arbejde de
kommende år.
Se mere på www.htk.dk/udviklingsstrategi.

Ideerne er høstet på forskellig måde, som vist her:

Det
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Kick-off i Taastrup Medborgerhus, 9. april 2015
Ideerne er høstet ved workshop, hvor der blev taget referat fra hvert bord.
Fortællingen om Høje-Taastrup til nye borgere skal skærpes. Der skal være en mere
målrettet velkomststrategi med fx en fysisk "velkomstpakke" med tilbud om bustur,
folder á la Mostrup og bedre oversigt på nettet.
Gratis prøvemedlemsskab af en forening til nytilflyttere. Fx. til tilflyttere i nærheden af
Hedeland - giv dem et medlemsskab til en af Hedelands foreninger.
"Turist"kontor på rådhuspladsen
Synlighed af vores fortræffeligheder - Ishøj Strand, Roskilde Havn, Vestskoven,
Hedeland
En by midt i det grønne -ikke det grønne midt i byen
Vores "usynlige" aktiviteter - amatørteater, rideskoler
Tre ideer: 1: Venskabsfam. Portal, 2: Synliggøre+fastlægge traditioner > for at gøre
kommunen mere attraktiv, 3: Få udviklet fortælling om HTK (udadtil - brande, indadtil samle)
Synliggøre vores traditioner: Børnefestival, jul, farmers market, cykelløb, motion på
tværs af fl.he.tås.
Skabe nye traditioner: "Sang i mariehaven" som på TV, koncerter udendørs for ældre,
for unge.
Tilflytternes venner forening - velkommen til…
Hver familie har en venskabsfamilie - de stærke familier åbner op og er noget for "en
anden" som har brug for det. (En mentir man kan ringe til.
Udvide fortælling om HTK
Holde liv i forretningerne
Uddannelsesinstitutionerne i kommunen
Byernes (landsbyernes) olympiade
Konkurrencer: Hedehusene mod Taastrup og Fløng… Udfordre hinanden i: motionsløb,
cykling, osv., dyste mod hinanden og se det som en styrke at vi er seperate
Udfordringer:
Udfordring: Fællesskabet der var, er der ikke mere
Udfordring: Vi er mere ”nok i os selv” – individualistiske nu
Udfordring: Der mangler fællesskabsinitiativer
Udfordring: Navnet Høje-Taastrup lyder kedeligt
Udfordring: Initiativer og ideer kløjes i formalia – om krav til foreningsopbygning,
bestyrelser etc.

Ideer:
·
Vise vores gode sider på landevejsreklamer og på togstrækningen – (”vi er ikke
perfekte, men her er sørme rart at bo” eller ”Danmarks bedste vilkår for enlige
familier”).
·
Flere fælles tiltag- markeder med børneaktiviteter
·
Vi har en historie, der er værd at fortælle (roskildefreden, Kirker,
Kallerupstenen..)
o Lave et ”Høje-Taastrup-spil” – lidt ligesom ”Danmark Rundt”
o Lave historiske cykelruter
o Lave en app
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o Lave geo-caching – skattejagt med historier
o Mulighed for at abonnere på en SMS-service – det sker i HTK
o App/ konkurrence om historiske ”hot spots”
·
Virksomheder i Hedeland: udlejnign af cykler, kano, heste, iskiosk mm.
·
Gøre Hedeland mere tilgængelig med offentlig transport
·
Rapelling ned ad vandtårnet/kaffesurrogatfabrikken
·
Lave en facilitets-Ø – hvor man kan komme ind fra gaden og bruge værksteder
etc.
·
Oversigtskort over gang – og cykelstier
Ad hoc arrangemnenter hor man melder sig til et projekt, evt. på tværs
Foreningerne er på vej ud - nyt er på vej ind, ex de nævnte aktivitetsøer, som fungerer
uden generalforsamling og bestyrelser
Stationsområderne kunne være kommunikative vinduer udadtil og vis kommunens
muligheder frem.
Hvad er det vigtigste for tilflytningen til HTK: Arbejdspladser. Men i Hovedstadsområdet
er det ikke en nødvendighed at bo samme sted som mit arbejde.
Det er godt for virksomheden at have medarbejdere som bor i kommunen
Virksomhederne lægger vægt på praktiske forhold.
Man skal have oplysninger om de forskellige aktivitetsmuligheder lettere tilgængeligt
Tilflytterne kan få brug for at få at vide, hvad der er af muligheder for aktiviteter
Kommunikation om fakta og ikke omdømme
Kortere pendlertid til arbejde er godt for børnefamilier
Én indgang
Gøre noget andet end det vi plejer - og kommunikere de gode historier om HTK
Busrundture for medarbejdere i nye virksomheder
Velkomstpakke til virksomheder.
HTK skal have attraktive daginstitutioner
Gode legepladser i lokalområderne
Institutionernes åbningstider er et problem for pendlerne jf. minigiro
Mere fleksibilitet i udvalgte institutioner
Børnehaver for pendlere
Børnefamiliens liv skal være nemt
Fritid og kulturliv skal være tilgængeligt
Måske skal flere aktiviteter være tilgængelige for både børn og voksne (børne
aktiviteter eller pasning ved møder)
Spørge børnefamilier + pendlerne
Internationale skoler - skoler i verdensklasse
Roadshow til virksomhederne om HTK
Materiale til virksomhederne om HTK
Tryghed! Fortæl om fakta. De gode historier. Vis tilid. Det positive forstærker det
positive. Ambassadører. Løbesedler/presse.
Der skal være rammer for de unge også i parcelhuskvarterer. Klub i Reerslev.
Ungdomsskolen i Hedehusene. Begge er lukkede. For meget sker kun i boligkvarterene.
Kan vi inspirere folk til at flytte sig imellem områderne, så vi møder hinanden. Minus
dem og os.
Skab rammer for unge, fx de store haller i Nærheden, hvor de skal skabe selv (ala
forbrændingen)
Ældre flytter fra ydre områderne
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Ikke fokus på byen men hele kommunen - også fokus på landområder. Helheden! Ikke
dem og os.
Hedehusene skal leve. Aktivitet i de tomme lokaler, mangler liv i hovedgaden og andre
ydreområder.
Der var en biograf i hedehusene, det gav liv! Tilbud!?
Unge mennesker skal på banen i byerne. Hvad vil de? Møder om deres ideer.
Reklamer for tilbud for unge - også for at skabe mobilitet.
Unge ønsker aktiviteter tæt på eller let adgang.
Ældresagen vil gerne invitere de unge til en snak om visioner - kommunen skal være
med.
Folk skal ud af deres lokalmiljøer. Forskellighed skal være positiv > tryghed
Offentlig transport er afgørende for mobilitet, bl.a. flextur
Plejehjem skal være lyse, venlige, smukke, aktiviteter (ikke Baldersbo)
Hedeland skal sælges meget bedre
Fortæl den gode historie om HTK på virksomhederne
En ren kommune - evt. v.h.a. en fælles månedlig oprydningsdag.
Løfte Hedeland
Noget matchende "Arken" eller "Forbrændingen" eller "Louisiana"
Skoler i verdensklasse
Uformelle samlingspunkter/facilitører: Et sted at gå hen, det bliver i dag meget nemt
noget institutionaliseret noget, hvor man skal medlem
Få 'Kender du typen' til Vestegnen
Bruge teenagere og pensionister i børnehaverne til glæde for alle parter
Giv borgere mulighed for at besøge nye virksomheder > sprede nyheden
Kulturtilbud for 15-35 - musikarrangementer
Medborgerhus der summer af liv også for dem der ikke har booket et lokale. Netto eller
andre bygninger, der ikke bliver brugt = rive ned indtil ny plan foreligger
Muligheder for unge med ordblindhed, ADHD eller andre udfordringer
Ungdomshus
Moesgaard Museum, Arken = Turisme
Udsmykning af byen - fx streetart
Arkitektur der løfter
Opgrader Det gamle Netto + 16'eren
Invitere nye borgere til en fest
Diskotek for de unge
Forening biograf. Cafe biograf?
Høje-Taastrup studio. Musikskolen spiller fx hver fredageftermiddag
Nyt navn til Taastrupgaard
Tæt på byen
Fortælle de gode historier, fx Charlotteager
Børnefamilien
Natur - god offentlig service
Landsby og by
Definere: Hvad samler os?
Bedre kobling og koordinering af aktiviteter - det der sker
"Taastrup lever i foreninger"
Nye former for frivillighed - få styr på forsikringsforhold
Bruge Nærheden skole som løftestang for øvrige skoler
Unge skal gide flytte tilbage. Bolig for unge familier.
Profilering skal være bedre
Klippekort til aktiviteter
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Foreninger er måske små kongeriger
Mostrup var en god vejviser!
Tosprogede vil gerne bidrage med noget konkret/aktivitet
Kendskab til naturen i kommunen
Markedsføring vigtigt
Kommunedating (nyskabende)
Målsætning: Danmarks klogeste og mest velopdragne børn (betydningsfulde)
Gode folkeskoler og børneinstitutioner
Vigtigt at kunne sætte sit fingeraftryk - medbestemmelse (realiserbare)
Byens udseende
Taastrup Hovedgade omdannes til gågade
Pæn og ren og Taastrup station
S-tog til Hedehusene
Eksklusivitet og højt politisk ambitionsniveau (overraskende)
Markedsføre landsbyen
Intensiv brug af teateret
Nysgerrige
Fortæl: Gode historier <> motivation
Facilitetsø - foretninger som partnere
Kommunedating
Mobil kampagne
"Åbne" strukturer
Adhoc frivillighed
Markedsføre kommunale tilbud
Velkomstfest for nye borgere
Balance ml. frivillighed og kommunale opgaver
Institutioner + hus + tilbud = god familiepakke
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Ide-møder hjemme hos borgerne

Personhenførbare data om borgerne er slettet af redaktionen.
Hos Rikke,
Taastrup

1) Bevare gode bygninger såsom Bambola hallen. Kan give lidt liv og
gøre byen mere spændende, så den ikke bare er en ny forstad. Det
giver sammenhæng med hovedgaden. Taastrup Amatørteater

Deltog: Thomas
Bak

2) Flere koncerter - a la Ishøj og Roskilde. Friluftskoncerter/ballet
osv. Vi har Kultour'en en uge. Hvad så resten af året? Der må gerne
være betaling.
Kan man inddrage Taastrup Teater mere? Brug af lokale
musikforeninger: Visesanger og jazz koncerter, lokale bands,
musikskolen osv. Koncerter på pladsen - Axeltorv. Kan man lave
sine egne arrangement. Faste tider, lørdag formiddag.
3) Hvordan laver man et ungdomsmiljø?
Kunne man lave spændende ”vilde” ungdomsboliger i f.eks. den
gamle Netto ved Dorphs Allé. De kan selv få lov at lave vægge,
mere kreative boliger.
Kunne man sørge for flere faglige studiejobs i kommunen? Så de
unge bliver herude, mens de læser andre steder. Kan man lave
partnerskaber? Få de unge medarbejdere, skabe en ny atmosfære.
Det kunne være med til at skabe mere liv efter arbejdstid.
Kan man bruge tomme centre som Blåkilde til mere
ungdomsaktivitet?
Kan man blande de forskellige unge fodbold, skater, basket,
musikere osv. Kan man få de unge/lokale beboer selv bygge det.
Bygge noget som den store skaterbane i Roskilde. Helt for sig selv hvor de kan være sig selv. Kan man lave skaterbane og øvelokaler
samme sted?
4) Særligt i Taastrup, hvor man kan udvikle en ”Silly-code valley” a
la Soho - kontorhotel i Kødbyen. Tage en ressource ind, og give
noget tilbage. Skabe kreative/innovative kontorhotel i Taastrup.
Flere nyopstartede virksomheder. Samle det kreative - grafikere,
konceptudviklere og IT firmaer. Små kontoer, med fælles lokaler. På
Nørrebro har en kunstner lavet et vildt sted. Samarbejde med
kommunen og en privat udlejer. F.eks. IT akademies – 1 senior
konsulent føder 5 -6 alm. konsulenter og studenterjobs.
Undervisningstilbud for virksomheder til at tage unge ind. Ikke så
store investering for den enkelte virksomhed, da de unge forsvinder
mod de store penge. Vi har de kreative folk Taastrup Teater. Bruges
sammen med erhvervslivet. Det skal være for nybegyndere - de vil
vokse ud af innovationhuset. Andet tilbud til de lidt større
virksomheder.
Anders fortalte, at han godt vil arbejde med halvkriminelle – man
skal sidde på dem i starten, men der kan skabes succeshistorier.
Anders vil godt lave lidt arbejde, men ikke stå med hele risikoen.
Her må kommunen gerne gå med ind.
5) Historie - Roskildefreden. God historie - museum? Kan vi bruge
historien til noget. Stort fancy museum a al Moesgaard (MOMU) hvor
bygningerne er betalt ude fra?

Hos Jette,
Hedehusene
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Deltog: Michael
Ziegler

Her gik samtalen meget på at der mangler lys, da nogle var blevet
holdt op på cykelstien mellem Hedehusene og Tåstrup, bag om
Charlotteager, og på Roskildevejen.
Der var stor enighed om at cykelstierne var gode, men måske hvis
der skal laves flere, kunne vi tænke os at det blev cykelbroer.
Hedeland skal promoveres mere, evt. på de lokale arbejdspladser.
Laves mere marketing ved Tåstrup- Hedehusene og landsbyerne
omkring. -Vi kunne håbe på en hel kommune.
Der bliver tit talt om Tåstrup men der hører jo flere byer til.
Der skulle laves nogle støjvolde / støjplaner, da der er kommet mere
tung trafik. ny afkørsel ved motorvej, og nye erhverv.
ALLE SKULLE TALE POSITIVT OM VOR KOMMUNE.
glade for vor borgmester. ) Gi ham et skulderklap.

( vi er meget

Uddannelse:
Her var vores mål at blive blandt de bedste 25% , så niveauet skulle
hæves. Det skulle være gennem uddannelse, lige fra inspektører og
nedefter. Vi talte også om at skole direktøren måske skulle klædes
bedre på.
Aktivt liv:
Vi mente der skulle være samme udbud i vore fritidsklubber og at
der mangler nogle baner til evt: bakurer rulleskøjter og andet som
ikke behøver at koste så meget.
Dette kunne laves evt. Hedeland - Fløng skoven . og så kommer de
nye Nærheden.
Hos Helle, Fløng

Vækst
Forslaget indebærer en lidt alternativ tilgang til fremme af VÆKST
og et aktivt godt liv, hvor kommunen fremmer dele-økonomi og
dermed at ressourcerne vi har tilgængelige udnyttes langt, langt
bedre. Potentialet er enormt. En typisk bil der ejes af en privat
anvendes helt op mod 10 % af dagens 24 timer. Kommunens biler
anvendes ikke alle i 24 timer. Tager man eksemplet på en
plæneklipper er det nærmere 1 timer/uge. En hækklipper 3 timer/år.
En suppe-gryde 2 gange pr. år. Og så videre. Forslaget går på at
udvælge et forsøgsområde i et nær-område og arbejde med
Internet-of-thinks og dermed løfter ”flipper” tiltaget til ”vi deler”
over i et mere anerkendt domæne, hvor flere kan være med. Altså
at man med de mange redskaber, man kun sjældent anvender, kan
få langt mere ud af de private og offentlige investeringer.

Uddannelse
Platform ”Mit Høje-Taastrup”
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Vi er ikke kommet med forslag til forbedringer af den faglige profil
på skole-området, men har fokuseret på forbedringspunkter til
interfacet mellem skole og fritid og mulighederne for at forbedre
samarbejdet på tværs mellem skole, fritid, erhverv og samtidig med
fokus på det aktive (skole)-liv. Etablering af platform der gør det
lettere for skolen og fritidslivet at koordinere aktiviteter og
tidsplaner/mødeplaner så overlap og ændringer kan ses og brugere
(forældre og elever) kan få overblik. Ideen kommer med baggrund i
den nye skolereform med dens mere dynamiske skemaer, der har
resulteret i flere løbende ændringer med det resultat et fritidstilbud
efterfølgende måtte ændre start og sluttidspunkt. En sådan platform
kunne udvides til at indeholde andre services fra fx kommunen, så
man kan få et samlet overblik ét sted. Fx så man som borger kan se
skoleintra, musikskole, affaldsafhentnings-kalender, biblioteket
(lånerstatus, reserveringer etc.) på et og samme site. Dvs. at de
mange forskellige platforme lægges sammen og man selv kan
designe hvad man vil kunne se på sin side. Hver borger kan således
få sin egen individuelle side og kan tilføje og fjerne som man ønsker
og har behov for.

Lokale grønne områder bruges aktivt i uddannelse og aktivering:
Brug de lokale grønne områder aktivt i undervisningen i højere grad
fx faglig fordybelse, usu bevægelse, biologi (f.eks. hvor mange dyr
og plantearter findes i de forskellige naturtyper), natur og teknik,
f.eks. ved vedligehold af områderne. Måske helt nye
samarbejdsformer: Materielgårdens folk samarbejder med
skoleelever med potentiale for at have et særligt aktivitetsrum for
elever og ansatte på materielgården med mulighed for evt. at kunne
udvide med fleksjob. Vil kunne bidrage til et mere aktivt udeliv på
længere sigt i livet.
Brug foreningerne: Introduktion til forskellige foreningsaktiviteter fx
Musikskolen (hvor man kan prøve forskellige musikinstrumenter),
sportsgrene, dyr i eg, usu bevægelses timer.
Aktivt liv
Brug platformen ”Mit Høje-Taastrup” til at fremme udelivet: Når vi
nu alligevel er i gang med at lave en platform (som beskrevet
ovenfor) for samarbejde mellem skole, fritid og erhverv – for at have
én indgang til både de daglige tilbud på skoleområdet – kan vi også
tilføje aktuelle aktivitetstilbud til det aktive liv (turen i hakkemosen,
turen med de naboerne på MTB-bike i Hedeland). Der er mulighed
for at Høje-Taastrup Kommune kan bruge det som
kommunikationskanal til de mange ude-tilbud.
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Udnyt ventetiden: Børnenes aktiviteter og dermed forældrenes
ventetid på aktivitetsstederne kan med fordel aktivt udvides med at
involvere forældre-kræfterne med ekstra ressourcer i enten
selvudfoldelse i form af motion eller direkte involvering i
istandsættelse af aktivitetstilbuddene. F. eks. som det foregår på
Hedehus-gården, hvor forældre-deltagelse i istandsættelse af f.eks.
”spring” og deltagelse i afvikling af stævner mm. Dette fordrer dog,
at denne type af nyudvikling af ”far ser på at søn spiller fodbold”
udvikles og afprøves så både ”far og søn” får god motion og dermed
et aktivt liv.

Cykling belønnes: Et lidt kontroversielt forslag, men meget effektivt,
og måske slet ikke så tosset, er at alle kommunens medarbejdere
med en afstand på fx maks. 7-10 km til og fra arbejde skal betale
for parkering på den kommunale arbejdsplads. Det vil givetvis
fremme at medarbejdere cykler til og fra arbejde. Medarbejdere der
har mere end fx 10 km til og fra arbejde kan få tilskud til fx indkøb
af el-cykel.
Hos Mette,
Taastrup

- Øget branding over for børnefamilier som tilflyttere.
HTK kunne arrangere busture til fordomsfulde byboer, som vil flytte
lidt væk fra byen, men ikke vil "i ghetto". Disse kunne f.eks. se
Staderne, Hedeland, Vestskoven, Taastrup Hovedgade etc. Disse
byboer kunne "indsamles" via brochurer ude i de store
arbejdspladser i kommunen og bannerannoncer på nettet på
boligsites, når cookies kan se, den besøgende har en IP-adresse i
København og den nære omegn. Tønder Kommune har gjort noget
lignende, oplyste en deltager.
- Vedtagelse af politik ang. plastiklegetøj.
Miljøstyrelsen kontrollerer vist plastlegetøj for farlige stoffer ude i
butikkerne, men dette er det nye legetøj. Gamle plastting ude i
daginstitutionerne tjekkes ikke. Børnenes indtag af disse stoffer er
derfor ikke i kontrol. Kbh. Kommune har så vidt vides en politik på
området, mente en deltager i mødet.
- Tilknytning af økosamfund i HTK.
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I flere og flere kommuner på Sjælland opstår økologiske beboelser
under Landsforeningen for Økosamfund. HTK bør også kunne rumme
et økosamfund i området omkring Vridsløsemagle/Sengeløse eller
alternativt den sydlige del af Nærheden ud til marker fx. Det vil
formentlig kræve lidt land at opdyrke og natur i nærheden samt
ingen mobilmaster ved området, men vil kunne give nye borgere.
Det næreste økosamfund ud over Christiania (hvis man bor i
København) ligger i Himmelev, men er kun for seniorer!
Børnefamilier må min. flytte til Karise, Skibby el. Ringsted, sagde en
deltager, der led af EHS (elektrohypersensitivitet). Citat fra
økosamfundsforeningens hjemmeside: "Konkret spænder
økosamfund vidt i Danmark- fra mindre bosætninger omkring
nedlagte gårde (5-20 enheder), over større økologiske landsbyer
(10-400 enheder med mere eller mindre tilknyttet erhverv), til
fællesskaber omkring et spirituelt center (10-40 enheder). Graden af
økologi i byggeri og livsstil varierer, men fælles er intentionen om at
leve på en måde, så vi kan være bekendt at give vor jord videre til
vore børn"
- Flere skovområder i kommunen.
HTK kunne beplante andet end bare Vestskoven, kunne give gladere
borgere og mere ren luft, flere potentielle tilflyttere. Mange
kommuner har et traktørsted, hvor folk kan drikke kaffe eller spise.
Et midlertidigt traktørsted i en skurvogn eller permanent i en hytte
f.eks. i et skovområde tilklnyttet Hedeland kunne gøre dagsture med
børn nemmere og sjovere. Flere deltagere efterlyste en
skovbørnehave i kommune.
Andre kommentarer:
Der blev snakket om disse andre løsere forslag/ideer sammen med
Jesper (politiker):
- Bedre skiltning i Torstorp, da ingen udefrakommende kan finde vej
og skelne mellem f.x Morelhaven og Bynkehaven.
- Fodgængerovergang til den tyrkiske privatskole i Torstorp.
- Øget brug af skolepatruljer i kommunen, hvis dette er muligt.
- Et kombineret vandre- og cykelstikort over kommunen.
- Flere busser i Torstorp om aftenen.

Hos Maria,
Hedehusene
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Uddannelse - Der blev efterspurgt ambitioner, en samlet vision og
strategi for kommunens skoler. Hvis man ønsker at tiltrække
ressourcestærke borgere, er det ikke nok at have en middelmådig
skole, hvor det er en succes blot at klare sig gennem året. Byrådet
skal have nosser til at skabe den gode skole.
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Deltog: Anne
Mette Bak

Byrådet skal desuden turde melde ud, hvad der sker på
skoleområdet. Det er ikke nogen hemmelighed, at det er
Hedehusene skole, der skal lukkes, når der åbner en skole i
Nærheden. Folk er begyndt at melde deres børn ud. Det kan
muligvis stoppes, hvis man er ærlig fra Byrådets side og samtidig
melder ud, hvad man vil med den nye skole. Vend tankegangen:
hvad får man som forældre ud af at beholde sit barn i en skole, der
ikke investeres i? til: hvad er der af visioner for den nye skole;
hvorfor kan det betale sig at holde fast? Brug udviklingen proaktivt.
Konkrete forslag:

Vision med tilhørende strategi, som vedtages af byrådet og
som forpligter skolelederne. Der skal følges op på fra byrådets side.

Konsekvenser for de skoleledere, som ikke formår at
implementere strategien

Fokus på effekt, ikke på aktiviteter (fx fokus på godt
forældresamarbejde, ikke på antal afholdte møder eller udsendte
nyhedsbreve)

Tilknytte en kommunikationskonsulent til skolerne, som kan
hjælpe med at skabe og synliggøre visionerne for den enkelte skole
(brande skolen) samt arbejde med skolens kommunikation med
forældrene.

Faglige fællesskaber for kommunes lærere. På VUC i Roskilde
skal lærerteamet fyfisk dække undervisning på centrets afdelinger i
Roskilde, Køge og Greve. Man kunne godt i HTK dele faglærere på
de mindre fag og på specialundervisningsområdet (fx tilbud til
ordblinde)

Nye metoder: kig indad eller ud over kommunens grænser
og lad jer inspirere – stjæl med stolthed. Der findes masser af fagligt
veldokumenterede løsninger, som man kan tilpasse. Fx kører
overgangen fra daginstitution til skole virkelig godt. Man kan også
lære af de daginstitutioner, hvor støj, sociale spilleregler og
forældrekommunikation fungerer. Fx intra på Refsmosegård.
Analyser på, hvad det er, der går godt på nogle skoler/institutioner.

Oprette ressourcebank på hver skole. Der er tilknyttet mange
hundrede forældre til hver skole og de besidder et væld af
ressourcer, som skolen kan udnytte i deres undervisning. Der er et
tiltag på Fløng skole, som man kan lade sig inspirere af.
Vækst: Kommunen vinder ikke ved at sammenligne sig med de
omkringliggende kommuner. Vi er hverken en ’rigtig’
Vestegnskommune, en gammel provinsby som Roskilde eller
hovedstad. Høje Taastrup skal finde sit eget særkende, sin egen
værdi. Evt. en kommune, der rummer det hele (provins, natur, tæt
på København). Og så skal kommunen være meget bedre til at
brande sig både indadtil og udadtil.
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Hedehusene skal tiltrække ca. 10.000 nye borgere over relativt få
år. Alle der kommer til eller igennem Hedehusene gør det enten i bil
via Hovedgade eller i tog. Til trods for en meget fin renovering af
Hovedgaden, fremstår både Hovedgade og station (butiksmæssigt)
øde og særligt stationen trænger til en opgradering.

Byrådet bør arbejde for rammerne for et butiksmæssigt mere
varieret udbud i Hovedgade i Hedehusene. Hvis man alligevel skal til
Roskilde eller Høje Tsstrup efter noget, kan man lige så godt lægge
alle sine indkøb der. Det er ærgerligt, at man ikke kan få dækket de
basale behov lokalt.

Samarbejde med DSB om en make over til Hedehusene
station. Skabe liv i det gamle postcenter eller rive det ned og bygge
noget mere indbydende. Flere bænke, infostander (se nedenfor).
Et aktivt liv: Handler i lige så høj grad om at formidle det, der
findes, opfordre borgerne til socialt ansvar og om at udnytte de små
muligheder, som det handler om store anlæg. Der er mange
pendlere i Hedehusene, og man skal finde en måde at fange folk på
mellem job, indkøb og børnehentning.
Konkrete forslag:

Bedre information fra kommunen om de tiltag, der er – fx
opslag på skolerne og infostander på fx stationerne.

QR-koder på historisk (eller af grunde) interessante steder i
kommunen.

Offentlig legeplads på Tumlebos område. Der mangler
ordentlige offentligt tilgængelige legepladser.

Faste grillpladser og et enkelt legeredskab i fx Byparken, på
stationspladsen eller de små områder rundt omkring i kommunen,
hvor folk færdes, men hvor der ikke er noget.

Relevante tilbud til byens unge, som ikke bruger
ungdomsklubben.

Hos Knud, Høje
Taastrup

Deltog: Conny
Trøjborg

Dok. 245389/15


Skabe rammer og opfordre til aktivisme og scial
ansvarlighed. Fx en legeplads tæt på plejehjem, cancerløb på
skolerne, cykling uden alder (kommunen kan melde sig ind i
foreningen).
Høje-Taastrup skal kendes som ”den blomstrende by”. Stedet der
bærer præg af – i det offentlige rum – at der er en masse spiseligt.
Kummer med tomater, spiselige blomster, frugt, nødder m.v. Det
skal ved skiltning være synligt, hvad der er og hvornår det forventes
at kunne spises.
Det spiselige skal synliggøres også for hvad angår bier, høns (æg).
Kun fantasien sætter grænser for hvad vi kan bruge det offentlige
rum til. Centralt er dog at den æstetiske side vægtes højt – specielt i
vinterhalvåret, hvor der ikke er så meget at se så. For at mindske
risikoen for hærværk er det helt centralt at borgere der kommer i
berøring med de fysiske ændringer bliver inddraget. Der vil være
tale om et borgerinitieret initiativ hvor samlede boligområder kunne
være et godt sted at starte (eks. Torstorp).
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Kommunen vil kunne spille en støttende rolle ved: Klart at signalere
at man gerne vil kendes som ”den blomstende by”. Det er vigtigt
signal at sende overfor tøvende gårdmænd, bestyrelser o.l. + Krav
om at der ved nybyggerier (eks. NærHeden) sikres mulighed for at
man i det offentlige rum har indtænkt mulighed for borgerinitierede
beplantninger. Herunder også mulighed for omkring skoler at der
kan etableres skolehaver. + En pulje målrettet understøttelse af
blomstrende borgerinitiativer. Puljen skal dække udgifter der
overstiger hvad enkeltpersoner/grupper kan forventes at skyde i
projektet (plantekasser, planter, frø, informationsmateriale o.l.). +
At give borgergrupper adgang til at kunne plante til ved offentlige
bygninger (eks. Plejehjem, skoler, insittutioner). + At genvurdere
om der kan være områder hvor udlagt plæne kan omdefineres til
”eng-lignende” areal. + Signalere – evt. i samarbejde med KU-Life –
at stedet her i udkanten af hovedstaden vil være oplagt til at placere
en uddannelse for gartneri og frugtavl. Inspiration til drøftelserne:
”Incredible edible” indsats i Todmorden i England
Hos Flemming,
Taastrup

VÆKST

Deltog: Merete
Scheelsbeck

Høj prioritet: Der var enighed om, at vi mangler et sted hvor
mange mennesker kan samles. Det kunne være et
konference/kongrescenter, som kunne placeres på arealet, hvor
Areanaen eller H.C. Andersen-projektet var tiltænkt.
Tænketank/projekt bestående af unge handelsskoleelever, som
skulle arbejde med ideer og visioner om kongrescentret.
Virksomhedsdatabase for alle kommunens virksomheder med
information om hvad den enkelte virksomhed tilbyder samt
kontaktinfo. Evt. i Erhvervsrådets regi.
Kampagne om at handle lokalt. Køb lokalt og vær med til at
bevare vores butikker. Brug virksomhederne i din kommune. Her
tænkes på alle dele af kommunen.
Større aktivitet i ByMidten - ByMidten skal boostes. Udnyt
torvene endnu bedre med mere liv i gaden, musik og evt. en
permanent scene, boder og aktiv inddragelse af butikkerne. Vigtigt
med aktiviteter hver lørdag. Kan der ændres/forbedres omkring
butikkernes åbningstider? Evt. samarbejde med det nye Taastrup
Torv. Desuden tættere samarbejde med de lokale foreninger, som
også kan bidrage med arrangementer. ByMidten kan fx gå sammen
med TIK om store idrætsarrangementer her under svømmestævner,
når den nye svømmehal åbner.
Velkomstpakke. Byd nye virksomheder og nye borgere velkommen
med manér. Udarbejd informationsmateriale, video, velkomstmøder
med borgmesteren eller endnu bedre en ”velkomstkomite”
bestående af engagerede borgere og kommunale medarbejdere.
UDDANNELSE
Høj prioritet: Start tidligt i skoleforløbet med et tæt samarbejde
med de lokale virksomheder. Børnene skal få forståelse for
erhvervslivet og blive klædt på til de udfordringer der møder dem,
når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Det kan gøres på flere
måder bl.a. med besøg på skolen af repræsentanter for
virksomhederne eller med virksomhedsbesøg.
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Bonus for virksomheder der opretter praktikpladser. Der ligger
en kæmpe opgave i, at oprette mange flere praktikpladser. Vores
kommune skal gå forrest for at løse dette problem. Kvaliteter i
skolepraktik skal højnes betydeligt.
AKTIVT LIV
Høj prioritet: Branding/synliggørelse over for borgere,
virksomheder og deres ansatte samt potentielle tilflyttere og
pendlere. Når alle de gode ideer, der kommer til at indgå i den nye
udviklingsstrategi er fastlagt, så er det vigtigt, at formidle disse
punkter videre via en brandingkampagne. Formidlingen kan foregå
via sociale medier, traditionelle medier, PR samt informationsmøder
og øvrige arrangementer. Vi foreslår, at dette skal være en løbende
proces.
Flere aktiviteter i Hedeland Naturpark. Området fortjener at
blive brugt meget mere. Det et vel nok kommunens største aktiv på
fritidsområdet. Vi foreslår bl.a. at alle skolernes 4. klasser tager på
en udflugt med overnatning i ”spejderhytter”. Det kan også være en
tilbagevendende Hedeland Festival, overnatningsmuligheder for
familier/turister samt etablering af spisesteder. Hedeland Naturpark
skal markedsføres – også uden for kommunegrænsen, så endnu
flere får øjnene op for dette fantastiske fritidsområde.
Forbedring af tilkørselsforhold til ByMidten. Vi foreslår, at der
arbejdes på, at udvide adgangen til ByMidten ved broen under
banen på Taastrup Hovedgade. I dag er det en trafikal flaskehals,
som der bør findes en løsning på.
Udnyt området ved Selsmosesøen til flere arrangementer og
aktiviteter. Brug dette fine område til kulturaktiviteter fx Sankt
Hans arrangementer og til mulighed for sejlads på søen i kano,
robåde, tømmerflåder eller små sejlbåde.
Reduktion af betaling til idrætsaktiviteter. Nogle borgere har
ikke mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter grundet økonomien.
Det kan være børnefamilier og ældregrupper der derfor ikke har
adgang til dette vigtige sundhedstilbud. Vi foreslår derfor, at
kommunen kigger på dette område.
Hos Tanja

1. Fleksible åbningstider (aften og tidlig morgen evt. kl 6.00),
samt ”Barnsyg” politik i alle kommunens daginstitutioner:

Høje Taastrup

Et stort ønske fra alle de unge mødre fra mødet, var at der var en
mulighed for, at få ”passet” sit barn, når ens barn var ”let/lidt” syge.
Forslag: At alle daginstitutionerne, havde en ”sygestue” i
institutionerne, hvor børn med let feber, mild øjenbetændelse, mv
kunne blive passet, i stedet for at blive ringet hjem. Forebygge: At
unge mødre uden det store netværk, falder ud af uddannelse eller
job, pga for meget fravær.
2. Hvordan sikrer man den unge, hurtigst muligt kommer i arbejde
efter endt uddannelse: Hjælp fra kommunen evt en personlig
(coach) når man er færdig med uddannelsen. Evt. offentlig
økonomisk støtte til arbejdsgiver (både i privat og offentlig regi) så
den unge ikke kommer til at gå ledig (ønsker ingen
ledighedsperiode) Forslag: evt at kommunen betaler de første 3
måneders løn. Forbyggelse: Lang tids ledighed
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3. Hurtig og effektiv indsats ift de ”sårbare” børn (eks:
ordblindhed, børn med brug for særlig støtte). Hurtigere til at
screnne ”børn” med særlige behov, eller udfordringer. Styrket
indsats ved overgangen fra daginstitutionen til skolen evt en
”handleplan” hvori der er beskrevet (opmærksomhedspunkter, samt
indsatser) ift det enkelte barn. Samt at der er ”special klasser/ og
eller andre tilbud på den enkelte skole. Samt at lærerne og
pædagoger, bliver uddannet i at tackle og formidle og have den
fornødne uddannelse, i forhold til særlig udsatte børn og ”forældre”

Mere pædagogisk hjælp fra lærer i skoler
Mere fleksibilitet i vuggestuer/børnehaver i forhold til at være
mere "large" i form af sygdom
Fleksible åbningstider i vuggestue/børnehave
Hjælp til barnsygdage (syge rum)
Mere hjælp til at komme videre efter skole
Bedre uddannelsesmuligheder for enlige mødre
Bedre uddannelse til skolelærer, især i de første skoleår + bedre
håndtering af skolebørn
Flere fleksible arbejdspladser eller praktik/elev
Gør en større indsats for mobning
Være hurtig til at se de svage (ordblinde)
Flextid i vuggestuen/børnehaven
Hjælp til pasning af børn (sygdom - sygerum)
Flere fleksible uddannelsesmuligheder for enlige
Bedre pædagogisk viden i forhold til de sårbare børn i skolen Lærer evt kursus
Mere pædagogisk eraring fra lærerne på skolen
Folkeskolelærer burde have mere pædagogisk erfaring og kunne
takle de mere "udsatte" børn
Mere fleksibilitet i vuggestuer/børnehaver i forhold til at være
mere "large" i form af sygdom (burde ikke ringes hjem "så
hurtigt")
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Hos Sofie,
Taastrup

Trafik:
Stisystemer / cykelmuligheder: Kommunen bærer præg af at være
opstået i ryk, og er dermed blevet meget zone-inddelt. Internt i flere
af zonerne er der gode stiforhold men derimod ganske ringe
mulighed for at komme på tværs af zonerne. Flere stier er dårligt
oplyst hvorfor man bør beskære de træer, hvor kronerne skygger for
belysningen.
Det er blevet for farligt, for besværligt eller decideret ikke muligt at
fragte sine børn til og fra skole og
aktiviteter uden brug af bil.
Et eksempel er Sydskellet, der har en uoplyst sti ude på en mark
(Sydstien). Stien går ikke langs hele
Sydskellet, og man tvinges over en 60 km vej uden
fodgængerovergang.
Der bør etableres en kombineret cykel- og gangsti fra krydset
Tåstrup Valbyvej/Sydskellet udover markerne
mod Ishøj Landsby.
Forslag:
• Sammenhængende stisystem i kommunen
• bedre belysning og beskæring af skyggende kroner
• forbedring af trafikale forhold ved Sydskellet
• cykel- og gangsti langs Taastrup Valbyvej
Vejregulering: Bydelen Torstorp er trafikalt og støjmæssigt belastet
af Transportcenterets virksomheder.
Med tilføjelsen af Grønttorvet og Postcenteret vil denne belastning
øges.
At lastbiltrafikken kører ad Sydvej er unødvendigt, da der jo er
tilkørselsforhold til Holbækmotorvejen som
transportcentret og andre burde anvende. Løsningen er ligefor og
billig: Sæt en stopper for tunge kørekøjer
(over 3500 kg) på Sydvej mellem Hveen Boulevard og
Transportcenteret. Derved forbliver den tunge trafik
fra Rødby på motorvejen, fortsætter i en bue rundt om Taastrup og
ned ad Ring 5 til transportcenteret, i
2 stedet for at svinge fra ved Ishøj afkørslen. Kilometermæssigt en
længere tur, men tidsmæssigt en kortere tur da man undgår
lyskryds og lavere fart.
Der bør åbnes for tilgang til Ring 5 i sydgående retning når man
kommer fra Roskilde. Dette vil forhindre en udbredt praksis med at
køre nordpå ad Ring 5 og lave en U-vending over den fuldoptrukne
midterlinje for at komme sydpå. Og så er der manglen på
vestvendte ramper på IKEA tilkørslen hvilket bevirker øget trafik ved
Kragehave Vest.
Der skal etableres rundkørsler ved Tåstrup Valbyvej og Sydskellet.
Her er på 1½ år set 4-5
sammenstød/uheld.
Der er efter lange og seje beboerindsatser etableret støjdæmpende
volde langs Sydvej, men de er desværre af blandet effekt. Volden fra
Sønderby Alle og nordpå til transportcenteret er ikke 6 meter høj og
ligger længere fra vejbanen end den del af volden der går fra
Sønderby Allé og ned til Hveen Boulevard. De opsatte træhegn har
heller ikke kunnet reducere støjen. Det resulterer i at den nordlige
vold næsten ingen
støjreducerende effekt har haft. Derfor foreslås en fartreduktion fra
70 til 60 km/t.
Forslag:
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• Lukke Sydvej for tung trafik
• Etablere tilgang til Ring 5 fra Roskildevej (sydgående retning)
• Gennemførsel af de vestvendte ramper v. IKEA
• Etablere rundkørsel ved Taastrup Valbyvej/Sydskellet
• Fartreducering til 60 km/t på Sydvej mellem Hveen Boulevard og
Transportcenteret
Uddannelse:
Den grønne Uddannelsesby: Det er mandag morgen en junidag
2020. Høje Taastrup station summer af liv og toget fortsætter ud ad
skinnerne, mens passagerne begiver sig mod Den Grønne
Uddannelsesby. Byggeriet af den nye afdeling som indeholder den
nye forsøgsuddannelse er lige blevet færdig. Til september starter
25 elever, der skal arbejde med at indføre grøn teknologi og
genanvendelse af materialer i virksomheder, kommunale
institutioner og hos private.
Uddannelsesbyen har allerede flere afdelinger med musik, teater,
design og økologi. Byen er blevet til i tæt
samarbejde med private virksomheder og kommunen. Allerede et år
efter byen åbnede, vandt ingeniørlinjen en international pris for
deres enkle vandrensningsanlæg, som nu benyttes i flere
udviklingslande. I år er linjen i samarbejde med Teknologisk Institut
i gang med at lave et nyt isoleringsmateriale, der kan genanvendes
og har den dobbelte isoleringsevne.
Siden Uddannelsesbyens begyndelse, er den blevet et tilløbsstykke,
og den modtager ugentligt besøg fra
hele verden der ønsker at kopiere successen.
Grundtanken bag Uddannelsesbyen er enkel. Her skal kreativitet,
økologi og højteknologi udfolde sig på
tværs af faggrænser. Der samarbejdes med etablerede kunstnere –
malere, skulptører, keramikere der
forpligtiger sig til at være sparringsparter i udviklingen af Den
Grønne Uddannelsesby.
Kommunen havde allerede tomme grunde i nærheden af Stationen,
hvor byen hele tiden bygges ud.
Uddannelsesbyen tiltrækker elever så langt væk som Fyn, fordi det
er let at komme til og fra Høje Taastrup
Station, der i dag er den mest benyttede station i
hovedstadsområdet. Virksomheder i lokalområdet drager
stor nytte af de nye muligheder og flere virksomheder trækkes til
Den grønne kommune Høje Taastrup.
Siden uddannelsesbyen blev til, er byens ghettoer blevet beboet af
flere ressourcestærke familier, hvilket har styrket integrationen.
Høje Taastrup er sluppet af med det dårlige ry og tiltrækker nu et
stort antal
børnefamilier, der ønsker frisk luft og stadig vil være i nærheden af
København.
Den Grønne Udddannelsesby har på en kort årrække skabt liv og
givet tilbud, som borgerne i kommunen har glæde af. Mennesker
skaber liv, virksomheder tiltrækker arbejdskraft, men skaber også
trafik og støj. Derfor satser Høje Taastrup kommune nu i højere grad
på at tiltrække kreative hjerner til Uddannelsesbyen, hvor man i
gamle dage fokuserede på at tiltrække virksomheder.
Forslag:
• Etablere en grøn uddannelsesby
Grøn kommune
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HTK: Kommunen opfordres til at indgå et dybere samarbejde med
Miljø og Energicentret så det med tiden
udvikles til et videnscenter for hele kommunen i forhold til grøn
energi, genbrug og vækst. Der fastansættes eksperter indenfor de
forskellige områder.
Der etableres affaldssortering lokalt i boligområderne. Miljø og
Energicentret er en aktiv part i dette da de
kan give rådgivning omkring oprettelse af miljøstationer i alle
grundejerforeninger og beboerforeninger. Her bør borgerne også
inddrages så man er sikker på succes fra start. Det skal give mening
og være nemt at sortere effektivt.
Forslag:
• Miljø og Energicentret udvikles til et videnscenter
• Der etableres affaldssortering lokalt i boligområderne
Branding af kommunen:
Branding: Det skal være nemt at gøre kommunen interessant for
potentielle tilflyttere, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner og organisationer.
Her kan udvikles en App der samler det hele.
Vestegns App
a. Som ejendomsmæglere, biblioteker, virksomheder m.fl. kan
henvise til
b. Som små/store foreninger kan lægge informationer ind på
c. Samarbejde med de andre vestegnskommuner
d. Aktuelle kulturtilbud
e. Naturoplevelser (grønne områder)
f. Historie på forskellige steder i kommunen
g. Spændende informationer for borgere i kommunen
Forslag:
• Udvikle Vestegns App
Hos Trine,
Hedehusene

Deltog: Jeanette
Ingeman

Byudvikling i 2640:Der er behov for at investere i aktiviteter der
understøtter integration og bringer folk sammen. fx etablere byhaver
i byparken i Hedehusene, det vil kræve at der er nogen som bliver
ansat til at drive tiltag. Skabe hygge i 2640 fx ved at få
julebelysningen tilbage.
Erhvervsforeningerne skal være optagede af hvad deres
kunder/mulige kundegrundlag oplever af behov. Jo flere butikker der
forsvinder des mindre bliver indkøbsmulighederne og derved tager
man andre steder hen og lægger pengene, hvor man kan købe det
hele. Vi mangler Matas, delikatesse butik. Der blev gennemført gode
initiativer ifbm. jul og fastelavn mere af det det skaber stemning og
tilhørsforhold.
Vision Fløng et eksempel på hvad der fx skal til for at skabe en
udvikling.
Skabe et rum i byen, hvor alle generationer kan mødes. der hvor
man ved de andre børnefamilier lægger vejen forbi (legeplads,
borde, bænke og en hyggelig stemning.)
Ungdomsklubben behov for fornyelse så de unge har et sted de kan
hænge ud og lave gode ting i fornuftige rammer under opsyn. det
skal være et tilbud der skal skabes sammen med de unge
mennesker. Det kan også indeholde elementer af fysiske
udfordringer fx parkour.
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Der kunne etableres en mentorordning på frivillig basis for unge
mennesker
Der skal arbejdes for at skabe flere fritidsjobs til de unge. det vil
afholde dem fra at lave balade og samtidig skabe bånd til
erhvervslivet.
Der er behov for at styrke og opprioritere den tidlige indsats, så vi
støtter børn aller tidligst med at få det bedste ud af deres liv og
læring. Det handler om at sikre reel inklusion, der skal følge midler
med til at inkludere (medarbejder perspektiv) alle medarbejdere skal
opleve at blive kompetenceudviklet og have mulighed for fordybelse.
der skal være et kvalificeret støttepædagogisk korps, som bruger
ressourcer målrettet.
Udvikling af skoler og daginstitutioner (åben skole) udveksling og
besøg på andre skoler/institutioner. lære af hinanden og fortælle de
andre om hvad man har gang i (kendt fra Fredensborg kommune)
Overgange i 0-18 års området skal fungere optimalt
Skoler i verdensklasse kræver ledelse i verdensklasse
Skoler skal udvikle forskellige tilbud, så der ikke er så meget
leverpostej fx profilskoler med fokus på idræt, science, international,
natur, kultur (hvis ikke fuld profil skole så måske blot en linje, men
det giver os mulighed for at differentiere os fra de andre kommuner
og sende et signal om at HTK vil noget på skoleområdet.
Fortællingen om HTK kunne være: - natur og økologi - Nærheden til
det hele - mekka af aktiviteter sport, kultur, musik etc. - vi skal
spejle os i det som er en trend i KBH da det vil kunne få
københavnere til at vælge HTK til. ift. ovenstående har 2640 noget
særligt at byde på. Vi skal måske vælge lokale tykke/stærke
fortællinger om HTK fremfor at forsøge at skabe en samlet
fortælling.
Kommunikation: - lav en velkomstpakke til alle tilflyttere, det er
sådan at få øje på alle de tilbud der er.
- lav det både som papir og fx APP
- en informationspakke kan indeholde fribilletter og foldere om
kulturmuligheder, sportsevents, naturområder etc.
- info om cykelstier (udarbejde et nyt kort)
- udvikle en aktivitetskalender hvor alle tilbud og arrangementer
uploades og kan tilgås af eksterne. pandang til AOK
Velkommen til HTK: - når man kommer til HTK skal man ikke være i
tvivl, der skal rejses byporte ved landsbyer osv. så man ved at man
ikke bare er på vej mellem Roskilde og KBH men faktisk kører ind i
Hedehusene og at der er gjort bare lidt for at gøre det charmerende
og til noget unik vi er stolte af
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Hos Christian,
Hedehusene
Deltog: Flemming
Andersen

Transport: - flere tog til hedehusene 3-4 afgange før at det bliver et
reelt konkurrenceparameter ift. fx trekroner
- fasthold regionaltoget - det er et selvstændigt gode at det kun
tager 20 min. til KBH - et skift på Høje-Taastrup station er ikke et
alternativ. det handler ikke mindst om tryghed i transportformen.
regionaltoget har et andet klientel.
- gøre det muligt for handicappede og barnevogne at benytte tog fra
spor 2 og 3 i hedehusene
Skole- og institutions området:
Virksomheder bør involveres i forhold til arbejdet ude på skolerne.
Bevægelsestimerne bør prioriteres således at disse ligger midt på
dagen. Det giver mest energi til børnene.
Positivt at der har været styr på overgangen mellem børnehave og
skole. Stor ros.
Større frihed for de ansatte i institutionerne. Bemandingen er
egentlig ok.
Kan man brande skolerne i forhold til DTI, og evt. den nye skole i
nærheden.
Generelt:
Vi skal satse på brande kommunen. Hedeland skal brandes mere, og
kunne være det fyrtårn som kommunen mangler i forhold til
branding.
De guleskilte som kommunen har på institutioner og rundt omkring i
kommunen bør fjernes. De er ikke kønne.
Der savnes offentlige legepladser for de mindre børn i Hedehusene.
Det kunne evt. være i forbindelse med stationsforpladsen og et cafe
liv, så forældrene havde et sted at tilbringe tid med deres børn.
Kultur:
Kunne man omvende Taastrupgaard til noget positivt. Evt. lave et
kulturelt samlested i forhold til spise steder, så man benytter de
forskellige etniciteter.
Kan man omdanne stations bygningerne til kulturhus / spillested.
Det skal være nemmere for lokale at lave arrangementer ala
ølsmagningen i Rema1000
Plan og miljø:
Kan man regulerer hvordan hovedgaden. Og kan erhvervsforeningen
være med til påvirke hvordan hovedgaden fremstår. Der savnes en
ensartethed som kunne være med til at påvirke det samlet indtryk
folk får af Hedehusene.
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Modtaget på blanket på hjemmesiden
Personhenførbare data om borgerne er slettet af redaktionen.
Birgit, Taastrup

Når Nærheden skal planlægges, så skal alle boliger have lagt
fiber ind på samme niveau som der bliver lagt vand, strøm,
kloakering. Det vil sikre at borgerne har hurtigt internet til
ex. telemedicin, arbejde hjemme, streame tv.

Gunnar, Taastrup

Silkeborg gør meget for at markere / brande sig på
Silkeborgmotorvejen. Fx med farvet lys under broerne og
rækværk, udformet ad kunstnere. Hvad med tilsvarende på
vore motorvejsbroer og kommunens egne vej og stibroer
(eller markante gavle/ facader?

Annette , Hedehusene

Naturlejeplads ved Fløngskoven, som både er for helt små
og større børn.
F.eks. med en svævebane og mountainbike rute for de
større børn
og opdagelsesrute for de helt små, hvor de kan tumle, løbe
og gemme sig.
Opsæt små borde og bænke til børn, så skoler og
vuggestuer/børnehaver har udflugtsmål og
læringsmuligheder på en sjov og anderledes måde.
Benyt e-boks ved høringer i Kommunen. Næsten alle er på
e-boks, så naboer til områder, som ændres i kommunen
burde få informationen om en påtænkt ændring i kommuneog lokalplaner, som netop berører dem.
Som det er nu, skal alle borgere lede efter informationen på
Kommunens hjemmeside, og plankort mm skal man være
faguddannet for at kunne læse. Og hvordan skal de vide at
Kommunen vil ændre deres område. Informationen kommer
p.t. ikke ud til borgerne. Det vil i længden fjerne borgerne
fra den politiske proces. Især da kommunens hjemmeside er
meget, meget langsom i dag- og aftentimerne. Det tager
flere minutter at komme ned i en undermenu og længere at
gå i plankortbasen. Informationen, som udsendes skal være
tilrettet det område, som påvirker borgeren, og være e et
enkelt og letforståeligt sprog. Og ikke bare en henvisning til
en hjemmeside for plan- og matrikelstyrelsen, hvor der er
tusindevis af kort, som kræver fagkendskab for at tyde og
forstå.
Den demokratiske proces er truet.
Flyt skydebanen i Hedehusene væk fra beboede områder.
Det bliver svært for kommunen at tiltrække nye tilflyttere,
når skydebanen støjer så meget i Marbjerg og Fløng. Har
kendskab til folk som nu vil sælge deres hus i
Marbjerg(købte det sidste år), da de ikke kan leve med
støjen fra skydebanen.
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Flyt den (skydebanen) evt. til de store haller i Nærheden og
opsæt støjreducerende materiale i bygningerne, så
omgivelserne ikke påvirkes. På borgermøderne talte vi med
bygherren /arkitekten og han har oplyst, at man i
byggeplanerne for Nærheden IKKE har taget højde for støjen
fra skydebanen. Da han ikke er blevet oplyst, om at der er
en skydebane så tæt på Nærheden.

Sker der ikke en flytning eller støjreducering af skydebanen
kan det blive meget svært at tiltrække nye borgere til
Nærheden, Vest-Hedehusene, Fløng og Marbjerg.
Rundkørslen i Fløng samt opkørslen/tilkørslen fra
motorvejen bør sikres bedre for skolebørnene. Farten
igennem rundkørslen er for høj, så børn og tværgående og
tværkørende må springe for livet.
Skydebanen i Hedehusene flyttes længere væk fra beboelse.
Støjgenerne for beboerne i Markbjerg, Fløng og den
kommende Nærheden er stor. Kommunen vil ikke kunne
tiltrække nye borgere til området i Skydebanestøjområdet.
Vi har kendskab til folk, som nu er i gang med at sælge
deres hus igen (efter kun et år i Marbjerg), fordi de ikke kan
leve med støjen. Vi har ved jeres borgermøde talt med
byggeherren/arkitekten for Nærheden og han har oplyst
overfor os, at der i byggeplanerne ikke er taget højde for
støjgenerene fra Skydebanen, da de ikke har haft kendskab
til at der var en skydebane så tæt på.
Kan skydebanen f.eks. indgå i de tomme haller ved
Nærheden, så den bliver overdækket. På den måde kan man
med støjreducerende materiale lukke støjen inde ?
Få opsat bedre støjskærme rundt om Fløng langs
Holbækmotorvejen. De eksisterende støjskærme reducerer
ikke støjen fra motorvejen som lovet. En ny støjmåling vil
nok vise det, som vi i Fløng oplever døgnet rundt. Meget
kraftigere støj for beboerne.
En løbe-, cykel- og rulleskøjte asfalteret rute Fløng rundt, ad
Østerled, Nørreled, Vesterled og Sønderled. Ruten kan
samtidig gøre adgangen til busstoppestederne mere
tilgængelig for ældre og handicappet. En stor del af ruten er
allerede asfalteret, men rigtig mange får sin daglig motion
på ruten og med den "nye" tilkørselsrampe mod København
kører bilerne nu meget stærkere på disse veje.
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Naturvejledergård i eksisterende ikke beboet gård,
Kallerupgade 4, som er en bevaringsværdi gård med en
markstykke, som kan inddrages som en grøn kile i
forbindelse med Fjordkilen. Gården kan være en smuk
indgang fra Fløng - Hedehusene siden - og med den
kommende Nærheden, som er under 2-10 minutters gang
væk - kan gården bidrage med informationer til borgere,
turister motionister m.fl. Samtidig kan den danne rammen
om skole- og børnehavebesøg. Gården indgår i et
landsbymiljø, som samtidigt er Høje Taastrup mindste.

Christina, Taastrup

Jeg synes at kommunen burde bruge noget af al deres jord
til at lave en kolonihaveforening. Ved godt at der er
kolonihaver i Hedehusene, men der mangler nogle her i
området.
Desuden synes jeg og mine børn at det kunne være
fantastik med en park med nogle fede legepladser - ligesom
Fælledparken i København. Et sted hvor børnene kan lege i
timer. Ved også godt at vi har Hedeland, men når man ikke
har bil, så er det område bare ikke særlig tilgængeligt.
Tænker lidt at den store græsplæne ved City 2 kunne
bruges.
- Det kunne også være fedt med et børnemuseum, hvor der
er udstillinger for børn.
- Udstyr ALLE kommunens skoler med det nyeste IT udstyr.
Fx Torstorp skole har ikke råd til IPads hvilket er meget
utilfredsstillende.
- Håber at der kommet et rigtigt godt baby varm
vandsbassin i den nye svømmehal - det er irriterende at
man skal tage helt til Greve for at få det bedste faciliteter.
- Sæt flere resourcer ind på børneområdet. Der er for få
hænder i vuggestuer og børnehaver.

Gunnar, Taastrup

"Byporte" eller lignende.
Branding/synliggørelse behøver man vist ikke at
argumentere for. Men nærmer man sig Taastrup af
Roskildevej, køre man nemt igennem uden at bemærke
byen og vejen er grim som indfaldsvej - sender et noget
forfaldent signal.
Kunne man ombygge vejen og sætte kreative folk til at
skabe byporte/-portaler eller andet markendt, der sender et
Tåstrup signal. Mon ikke tilsvarende var muligt i
Hedehusende?
Kunne ideerne også anvendes på Høje Taastrupvej ved
Hvens boulevard (fortællende folk der kører forbi at herinde
ligge en attraktiv by) og også ved den sydlige indkørsel, vil
det jo hænge godt sammen.
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Den store, centralt beliggende rundkørsel på Roskildevej Hvens boulevard kunne bruget til et fælles
"kommunesignal", fx. buerne fra det ofte brugte logo.
Kaj , Taastrup

Gør Taastrup Hovedgade mere sikker - især for cyklister.
Det er mareridt at køre på cykle her.

Fjern alle de sten på kørebane og cykelsti og anvend en
anden og mere sikker belægning.
Jeg ved godt, det vil koste en del, men jeg foretrækker en
mere sikker færden her for cyklister - især.
Nadja, Taastrup

* Der blev udtrykt et kraftigt behov og ønske om en bedre,
markant og virkfuld It-strategi i Høje Taastrup kommune.
Dette til gavn for både personale og bruger. Vi syntes der
mangler den nødvendige ekspertise bag den nuværende
indsats.
* Et ønske om et fælles Intra som følger barnet fra 0-18 år,
således at barnet har en 'bog' med kapitel inddelling. Denne
inddelling kunne være i forbindelse med naturlige skift eks.
fra sundhedsplejerske til vuggestue til børnehave, evt. ved
flytning ved til anden institution mv. Disse kapitler skal
kunne åbnes og lukkes efter behov -af en overordnet
myndighed. Hvad der skal registres eller være tilgængelig
skal naturligvis følge gældende lovgivning inden for
området, men det er vores opfattelse at det vil kunne
hjælpe bruger såvel som personale hvis hvert barn havde én
'bog' frem til sit 18. leveår. Blot det er der kun er et intra
system i 0-18 års området ser vi som en klar fordel og en
hjælp til at information ikke strander.
* I forbindelse med vores snak om det at skifte institution,
skole mv. taler vi om hvor sporadisk og ofte meget tilfældig
disse skifte er. Nogen institutioner har en grundig og
omfattende politik på området, andre steder er det meget
forsimplet og tilfældigt. I tilfælde hvor der er tale om børn
med særlige behov er der MEGET stor forskel på hvilke
og/eller hvornår informationer der bliver givet med videre.
Dette er enormt ressourcekrævende for både barn, forældre,
personale og institution/skole.
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* Kulturlivet: Hvad er det vi vil og hvilken strategi skal der
være (hvor er den??)? Hvor er vores niche (teater,
kulturhus, musikskole mv.? Der efterlyses et bedre
samarbejde mellem kultur-/forenings-/idrætslivet og
institutions- og skoleområdet. Hvorledes kunne flere af disse
interessenter få opbygget et samarbejde? Nogen mindre
messer for de enkelte områder eller en stor messe hvor der
kunne netværkes og udveksles informationer...?

*City 2: Det undre os lidt at der i City 2 ikke findes flere
kontorer eller andre liberale erhvervs lejemål (eks. læger,
behandlere, advokater...). Dette kunne give en anden trafik
i centeret. 'Man skal noget mere end blot at handle/shoppe'.
Ser man på Rødovre Centrum og i nogen grad Ballerup
Centeret giver denne anden trafik en markant
tiltrækningskræft.
Semra, Tåstrup

Jeg har set slidene om COWI´s undersøgelser og de positive
og negative udsagn om byen. Hér vil jeg tage udgangspunkt
i ordet INDVANDRER, som var angivet som negativt. Blandt
andre ord var der GHETTO, BANDE, STATION m.m. Jeg
savnede en mere dybdegående analyse, som f.eks. kunne
oplyse hvad der ligger bag indvandrer. Hvorfor betragtes det
negativt at der er mange indvandrer i byen. Man må lave en
root cause analysis og dermed finde kerneårsagerne til
problemerne. Hvis man ikke når i kernen i problemet kan
man heller ikke komme med forslag til løsninger der er
pålidelige. Sådan en analyse er meget simpelt at lave. Man
tager et problem og spørg hvorfor. F.eks. hvorfor er unge
kriminelle. Svaret kan være fordi de har ikke en
beskæftigelse. Så spørger man hvorfor har de ikke det og på
denne måde fortsætter den indtil man når kerne årsagen.
Når man har kerne årsagen til problemet er det lettere at gå
i gang med løsningerne.
Forældrene har ansvaret for deres børns opdragelse og
udvikling, men skal ikke alene gøres ansvarlig. Der er nogle
visse familier, hvor man ikke er god til opdragelse pga.
manglende viden og kompetencer. Forældre skal være bedre
til at give børnene ansvar og klæde dem på til at være en
del af samfundet. De kan f.eks. slå græs og tjene deres
lommepenge, bidrage til husleje afhængig af deres alder.
Disse er desværre ikke populære hos indvandrer familier
(sagt ud fra egen baggrund) fordi de fleste ikke ved bedre.
Jeg synes, at der skal tilbydes hjælp til opdragelse dér hvor
der er behov. Derudover synes jeg, at fritidsaktiviteter skal
fylde i enhver families liv. Børn der går til et eller andet
bliver både sociale og disciplinær.
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Det næste indsatsområde er skolen. Da skolen fylder så
meget i børn og unges hver dag, vil et kommune-skole
samarbejde føre til gode resultater. Jeg foreslår, at børn så
tidlig som mulig skubbes ud i arbejdslivet og får smag for
det, ved at praktikken skal fylde noget mere gennem hele
skoleforløbet. Skolen kan også i samarbejde med
kommunen hjælpe børn med at finde deltidsjob/studiejob,
så snart de er i stand til at arbejde. Børn og unge vil på
denne måde hurtig finde ud af hvad meningen er med skole
og måske begynde småt at have ambitioner for livet. Når de
unge introduceres for salg af stoffer, er der mindre
sandsynlighed for at de finder det attraktivt, fordi de så i
forvejen ved at man kan tjene penge på andre måder.

Det sidste som jeg synes er meget vigtigt i
folkeskoleelevernes liv, er at de så tidlig som mulig
introduceres for de forskellige uddannelser og muligheder. I
min tid var det noget der blev snakket om lige før
afgangseksamener og man forstod alligevel ikke noget af
det. Det skal komme noget før så de unge får en chance for
at ændre på tingene og tage sig sammen til at få bedre
karakterer.
For at kunne forbedre noget er det vigtigt, at man starter på
det rigtige sted. Tænk på et pyramide med indsatsområder
for forbedring. Fundamentet er nød til at være i orden for at
man kan bevæge sig opad og forbedre det øverste områder,
og der mener jeg at opdragelse er det vigtigste og som er
det første der skal være i orden.
Helle, Taastrup

Jeg kunne godt bruge nogle flere træer (lille skov) i stedet
for at bygge flere bygninger.

Anne Marie,
Hedehusene

Det er sikkert noget I allerede har inde på tegnebrættet,
men jeg kunne stadig godt tænke mig at pointere det
alligevel.
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Regional tog 4 gange i timen i stedet for som nu, hvor det
som hovedregel er 2 gange i timen. Det vil være et yderst
godt salgsargument for tilflyttere bl.a. fordi selvom man
"bare" skal til Høje Taastrup for efterfølgende at skifte til Stog fordi man f.eks. arbejder i Albertslund så vil det give en
meget hurtigere og mere smidig transport til arbejde også
for S-togs brugere. Denne gruppe ser vi jo ofte være fortaler
for S-tog hele vejen, men jeg tænker så vil salgsargumentet
om at Hedehusene (NærHeden) ligger tæt på København
ikke være så tungtvejende længere idet S-tog tager længere
end Regional tog. Jeg er selv pendler (til Valby) og bruger
både min cykel samt Regional tog og nogle gange S-tog for
at komme frem og tilbage. Håber I vil tage mit forslag op til
seriøs overvejelse.

Bente, Taastrup

Som borger i kommunen går jeg ind for fastholdelse og
måske udvidelse af kulturelle arrangementer på biblioteket
mm.Vi er ikke til " Vild med dans" og x- Factor, så vi skiller
os måske lidt ud fra Niels Folmanns karistetik som borger i
kommunen.
jeg ville ønske, at der blev passet bedre på bygningerne i
gadebilledet. Eksempelvis, er det en øjenbæ, når borgere får
lov til at skamfere en gammel smuk bygning som fx. Den
gamle hudlæge, hvor der stor TUMSIAN på facaden. det er
vist kun her på Vestegnen at den går!
jeg er havemennesker og kunne måske godt finde på at
stille op til en gruppe af haveudviklingsidder i kommunen.
Her er for mange røde murstens huse og asfalt.Der sker
også mange gode ting i kommunen, der gør, at vi ikke er
flygtet til et pænere sted at bo. Mvh Bente Ziersen

Hanne, Taastrup
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Forbedringer til børnehaver: Mere uddannet personale i
børnehaverne så børnenes udvikling og læring kan ske. På
nu værende tidspung er pasningen til tider som opbevaring
af børn. Den mindste sygdom i børnehaven gør at der ikke
er voksne nok. Det bliver basis pleje af børn. Der er aldrig
ture ud af børnehaven så hvordan udvikles børnene til at
være en del af samfundet i kommunen? Som forælder må vi
ikke hjælpe til ture. Det tillader forsikring ved ulykke ikke og
det er forskelsbehandling af børnene som ikke kan have
forælder til at hjælpe i børnehaven siger pædagogerne. Så
mit forslag er at tillad at forælder hjælper på ture eller andre
gange der er behov i børnehaven når det passer forældrene.
I skal finde penge til flere uddannet pædagoger, for hvis i
ikke gør det påvirker det børnenes udvikling.
Mona, Hedehusene

Jeg mener der mangler et sted for de unge mennesker (7-89 klasserne) i Fløng-området, hvor de kan samles og være
sammen, f.eks. fredage og lørdage aftener - en slags
ungdomsklub / værested. Der er stort set INTET for de unge
at foretage sig i weekenden i Fløng.
Og her taler jeg ikke om sport, jeg ved der er masser af
sportsmuligheder, men der skal også være et sted, de kan
mødes og være sammen og foretage sig noget sammen. Et
andet eksempel for de unge kunne være at lære at lave mad
- det kunne foregå i skolernes køkken.
Hedehusene hovedgade trænger i den grad til en
opgradering, så den bliver mere interessant at besøge. Den
består nærmest kun af discountbutikker og lukkede
butikker. Jeg kan ikke selv komme med forslag til, hvordan
den skal blive mere spændende, men jeg mener helt
bestemt, det er et område der skal bruges en del kræfter på
at udvikle så borgerne i Hedehusene gider besøge gaden og
bruge butikkerne. Giv borgerne mulighed f.eks. én gang om
måneden for at sætte en bod op og sælge deres brugte ting
(men kun gamle og brugte ting, ellers går der
kræmmermarkeder i det) f.eks. på parkeringspladsen
overfor Hedehusene station - det skaber liv og hygge til
byen.
Jeg tænker også at der skal opstilles mange flere
skraldespande rundt om i kommunen - og især ved
busstoppestederne. Det flyder med skrald rigtig mange
steder i kommunen - og det ser grimt ud. Lav nogle sjove
skraldespande - skriv noget sjovt på dem - lav noget
nudging - så kan vi håbe på at flere vil smide deres skrald
her og ikke på gaden.
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Til sidst kunne jeg godt tænke mig, at man på
genbrugspladsen kan få lov at tage ting med hjem, hvis man
alligevel er derude og aflevere noget. Jeg synes det virker
total forkert, at man ikke kan det i kommunen. Det må
kunne arrangeres - det kan det i andre kommuner. Hvis folk
kan bruge noget der er smidt ud, så lad dem dog tage det!
Kommunen vil gerne profilere sig som en grøn kommune dertil hører også at man genbruger al det man overhovedet
kan.
Marleen, Taastrup

I forhold til aktivt liv ville det være godt at have en (eller
flere) klubber for de ensomme unge i kommunen, både dem
med handicaps og dem uden. Det kan af og til føles som om
de unge skal være udadreagerende for at få et tilbud der
involverer en form for pædagogik. Mange unge i kommunen
har det svært med at passe uddannelse og arbejde fordi de
mangler et socialt liv i fritiden som ikke nødvendigvis kræver
at man er til holdsport.

Asbjørn, Taastrup

Indfør kvalitet og kvalitetsstyring i alle kommunens
arbejdsgange og systemer
Det er kun en lille del af systemer og arbejdsgange der er
dækket af et kvalitetssystem.
FX her det intet med kvalitet at gøre at ville indføre et
system, derimod at sikre dets korrekte implementering og
uproblematiske drift kan dækkes af kvalitetssystem
Har pga pensionering og sygdom brugt systemer med meget
negativt resultat:
Fx blev lovet tilbageringning hvilket aldrig skete
alle de mange regler og trusler er dels umenneskelige og
100% overtrådt af kommunen

Jesper, Hedehusene

Efter at have læst at der pusles med planer om, at få nyt liv
i Kaffesurrogatfabrikken på Hovedgaden i Hedehusene. "Det
gamle Neergårds Camping".
Fik Jeg den ide, at der måske i den forbindelse kunne
etableres nye lokaler til nogle af de motionsklubber der idag
benytter Hedeland som "legeplads".
Her tænker jeg specielt på Fløng Kondi som idag har nogle
meget små lokaler ved siden af Fløng svømmehal.
Her står antal Kvm. idag ikke mål med antallet af
medlemmer.
Derudover er der også HFMK "Fløng Mountainbikeklub" som
idag har lokaler på 1. sal i en ældre bygning overfor fløng
Kirke.
Også her er pladsen trang når vi er samlet.
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Derfor tænkte jeg at det ville være nærliggende at tilgodese
lokaler til disse 2 foreninger hvis der er mulighed ifbm.
projektet.
Christian, Taastrup

Jeg har som sådan ikke noget imod kunst i gadebilledet,
men ind i mellem kan det blive trivielt at se på. Derfor
havde jeg overvejet, om ikke det var muligt at lave
"udvekslingkunst", mellem de forskellige byer i kommunen.
Det vil sige, at der bliver fastsat et fælles størrelses-areal for
kunstværkerne, og hver enkelt by kan så vælge en til at
designe værket, evt. med inspiration fra lokalmiljøet. Det
kunne f.eks. være "aktiv" kunst, der indbyder til klatring,
eller måske til at sætte sig ned og få en sludder for en
sladder med andre. Det kan være for børn, og for voksne.
Værket kan så skifte plads, måske en gang om året i
forbindelse med en kulturdag, og så have information både
om skaberen og de tidligere steder det har været i en QRkode. Hvem ved, man kunne måske endda opfordre folk til
at dele billeder og videoer fra de forskellige værker under et
bestemt #hashtag :)
Og da drømme ikke koster noget, kunne det måske blive et
projekt der senere vil blive taget op i andre kommuner, og
skabe mulighed for et mere landsdækkende samarbejde.

Erling, Taastrup

Vi har boet i Taastrup siden januar 1969. Først i et
rækkehus på Højgårdstoften og siden 1979 på Løvtoften. Vi
er nu ved at nå den alder, hvor vi skal tænke på en anden
bolig, og det mest nærliggende vil være en lejlighed. Der er
bygget mange lejligheder i Taastrup, og formentlig også
gode lejligheder, men de ligger stort set alle i områder, der
er uden et inspirerende miljø, hvilket nok springer mere i
øjnene, når men kommer fra hus og have. Altså, der bør
satses på attraktive udenomsarealer, man har lyst til at
færdes i, ellers tror jeg nok det for vores vedkommende
bliver en flytning til København, hvilket vi vil beklage meget.

Tabassam, Taastrup

Hej jeg har hørt at jeg ska komme med ideer om fremtidens
høje taastrup by, jeg er mor til 4 børn 8,6, snart 2 og en lille
på 2 mrd som mor ka jeg ikk undlade at mine børn ska ha
en god opvækst og den by vi bor i ska ha nogle gode tilbud
fx i skoler institutioner og fritidsaktiviteter, det undrer mig
at der er mad tilbud og strenge regler om minus sukker når
børn er i bærnehave og vuggestuer men hvorfor de ik følger
i skolen og sfo? Jeg ønsker der ska være madordninger i
skolen så det enten var gratis eller forældrene ku betale
ligesom i daginstitutionerne. Så de sunde vaner ku følge
børnene helt frem til 9 klasse.
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Gitte, Hedehusene

Der mangler i den grad ungdomsboliger/studieboliger ,hvor
de unge under uddannelse har råd til at bo på en udeboende
SU.
Når de er færdiguddannet og klar til at flytte
hjemmefra,men gerne vil blive boende i HTK,har de ikke
mange muligheder da det er meget dyre boliger...
så ønsket herfra er billige boliger til de unge...

Jette, Taastrup

Det gælder om at tiltrække så mange virksomheder og nye
borgere til byen som muligt. I denne kamp er kultur i
stigende grad blevet et konkurrenceparameter. Det bør HTK
være opmærksom på.
Events skaber liv og glæde og kan være med til at ”brande”
byen.
En ide til events kan være at HTK løfter bylivet på Taastrup
Hovedgade og tænker flere aktiviteter som fx skatebanen
ved Fakta, ind.
Mit forslag er at hovedgaden lukkes for biler (Bilerne kan
køre og holde på Øst- og Vesterparken) På de nuværende
parkeringspladser på Hovedgaden kan der oprettes
byinventar som indbyder til bevægelse og samtale på gaden.
Fx en indhegnet multiboldbane/boldbur, nedbyggede
trampoliner, gynger, klatreting, selvfølgelig byens ”suttetræ”
m.m. (Se billeder nederst på siden)
Man kan også opstille bordtennisborde i materialer som ikke
skal vedligeholdes. Feks jern/aluminium. Bolde og bat skal
kunne lånes i en butik imod et depositum. (Se billedet
nederst på siden)
Omkring aktiviteterne skal placeres bænke, gerne med
borde, så borgere i alle aldre kan samles og sidde og kigge
på brugerne af gadens aktiviteter.
Aktiviteterne kan også benyttes som besøgssted for
kommunens institutioner, og børnene kan benytte bordene
hvis de vil indtage deres frokost ude i byen. Det vil skabe et
naturligt samlingssted for byen.
Man kan også forsøge med en udvidelse af Farmers marked,
evt et månedligt loppemarked, da mange borgere tiltrækkes
af sådanne aktiviteter.
Andre forbedringsforslag til Hovedgaden i Taastrup, er en
populær skobutik, en elektronik butik, måske en fast
ostebutik og en fast fiskbutik i stedet for ”bilerne” der pt
kommer et par gange om ugen.
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En Bilka i den gamle Nettobutik på Dorphs Alle vil også være
et godt trækplaster. Et bredere udvalg af butikker gør
Hovedgaden mere spændende at komme på.
Jeg er opmærksom på at vi har City2. Desværre hører mine
ører mange, som ikke mener det er et besøg værd mere. –
Måske skal folkene bag City 2 undersøge hvad det er der gør
Rødovre Centret så populært som det er, og implementerer
det.
Borgerne bør kende deres by:
HTK arrangerer allerede den berømte årlige borgertur rundt i
byen. Fantastisk arrangement, det er bare ærgerligt at
deltagerne næsten kun er ældre borgere. Måske skal der
oplyses bredere om turen i de kommende år. Eks på skoler
og gymnasier.
Men for at udvide borgernes kendskab til byens
virksomheder vil jeg foreslå HTK arrangerer
virksomhedsbesøg. ( Carlsberg, Teknologisk Institut, DSB,
Koberg, Spangsberg, DSV, Handicaphuset, det kommende
Copenhagen Markets oma spændende virksomheder). Hvis
denne ide bruges, er det vigtigt at invitationer ikke kun
kommer ud på HTKs hjemmeside og måske i avisen.
Invitationerne skal også nå byens unge på
uddannelsesstederne.
Foreningslivet skal gøres mere attraktivt:
For at tilføre idrætslivet større interesse kan det være en
god ide at få større opmærksomhed rettet imod
idrætsarrangementer, fx fodboldkampe, svømmestævner,
springgymnasterne i den nye kommende springhal m.m.
Man kan kombinere kampe og stævner med aktiviteter.
Ved fodboldkampe kan man feks invitere superligaspillere
der kan skrive autografer før kampene. Klubberne kan have
”børn” med ved entreen til kampene, ligesom i superligaen.
”Børnene” skal være ungdomsspillere fra klubberne, som
måske vil få større interesse i at komme til fremtidige
kampe. I nogle tilfælde vil det betyde de trækker en eller
begge forældre med.
Det kan også være en mulighed at man inddrager elever fra
ungdomsskolen eller foreninger til at lave noget før eller
under kampene/stævnerne.
At kombinere arrangementer med aktiviteter vil være et
stort arbejde, men hvis man vil have succes, ved vi vist alle
at der skal knofedt til.
Unge i Høje-Taastrup:
Hvis Høje-Taastrup har forhåbninger om at unge skal blive
boende i byen under deres uddannelse, så skal der etableres
flere billige kollegieboliger og vigtigst af alt, så skal der laves
attraktive aktiviteter der kan fastholde de unge.
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På Hovedgaden kan evt etableres en netcafe hvor der er
mulighed for at samles. Ud over computere kan der være
mulighed for X-box og ”kom-hinanden-vedsofaarrangementer” hvor de unge kan sidde og tale
sammen.
Der kan måske oprettes et rum med ovenstående faciliteter i
Medborgerhuset, eller i omklædningsrummene i den
nuværende Taastrup svømmehal, når den nye bliver indviet,
eller evt i den nye svømmehal.
Når unge skal i byen tager de væk fra Høje-Taastrup, til
Roskilde og København hvor de kan gå i byen, derfor bør der
laves flere steder for de unge i Taastrup.
Jeg syntes det vil være en god ide hvis der bliver sat politik
på skoleskemaet i 9. klasse hvor eleverne bliver oplyst om
hvor vigtigt det er at stemme, især til kommunalvalgene,
fordi man derved har indflydelse på hvad der sker i den
kommune man bor i. Alle bør oplyses om at det er vigtigt at
tænke sig om før man IKKE stemmer. Med politik på
skoleskemaet kan man også håbe det vil blive mere
interessant at følge med i hvad der sker i kommunen, og
havde man haft politik på skemaet pt., så kunne man have
kørt denne kampagne, din ide din by, på skolerne, hvor der
sikkert sidder en masse unge med mange gode ideer til
kommunens udviklingsstrategi.
I samme forbindelse vil jeg sige det er en rigtigt god ide at
kommunen afholder børnerigsdag. Men hvorfor ikke fylde
byrådssalen med elever, så flere får kendskab til arbejdet i
byrådet?
Annette, Hedehusene
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Asfaltering af den resterende del af Bækstien til
hundeskoven ved den nye Fløngskov. Lige nu er stykket kun
en grussti, som ikke ryddes om vinteren. Når der er frost og
is er den meget glat. En asfaltering vil gøre den mere
tilgængelig for handicappede og hvis den ryddes om
vinteren vil den være farbar hele året.
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Helle, Taastrup

Dok. 245389/15

Et mere børnevenligt bymidte! Vi har her i Taastrup et
bymidte vi kan være glade for, da vi har mulighed for
shopping, cafehygge og endda natteliv på Hovedgaden. Det
er dog en meget trafikkeret vej! Så ikke et sted der er så
attraktiv endda, sidder man udenfor på cafe, sidder man blot
0,5-1m fra den traffikerede vej, og det er jo ikke hyggeligt,
heller ikke hvis man har børn med, hvor man skal have dem
"i kort snor". Området omring Taastrup Torv er ej heller så
grønt/hyggeligt som lagt ud ved projektering. Derfor er
udflugter til andre destinationer oftest det der sker, når vi
fra Taastrup skal mødes med børn og familie (tiltrods for at
vi alle kommer fra Taastrup).
Derfor vil det for os, vores venner og familie her i Taastrup
være et kæmpe plus, hvis man kunne overveje et mere
hyggeligt og attraktivt bymidte. Vi har snakket om en
lukning midt på strækningen, da man jo aldrig kører hele
vejen gennem den brostensbelagte vej, men udenom.
Hvis man her kunne lave et midtpunkt, en grøn ønskeø,
hvor man som familie kan "hænge ud", og trygt lade yngre
børn lege, mens mor og far/venner/familie nyder en café
latte.
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Modtaget pr mail eller post
Personhenførbare data om borgerne er slettet af redaktionen.

Asbjørn

Kommunen har igen besluttet sig for at droppe al kvalitetssikring af
kommunens arbejde og systemer. De er nu begyndt at udsende breve til
borgerne i et format som ingen har adgang til at læse. Efter hånden tror
jeg at de ønsker at skræmme alle væk og undgå kontakt. Det er strengt
nødvendigt at kommunen gennemfører kvalitetssikring af alle processer
og systemer.

Michael

Jeg mener helt klart, at vi i kommunen skal lave en klar marketing
strategi for at promovere alt det vores by kan tilbyde. Kort fortalt ville jeg
lave en video jeg ville gå ud med viralt på de sociale medier, primært
youtube, hvor den kan målrettes geografiske områder, hvor man ønsker
at trække tilflyttere fra. Vi har rigtig meget at byde på her i kommunen:
God infrastruktur, Central beliggenhed - vi har rigtig god kørsels forhold til
hovedstaden via motorvejsnet stort set ind til alle indgange til
hovedstaden, Vi har perfekte offentlige transportmuligheder, Du kan købe
et hus for de penge du skal give for en 3 værelses lejlighed i hovedstaden,
Du kan spare næste 1 million på en 2 værelses lejlighed her i Høje
Taastrup kontra hovedstaden, Det tager 20 minutter med bil og
regional/ic tog ind til byen, Det tager 25 minutter med s tog, Vi har som
en af de eneste forstader en bygade der tilnærmelsesvis minder om en
gågade, Vi har city 2 med masser af aktiviteter, Vi har mange lækre
udeområder, hakkemosen, hedehusene, naturlegepladser, etc.., Vi har
masser af børneinstitutioner, Vi er et godt forbillede på grøn energi, godt
eksempel med det nye solcelleanlæg ... Kunne finde flere endnu. Et
overslag på budget på dette (det er estimater og her tager jeg
udgangspunkt i min arbejdsplads, hvor vi ikke tager 1500 kr. i timen som
de stor bureauer, men er væsentlig billigere og laver bedre kampagner :)): Produktion af reklamefilm - 125 - 150.000 kr. Så kommer det an på
hvor mange medier man involverer, og hvor mange man vil nå ud til, men
vil mene at man med et budget på 250.000 til 300.000 kr., kommer rigtig
langt.Jeg var rigtig glad for at se det her oplæg til møde, og irriterer mig
over jeg ikke kunne komme, for jeg har i flere år ikke forstået, at
kommunen ikke investerer i promovering af vores by. Det er som om vi
halter efter de andre forstader når det kommer til popularitet, og det er
mig vitterlig en gåde. Jeg kommer oprindeligt fra Nyk. f, har boede i
Albertslund, Nyboder, Frederiksberg og i Taastrup (8 år), og umiddelbart
bliver jeg i Taastrup. Der mangler noget mediestrategi og marketing
strategi, for det vil betale sig mange gange hjem igen, det er jeg ret
overbevist om.

Kenth
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Jeg deltog på landsbylaugets møde i tirsdags og er kommet på at når man
snakker aktivt liv, så kunne man hente inspiration fra især lande sydpå
hvor der er sådanne nogle udendørs fitness redskaber. Jeg har på ferier
oplevet at de bliver flittigt brugt så hvorfor så ikke også her. Nå men nu er
ideen givet videre og jeg er sikker på at Fløng gerne deltager i et
pilotprojekt

36

13.10.2015
Eva

I 2009 påbegyndte kommunen udvidelsen af Selsmosen, fordi den skulle
kunne opsamle det overskydende regnvand, der vil komme mere af i
fremtiden. I den forbindelse ødelagde man hele miljøet. Alt det grønne er
forsvundet. Vores svanepar har ingen steder at bygge rede, og
fiskehejren er også forsvundet. Derfor vil jeg, og mange andre beboere
her i kvarteret, bede kommunen om bl.a. at genetablere øen ude i
Selsmosen, så vi kan tilbyde svaneparret et ordentligt sted at ruge, uden
de bliver bombarderet af sten fra uvorne unger. Jeg ser frem til at miljøet
bliver forbedret.

Anna

Som borger i Hedehusene har jeg nogle ønsker for, hvordan min by skal
se ud. Først og fremmest en forbedring af transportforholdene. Jeg mener
ikke, der med undtagelse af Hedehusene, findes en station i
Hovedstadsregionen, der ikke har afgang mindst hver tyvende minut. I
Taastrup er der i myldretiden afgang hver 10. minut og fra Høje Taastrup
er der både S-tog og regionaltog. Derudover kunne det være rart med
faste afgangstider., Idag er tiderne anderledes om aftenen. Det er
forvirrende.
Transporten til og fra Fløng er håbløs. Der bor rigtig mange mennesker i
Fløng, og det da tosset, at man skal hele vejen rundt om Sengeløse for at
komme dertil .
Jeg synes, det er dejligt, at man har fået sat Hovedgaden i stand og
påtænker en forandring af stationsforpladsen. Når man færdes i byen er
det rart at omgivelserne er pæne og ikke ligger i forfald.
Flere butikker står højt på ønskelisten i Hedehusene. Som andre har jeg
et stort ønske om en Matas. En forretning som fx Kop og Kande mangler
også. En Tiger og en Tippy kunne nemt bruges. Og en butik med tøj til de
unge. En decideret burgerbar som supplement til de mange pizzarier er
måske også en mulighed.
Jeg kommer hver onsdag i Spinderiet ved Valby Station. Det er et dejligt
overskueligt center og kan dække de flestes behov. Det kunne godt give
inspiration, selvom jeg er klar over, at det nok må blive i mindre format.
Hovedgaden i Taastrup synes jeg også er hyggelig. Der må gerne være
lidt liv i byen.
Mere almennyttigt boligbyggeri med huslejer, der kan betales af både
unge og gamle. Evt. ungdomsboliger.
Bedre normering i dagsinstitutioner og skoler, så både pædagoger, lærere
og børn kan trives. Trivsel er en forudsætning for indlæring.
Til slut ros for idéen om opførelsen af NærHeden, selvom det godt nok har
trukket ud jf. projekt Gammelsø. Det bliver spændende med en ny bydel.
Også ros for tiltrækningen af virksomheder, som skaber arbejdspladser.
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Dennis

1)
Vi ser det meget vigtigt med fokus på udviklingen i
kommunen og fandt jeres lokale undersøgelse interessant – at
infrastrukturen kan betyder meget for at udvikle kommunen i fremtiden!
Så for os betyder infrastrukturen at vi kan modtage vores kunder enkelt
og de kan nemt forlade IKEA! Derfor er ramperne mod Roskilde mere
vigtige end nogensinde og det hører vi også i de diskussioner vi har på at
leje/bygge på vindmølle grunden for en ny virksomhed i fremtiden?
Jeg ser også for os og shopping området omkring os har det svært
med offentlig transport, da bus løsningen i dag er begrænset og giver ikke
nem adgang til IKEA hvis du ikke har en bil? Det er en af de udfordringer
kommunen kan have – hvis du ikke har bil er det ikke nemt at komme
rundt til alle dele af kommunen!
Vi håber at se kommunen i fremtiden satse mere på at få flere
uddannelse steder til byen – der giver udvikling og har været nøglen
for mange byer i Europa på udvikling. Kunne vi se e Høje-Taastrups
Universitet i kommunen …wow
2)
Vi ser muligheder i jeres oplæg for samarbejde mellem
kommunen og IKEA Taastrup skoler og erhverv og vil gerne være en del
af stort og småt – og der vil jeg lade vores varehuschef Anders Olsen i
Taastrup og hans team være dem I samarbejder med, men vi vil gerne
være med! Varehuschef Anders Olsen +45 41 21 44 81 (Mårkærvej 15)

Irene

Høje-Taastrup – din by
Jeg var med på borgermødet på Medborgerhuset og var inviteret til en
gruppe med flere erhvervsfolk, som jeg desværre ikke kunne komme til.
Så jeg sender bare mine egne tanker og ideer.
HVAD kan få nye borgere til at vælge Taastrup
Der er flere ”kategorier” - familier med børn – par uden børn - singler
Det gælder om at få et godt ry (brand) om at det er et godt sted at bo
med mange faciliteter til hverdagen.
Efter min mening er det hverdagen, man skal kigge på - den skal fungere
sammen med fritidsaktiviteter.
Skal man i Tivoli, Zoo, Store Teatre og kunstmuseer, så er det en tur,
man skal på – det behøves ikke
i den nære hverdag.
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For familier med børn er det meget vigtigt, at der er gode institutioner og
skoler – de ligger rimelig nær ens bopæl og større børn kan selv cykle og
gå til skolen ad stisystem. Alle institutioner og skoler skal have et godt ry.
Moderne, godt indrettede, gode faciliteter og up-to-date med dygtige og
engagerede lærere – og hvordan får man det: Man skal arbejde mod at
alle lærere får et godt arbejdsklima med et godt samarbejde, så der ikke
er så meget fravær men stort engagement. Vigtigt med dygtige ledere, så
skolerne kan køres optimalt. Stryg for meget bureaukrati og arbejd med
gode systemer, som gør hverdagen nem. Moderne arbejdsredskaber.
Dejligt med en skovbørnehave og en eller flere institutioner , der er
flexible med f.eks. døgnåbent. Det ville være et ekstra plus for
kommunen.
I fritiden skal både forældre og børn kunne deltage i fritidsaktiviteter, som
de ønsker – sport, musik, sang, drama, kunst – stort udvalg af tilbud.
Grønne områder nær ens bopæl, så man kan gå/cykle til.
Gode indkøbsmuligheder, nærbutikker. Alt til hverdagen fås i byen. Og
gode transportmuligheder.
Og cafeer, restauranter mm
For par uden børn og singler
Gode transportmuligheder til job og andet. Gode indkøbsfaciliteter – gode
fritidsmuligheder med et bredt udvalg. Billigt at dyrke sport og
fritidsinteresser. Gode grønne områder. Men også gerne kulturtilbud i
kulturhuse, det lille teater, udendørs - markedsdage og liv i gaden, som
man kan deltage i.
Veteransport bør være billigt – eller variere efter indtægter. Det er vigtigt
at ældre får mulighed for at holde formen og holde sig raske, og at de har
gode muligheder.
Byen må gerne se pæn ud – ren og gerne flere blomsterkummer og
beplantninger rundt omkring. Uanset hvor grimme facader og huse er, så
pynter det og man ser ikke, hvad der er bag! Men synes bare det ser
pænt og imødekommende ud, når man kommer til sådan en by.
Der skal også være mulighed for at spise på restaurant til flere prislag, så
der er noget for alle og til alle begivenheder. Et cafeliv, beværtninger, der
trækker mange til – gerne udendørs om sommeren.
Kan vi så det i Taastrup – hvordan får vi nye borgere hertil – og
helst nogle der betaler skat
Gode boliger – få byen i medierne (og det kun p.g.a. gode ting) – få
dårlige ting løst. HER KIGGER VI PÅ DEN ENKELTE BORGER OG SÆTTER
ALLE I ARBEJDE, som nu passer til dem. Vi forventer noget af vores
borgere. Vi arbejder sammen om en bedre by. Gode historier fra de lidt
berygtede områder.
Vi har gode transportmuligheder, men det skal være trygt at færdes på
togstationer m.m.
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Vi har mange grønne områder – små og store med Hedeland i toppen.
Udnyttes mere med cykelture, vandreture, ture med naturvejledere –
toget i Hedeland m.m.
Vi har nærbutikker rundt omkring, og mange butikker samlet omkring de
2 Hovedgader i hhv Hedehusene og Taastrup og vi har City 2 og området
omkring Ikea.
Vi har mange gode tilbud indenfor sportsgrene og mange forskellige
foreninger, så man kan dyrke sine interesser.
Vi kunne ønske lidt flere penge til små kulturprojekter – og ikke kun til de
unge, men til alle aldre.
Faste traditioner som Callisto, Kul’tour, Nytårskoncert (kunne ønske mere,
f.eks. nogle promenadekoncerter). Der er gjort tiltag til sommerjazz,
røvballemusik m.m. men det tager tid og
det koster at lave PR. Mere opbakning med Plakatvægge/infotavler i byen.
God hjemmeside fra kommune hvor alle arrangementer samles. Kultur gør
det sjovere at leve og højner intelligensen!
Vore skoler er måske ikke superskoler – så der skal der måske arbejdes
lidt med et bedre omdømme, men det kender jeg ikke meget til.
Vi har dramaskole, billedskole, musikskole og ungdomsskole og derudover
gode ungdomsklubber – det er værd at slå på.
Hvad kan man så gøre for at udbrede kendskabet til Høje-Taastrup
kommune
Det gælder om at være tiltrækkende for erhvervsvirksomheder, så der
dels kommer nogle skattepenge til kommunen og dels mange
arbejdspladser. S å kan man måske få nogle af dem til at flytte nærmere
til deres arbejdsplads.
At tiltrække erhvervsvirksomheder er lykkedes ret godt – og det er uhyre
vigtigt at der er gode vilkår
og arbejdsforhold til det offentlige for dem.
- men hvordan får man flere af medarbejderne i disse
virksomheder til at flytte til kommunen og det gælder selvfølgelig
også ekss. arbejdspladser.
Få nogle ”ambassadører” fra kommunen til at besøge virksomhederne –
en lille event i frokostpausen
og en varm anbefaling og en folder om kommunen – gerne lidt musik og
sang eller lidt sjov der larmer lidt når man kommer - og så en kort sjov
tale. Folderen skal være kort og præcis - vi slår et slag for kommunen –
her er det godt at bo.
Måske et arrangement, hvor de inviteres til ”fyraftensarr” - kort og godt.
Hvor mange boliger – hvilke former – prisniveau
Institutioner og skoler – antal – mål for dem - tilbud til børn og unge –
dramaskole, musikskole, billedskole og ungdomsskole – Sfo'er og
ungdomsklubber
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Affaldspladser
Grønne områder
Sportsfaciliter – svømmehaller
Foreninger - kort, hvad er der – henvisning til hjemmeside om dette
Biblioteker
Restauranter, cafeer, pølsevogn
Indkøbsfaciliteter
Kulturtilbud – hvor
Også hvor langt er der til et sted, man kan dyrke de ting, vi evt. ikke har
– f.eks. sejlsport
strand – kunstmuseer – centrum Kbh. - der er jo ikke langt til Roskilde,
Ishøj, Vallensbæk m.m.
Transportmidler - regionaltog, S-tog, Intercity (også direkte til
lufthavnen)
Til nye borgere – en velkomstfest og rundtur i bus.
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Skole- og Institutionsrådets møde 27. april 2015

Bedre geografi områdebestyrelserne (i dag er vi spredte)
Forbedring af legepladser i daginstitutionerne
Forbedring af netværk i dagsinstitutionerne
IT kurser til pædagoger
IT logbog som følger barnet
Flere pædagogiske hænder
Færdiggørelse af klimarenovering
Bedre ressourcer til inklusionsbørn
flere cykelstativer i kommunen
Forbedring af vejene i kommunen
Forbedring af gadebelysning i kommunen
Atletik muligheder mangler i idrætsklubberne
Manglende støjafskærmning ved Potentilvej og jernbanen
Cykkelsti mellem Hedehusene og Tastrup være oplyst

2 lærerordning prioriteres på skolerne - kan løfte den generelle tilfredshed med skolerne.
Alle har et ansvar for at bidrage med de gode historier. Hvor gode er vi til benchmarking???
Attraktive boligområder - tænke sig grundigt om!
Bedre kvalitet i skoletilbud
Større anvendelse af skoletilbud i ydreområder
Skolevej skal være sikker (cykelsti Reerslev) LYS!
Intelligent skolebyggeri i Nærheden, der tilgodeser skolereformens krav og ikke tager
udgangspunkt i traditionelt skolebyggeri
Bedre økonomi til skolerne (Privatskolerne har gode tider)
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Erhvervsrådets møde 28. april 2015

Oplæg om Din ide - din by blev drøftet på mødet, og der blev udtrykt interesse for at holde
et hjemme-hos-møde. Dette er efterfølgende holdt hos Flemming Jørgensen, Identitet og
Design.
Ved det efterfølgende ide-møde hos Flemming, Taastrup, deltog bl.a. Taastrup Bymidte og
Taastrup Erhvervsforening. Der deltog også indbudte fra andre dele af erhvervslivet. – se
referat fra dette.
Evt. øvrige input fra deltagerne kan være meldt ind via hjemmesiden.
Efterfølgende ide fra mødet, modtaget pr mail via erhvervsrådets sekretær:
Der er blevet gjort for lidt ud af, at brande Høje-Taastrup som en god transitby.
Altså at der her er rig mulighed for virksomheder og deres medarbejdere, at komme hurtigt
til og fra.
HTK kan sammenlignes med Ballerup, hvor det er lykkedes at tiltrække medicoindustri,
skønt Ballerup transportmæssigt er geografisk dårligere placeret end HTK.
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Hovedudvalget 30. april 2015
Der blev holdt et kort oplæg om processen og borgerinddragelsen, som supplement til dagsordenen
for HU. Jf. referatet besluttedes det, at:
HU har behandlet ideer og input og indstiller til medarbejderne at de melder deres ideer ind
via hjemmesiden
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Hedemarkedet 7. maj 2015
Ideer plantet i bed i standen:
En urampe til løbehjul i Hedehusene
Friluftsscene i centrum (Hedehusene)
Lukke for biler ved stationen (Hedehusene) fra Roskilde siden af for mere torve plads
Loppemarked hver lørdag og søndag (Hedehusene)
Større indsats overfor unge der falder ud af systemet. Opsøgende, personligt og ikke e-boks
Flere sportsgrene man kan gå til eller andre fritidsaktiviteter fx akrobatik
Renovering af midterperronen på jernbanestationen - den er farlig! Elevator mangler og det
gør venterummet også
Et sted man kan køre ethjulet cykel og have skøjtebane
Danse + latterklub
Gøre Hedehuset mere synligt så man kommer naturligt forbi og får lyst til at bruge det
Stort ur på stationsbygningen (et der kan ses fra vejen)
Der mangler lokaler borgerne kan låne/leje til fester (ikke kun til de ældre) + Åbne
kulturhusene til billig udlejning af lokaler
Udvikle kulturhusenes udvalg af mad - Der mangler noget økologisk og vegetartilbud
En fodboldbane i Reerslev
Flere butikker (Hedehusene)
Få butikskæden "Normal" til HTK
Mini-Tivoli
1. Markering af tipvognsspor, der gik fra teglværket (Hedehusene)- lys, lyd eller
markeringspæle - gerne kunstnerisk udført. 2. Markering af den første ringovn på teglværket.
Lys, lyd eller audio. 3. Torvet og stationsforpladsen gøres til en samlet enhed, uden bilkørsel.
Rigtig markedsplads og mødested (se tegning til: 116586-15)
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Mølleholmskolen, workshop på Rådhuset d. 8. maj 2015
Ideer fra workshop med oplæg faciliteret af Byrådscentret for skoleklasser fra Mølleholmskolen
Vækst

Befolkning og byen:

Ungdomsboliger

Udnytte bebyggelsen – kreative tiltag ved bygningerne

Bedre uddannelser

Følge de unges valg + Give unge et bedre indtryk af kommunen

Mulighed for aktiviteter – graffiti, parker, legepladser, børnevenlige
områder mv.

Bedre infrastruktur

Street mekka

Modernisere byen

Mere sikkerhed i byen

Fjerne graffiti
Job:

Synliggøre jobbene

Gode uddannelsesmuligheder + det giver bedre økonomi

Bedre transport muligheder

Tiltrække virksomheder, gunstige forhold

Reklamere for kommunen

Byliv: tiltrække flere unge, samlingssteder, ude arealer, flere
begivenheder, flere klubber, graffiti områder

Bedre forhold for butikker
Natur:

Miljø/klima – bedre muligheder for grøn energi

Flere naturområder spredt ud over kommunen – gå på opdagelse

Uddannelse

Reklame/branding:

Skabe bedre ry omkring boligområderne

Forskønne ghettoerne

Gøre byen smukkere – der er ikke noget WOW – vi mangler noget unikt i
kommunen
Faciliteter:

Flere uddannelser og skoler i HTK

Pæne omgivelser omkring skolen

Flere lejrskoler

HTK efterskole
Undervisning:

Bedre proces omkring praktik + tidligere praktik

Uddannelse / erhvervsundervisning fra 0.klasse

Kvalitet i stedet for kvantitet

Mere bevægelse i undervisningen + bedre planlægning af undervisningen
+ flere temauger + flere redskaber til motion i undervisningen + flere it
værktøjer

Aktiv undervisning – en database for lærerne for de kan dele
ideer/inspiration til hvad der virker (de gode erfaringer)

Flere sociale aktiviteter med skolen – ikke så mange regler
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elever



Aktivt liv

Samarbejde mellem folkeskolen og ungdomsskolen
Undervisning i jobansøgning og cv skrivning
Ekstra hjælp til dem der har brug for det + lærere forsømmer de svage
Nyt og spændende materiale – nyt hver gang
Med mor og far på arbejde

Andet:

Madordning, morgensang

Kortere skoledage

Hvad kan være grunden til at nogen mennesker ikke får en uddannelse:
kriminelle, flygtninge, handicappet, psykisk syge

Gymnasiet ser kedeligt ud +gymnasiet har et dårligt ry

Planlæg skema efter døgnrytme/energiniveau + Undervisningen skal
starte kl.8 / kl.9 + tidligere fri

Faste vikarer

Specialiserede og uddannede lærer der er kompetente

Flere lokale muligheder

Lavere kontanthjælp til de der kan arbejde

Markedsføring af byen – showing (se og afprøve)

Mere liv i hovedgaden om aftenen
Bedre ungemiljø:

Skabe et attraktivt ungdomsmiljø – så de unge ikke keder sig, tager væk
fra kommunen, forebygge kriminalitet

Aktivt liv i skolerne – aktiv læring i undervisning. Variation, hvor det er
muligt at komme udenfor, lave andre aktiviteter, komme på besøg hos
virksomheder eller foreninger

Gøre det mere attraktivt at gå i skole – lejrskole, mere fleksible
mødetider

Samarbejde mellem skolerne og ungdomsskolerne. Gøre det muligt at
bruge ungdomsskolernes faciliteter i skoletiden

Flere arrangementer for de unge der opfordre til at være aktiv samtidig
med man møder andre unge. Fx Arrangere at skolerne kan konkurrere mod
hinanden i sportsgrene, interessante foredrag

Skolerne skal opfordre til vidensdeling på tværs – de gode erfaringer og
fortællinger om de bedste rammer for et velfungerende skolemiljø

Mulighed for at få mere indflydelse på sit hverdagsliv som ung – fx ift
undervisningen i skolen

Flere muligheder for ungdomsarbejde, så man ikke laver sort arbejde,
ikke laver kriminalitet men får et ansvar og muligheden for at tjene egne penge

At kulturhusene laver flere aktiviteter der henvender sig til den yngre
målgruppe

Vigtigt at byrummene skal invitere til ophold. Efterspørger flere
spændende, kreative og anderledes byrum hvor det er muligt at mødes – fx
Taastrup hovedgade eller City 2

Uudnyttede arealers potentiale for at skabe spændende byrum og
aktiviteter fx parkur, street art, boldbaner mv. Gerne i nærheden af
boligområderne – det skal være nem og tilgængelig adgang

Flere fritidstilbud, varieret sportsgrene, flere boldbaner på græs, haller til
om vinteren - evt. reklamere for de mindre populære foreninger gennem gratis
medlemskab eller andre fordele

Inkludere sportsklubber der ikke lukker sig om sig selv men invitere alle
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Renovere legepladser så det ikke kun henvender sig til børn men også til
de unge

Flere forældrearrangementer
Fællesskab:

Flere arrangementer der ikke kun målretter sig én målgruppe men et
bredere borgerperspektiv – fx for familier, for forskellige aldre, etniciteter og
lignende. Brug evt parkarealerne

Kulturmøder på tværs – skabe en større fællesskabsfølelse

Aktiv integration – borgerne og kommunen skal være bedre til at tage
hånd om indvandrere der flytter til kommunen. Integrere dem i samfundet og
introducere dem for kommunens muligheder

Flere aktiviteter i boligområderne, så man lærer sin nabo og sit
lokalområde at kende

Jokeren

Andet:

Aktiv borgerinddragelse. At kommunen kommer ud hvor borgerne er og
at det ikke kun foregår på kommunen

Mere aktiv deltagelse

Nødt til at reklamere med de nye faciliteter der bygges – kommunen skal
blive bedre til at gøre borgerne opmærksomme når der sker nye ting i
kommunen

Kommunen skal reklamere med hvad der sker i kommunen. Bedre
formidling gennem de sociale medier som Facebook, Instagram eller snap chat

Gøre det nemmere at motionere og være sund – evt. motionscykler i det
offentlige rum

Flere aktiviteter for de ældre

Vi skal være en cykelkommune – bedre faciliteter
Fysiske rammer:

Rent og pænt – flere skraldespande

Bedre legepladser

Indeklima (aircondition)

Bedre cykelstier – god belægning, lys på stierne, tryghed, mulighed for
lånecykel

Færre eller flere parkeringspladser

Flere aktiviteter + butikker for unge + spisesteder fx donky donuts, tøj
og sko,

Flere byrum for unge

Mere liv i taastrup hovedgade

City 2 – lave et hjørne til de unge
Offentlig transport

Offentlig transport til Hedeland

For ulækkert

God offentlig transport – men gerne hurtigere

Bedre sikkerhed og tryghed
Folkeskolereformen:

Eleverne er for lidt aktive i løbet af en dag – for lidt ude og opleve

Lejrskole

Skoleidræt
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Åbenskole

Ungdomsliv:

Aktiviteter – sport, paintball, internetcafe, street, foreningslivet,
parkourbane, gocart, ungdomsarbejde, ungdomskoncerter, venskabskampe mv.

Iværksætterhus  Hv o r m a n k a n v æ r e k r e a t iv o g s k a b e n o g e t – ler,
metal, håndværker osv. Måske i forbindelse med ungdomsskolen
Ghettopolitik:

Integrere dem i vores samfund

Blande forskellige typer af mennesker mere
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Styringsdialogerne med boligselskaber mv. d. 13. -16. april 2015
Der blev afholdt i alt 6 møder med 8 selskaber. Ved nogle deltog også beboerrepresentanter:
13. april
TAB
Lejerbo
Vibo
14. april
KAB + AKB
16. april
DFB
AAB
Ved møderne blev Omdømmeanalysen præsenteret – den fælles udfordring. Ligesom processen om
Udviklingsstrategi 2016, og formålet med borgerinddragelsen. Materiale blev udleveret, ligesom
mulighederne for at holde lokale idemøder blev gennemgået og drøftet.
Der foreligger ikke referat fra møderne, idet det blev aftalt, at evt. ideer blev afleveret efterfølgende
enten via hjemmeside eller mail.
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NærHedens borgermøde 16. april 2015
Ideer plantet i bed i standen:
Marker tipvognsporene i byen! Historie for byen.
Lydspor/lysinstallation om teglværket
Flere aktiviteter/interesser som de unge, læs teenagere, kunne mødes til på tværs af
skoler… Ungdomskole her i denne del af HTK /NærHeden)

Som nærmeste nabo til stenbuen og sjlbjerg, bekymre det mig at en bro og forlængelsen af
sejlbjerg vil tage ca 10 år frem i tiden. Vi skal i al den tid "døje" med tung byggetrafik op en
så lille vej som stenbuen og sejlbjerg. Infrastruktur først!!!
Etablering af sikre veje over til Hedeland, som fx fodhængerfelt eller bro hen over
Brandhøjsgårdsvej
Flere mødesteder i byen
Hestevogne rundt i kommunen - ruter til gode steder i HTK
Hedeland. Shelters flere steder.
Vikingehuse - overnatning til turister i den nye Fjordkile mod Roskilde/Turistinformation
Bofællesskab for msk'er med mutiple handicap i NærHeden
At kunne færdes i Byparken, uden at gå i skidt og glaskår
Gøre Hedeland mere ældrevenlig -med bænke og transport dertil
Bedre sammenhæng mellem Taastrup - Hedehusene - Fløng m.v.
Bruge nudging (som store skilte af børn der ved vejkanten) samt chikaner/vejbump for at
nedbringe farten på Brandhøjsgårdsvej
Attraktiv ny skole 1-10. kl. > flere spor + sportsfaciliteter der er up to date > adgang for
offentligheden
Mere vand i HTK
Tilblivelse af NærHeden behov for fokus på kollektiv trafik fx antal togafgange.
Cafe i Hedeland Nord
Trafikale gener ift. DSV -etablere trafikchikaner på Brandhøjgårdsvej?
Forbedret cykelstinet gerne belyst (NH borgermøde)
Bliver broforbindelse NH etableret som noget af det første ift. trafikgener?
Caféliv på stationspladse (udendørs om sommeren)
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Lave et marked i kommunens byer hvor man kan købe frisk fisk, frugt/grønst, kød,
blomster, ting - og møde folk i byen. Byliv!+ Loppemarked som er i forlængelse af
markedet.
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Innovationsfestival, 16. april 2015
Ideer plantet i bed i standen:
Flere legepladser som udfordrer i alle aldre
Forskøn HT station med lysinstallation - signalerer kreativitet og anderledes byrum for
gennemkørende
Lys på alle cykelstier/skoleveje
Flere små special butikker på Hovedgaden i Hedehusene. Mere liv :-)
Dele/bytte centraler i Hedehusene, med inspiration fra Berlin. Lån nen grill eller service.. Alle
typer ting.
Pep Ht station op! Reklame for HTK for alle togpassagerer som kører forbi
Indsigt i hiandens arbejde. -Institutioner imellem. -Områder imellem. Vi er én kommune!
Brand de gode ridestier for kommende tilflyttere
Ramer til "fri for borgere ikke mindst de unge
Bedre stisystem mellem = station-city2. Essexparken-City2. Byerne-City2. TåstrupgaardCity2. Tåstrup by-City2
Højere skat. Flere pædagoger. Videre uddannelse.
God datebase/hjemmeside over samarbejde mellem virksomheder og skoler (åben skole)
Nærheden må ikke blive socialt boligbyggeri
Indkøbsbus for svage ældre
Færre klubber. Større klubber. Ingen kontingent.
Skab en ny tydelig forbindelse mellem HT-station og Hakkemosen med natursti fra krydset v.
Gregersensvej/Rosk.vej direkte til Hakkemosen
Bedre legepladser over alt i kommunen. Kunne tiltrække borgere fra andre kommuner.
Skab nye "udendørs-læringsrum"/praktiske baser i alle kommunens naturområder. Vejrly,
bålplads, redskabsrum, toilet og vand
Fastholdelse: turkort til familier
Det er fantastisk med cykelstier, MEN de er svære at finde og hvordan kommer man fra én til
en anden?
Skatepark
Cykeldating: Portal hvor man kan aftale at mødes og cykle
Skabe de gode rammer for de unge fx diskotek/cafeer/aktiviteter osv.
Synlighed i processen ala budgetavisen 1 gang hver eller hver andet år
Beskriv en HTK Friluftpolitik som identificerer brug af natur og friluftsliv i de kommunale
opgaveløsninger - og sætter nye mål
Brug station og vej som reklamesøjler
Projekt "Outdoor adventure" for unge. Træning i friluftsdicipliner (klatring, kano,
mountainbike osv) frem mod spændende lejrtur i Norden. Brug deltagerne som nye
instruktører.
Inddrage frivillige mentorer til fastholdelse af unge i uddannelse.
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Lokalhistorier du kan høre pr mobil når du besøger stederne fx kirken på Bygaden
Roskildefreden.
Cykelsti over Hedeland som forbinder Roskilde med Hedehusene/Taastrup. Se
Hedebrostien.dk
Legepladser v. ældreboliger/plejehjem
Et børneliv i verdensklasse (0-6 år)
Udkigspost på støjvold ved Frøgaard alle til Transportcenter/det nye grønttorv/tog. Børn
elsker det.
Borgerne skal erobre byrummet og der skal gives plads til at den enkelte borger kan påvirke
og skabe sit eget "space" i HT.
Inddrag frivillige (borgere) i styregruppearbejdet
Opdel HTK i 5 bydele og brand dem hver for sig
Nye 1 plans huse i Taastrup til par, hvor børn er flyttet hjemme fra
Åbent gratis hus i kalenderen -Skolernes dag. -Plejehjemmenes dag. -Sektor opdelt. -På tur
med gartnere, vejvæsen, civilsamfund, virksomheder, byråds…
Komme i praktik hos hinanden. -Viden. -Kompetencer. -Samarbejde. -Kerneydelser.
Ift. uddannelse er det vigtigt at involvere. Involver børn, forældre, pædagoger, lærere,
ungevejledere. Lav fysisk produkt.
Resonans. -Vælg din samarbejdspartner ud fra dit behov. Relationers betydning og
udvikling/effekt
Mere kvalitet i livet for de ældre og unge
Fasthold regionaltog til Hedehusene
Borgerinddragelse ift. fokusområder for bedre branding af HTK
Sund gratis mad i skolerne - alle børn har ret til et sundt måltid mad om dagen > mere
koncentration > mere læring
Taastrup Hovedgade skal være attraktiv ikke mere fastfood. Eksklusivitet.
Fokus på fastholdelse som del af rekrutteringsstrategi. Borgere bliver aktive ambassadører.
Tiltrækning = præsentation. Fastholdelse = dynamisk og aktiv handling.
Er der en ungekultur i HTK? Hvis - hvor er den?
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Landsbylauget Fløng Sogns borgermøde d. 12. maj 2015
Workshop + oplæg faciliteret af Byrådscentret.
Stikord fra Landsbylauget- Fløng Sogns borgermøde om Udviklingsstrategien (den 12.05 2015)
Hovedgaden i Hedehusene:
• Hedehusene er ikke længere kedelig efter at Hovedgaden er blevet renoveret og der er
kommet krukker op, men man kan godt gøre mere
• Løftet af Hovedgaden er rigtig godt – mere af det. Gør det godt at være erhverv/butik i
Hedehusene
• Der mangler spændende butikker på Hovedgaden
• Det er for dyrt at leje en butik på Hovedgaden
• Der er for mange spisesteder og frisører og alt for få andre butikker
• Hvis der ikke kommer nye forretninger er det en død by
• Hedehusene er en død by hvis butikkerne lukker
• Gør det billigere at leje erhvervslejemål i Hedehusene (som ikke er grillbarer)
Infrastruktur og støj:
• Hedehusene Station er ikke særlig charmerende
• Sørge for god infrastruktur og kollektiv trafik
• For pendlere, er det bare et sted man kører igennem når der er kø på motorvejen eller forbi
med toget
• Mangler vestvendte ramper på motorvejen så man kan komme af og på mod Roskilde
• Mange bilister fra Jyllinge kører gennem Marbjerg og på motorvejen ved Fløng – giver trafik
med høj hastighed gennem landsbyen og meget støj
• Stiforbindelsen fra Fløngskoven til Vasby blev lukket (Kallerupvej 57) – det skal der gøres
noget ved
• Der mangler lys på stierne - f.eks. for skolebørn fra Reerslev til Hedehusene skole.
• God vedligeholdelse af veje, stier mv.
• Store problemer med støj fra motorvej, skydebane og Vesterled har givet problemer med
hussalg og meget lavere pris.
• Der er forkørselsret fra Marbjerg – svært at komme ud på Vesterled fra Fløng Byvej om
morgenen – lav en rundkørsel
• Der mangler lys på Vesterled over motorvejsbroen
• Farligt at løbe på Vesterled – hvorfor er der ikke cykelsti og lys
• For få tog stopper på stationen
• Fløng er forbundet med oasetænkning. Det harmonerer ikke med støj
• I Hedehusene er der også kommet meget mere støj efter motorvejsudvidelsen
• Fortæl den gode historie om Kløverstierne
• Gode stier i Fløng og fra Trekroner mod Marbjerg, men på det farligste sted gennem
Marbjerg er der ingen cykelsti
• Skab tryghed i Fløng – lys på alle cykelstier
• Sti forbi gadekæret, som forbinder ældreboligerne med indkøbsmuligheder i Fløngcenter
• De hemmelige stier/hemmelige steder – gør det kendt især for de nye tilflyttere
• Stier til Marbjerg/Vasby er mangelfulde
• Genopret til-/frakørsel 8 mod Roskilde
Byudvidelse og byfornyelse:
• Udvikle Fløng – ikke bare nye erhverv, men også nye boligområder
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Helt sort at man bygger et center ved stationen – stjæler kunderne fra Hovedgaden
Når man snakker byfornyelse så husk landsbyerne
Ældreboliger i landsbyerne, så man kan blive boende + attraktivt for pensionister

Orientering mod Roskilde:
• Hvorfor udvider man ikke Fløng og Hedehusene mod Roskilde/Trekroner i stedet for mod
syd?
• Gode forbindelser til/mellem Roskilde og Trekroner, forbindelsesvej fra rundkørsel ved
Sønderled til rundkørsel på Hedelandsvej
• Kobler op på Roskildes bedre image fx kan Hedehusene ”lån et brand”
• Hedehusene har et dårligt image i modsætning til Roskilde – hvorfor ikke udnytte
sammenhængen med Roskilde bedre – og husk Hedehusene er hoveddøren til Fløng
• Udnytte at vi har 4000 Roskilde hvor husene koster det dobbelte – her kan man få et hus til
det halve
• Mange Fløng borgere orientere sig mod Roskilde og de faciliteter de har der.
Landsbyerne:
• Der står ikke noget om landsbyerne i omdømmeanalysen – slå på tromme for landsbyerne
• Her er kønt (landsbyerne og Fløng) – kønne sider af kommunen, som vi ikke får fortalt nok
om
• Landsbyen Fløng er fantastisk – mange gode steder at løbe og cykle
• Hvordan tiltrækker vi børnefamilier? Evt. gode pasningsordninger, satse på bedre
normering, flere pædagoger etc.
• God skole i Fløng, men hvordan kan vi brande os –Idrætslandsby?
• Der skal være så meget volumen i en landsby, at der kan være skole og institution tæt på,
handlemuligheder. Og man skal kunne komme til og fra – også med offentlig transport fx
flere busser (til de ældre), til- og frakørselsramper fra Fløng mod Roskilde (motorvej)
• Man skal bevare et vist landsbypræg – det er det, der er det tiltrækkende
• Et vist landsby-præg skal bevares, men der skal også være plads til udviklingsmuligheder
• Bibehold landsbyerne som landsbyer – skole, institutioner, idræt, klub, indkøb osv. – Hvis
det dør, dør landsbyerne
• Meget er at bibeholde de steder vi har
• Der er ingen legepladser i landsbyerne – mangler især småbørnslegepladser eller noget for
de mindre børn midt i området, projekt ”Vision Fløng” bør opprioriteres
• Vagter, som patruljerer i villa områderne (grundet indbrud)
• Fælles mødesteder i landsbyerne. Legepladser med bænke og borde, naturlige steder, hvor
man tager hen en sommeraften og slapper af.
• En årlig ”kom og hør om Fløng” dag – skab traditioner
• Husk ”Vision Fløng” der anviser mulighederne for bedre forhold for børn, dagpleje og
forældre
• Sæt de ressourcestærke landsbyer på landkortet. Tiltræk familier fra byen – evt. lav separat
postnr. fra Fløng/Reerslev
• Fløng (nutid og fremtid) = sikkert, cirkusplads, attraktiv, idyl, soveby, natur, nær KBH,
messer, sammenhold, idrætslandsby, børneliv, idrætsliv, nettet, ungdomsuddannelse,
forretninger, kirke, nær Roskilde, ro, foreningsliv, forretningsopstart.
Fællesskab:
• Foreningsliv – vi har et rigt foreningsliv + støttes og fastholdes
• Foreningshus – ”et sted og mødes”
• Der vil tit være foreningsliv, hvis der er faciliteter
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Der mangler gode legepladser (af ordentlig kvalitet) – mødesteder for børn og voksne
Der ligger nogle tegninger for ”vision Fløng” - bl.a. legepladser som mødested for børn og
voksne
Der mangler steder at mødes i det offentlige rum/mødesteder som familie (Sognets hus er
kirkens og forsamlingshuset koster penge)
Savner meget biblioteket i Fløng - behøver ikke være så stort - det var også samlingspunkt
Rema1000 er en god og populær forretning - kunne man have en reol/mini informationssted
der?
Tirsdagstræf - madordning med foredrag på Fløng Skole, er desværre lukket ned - udsprang
af ”Skolen som kulturcenter” - bruge bygningerne dag, eftermiddag og aften
Det er blevet umuligt at bruge kommunale bygninger når de ikke er åbne - ærgerligt
Der er fokus på ensomhed i øjeblikket - Fløng Sogn har en filmklub og
torsdagsformiddagskaffe
Klubberne skaber sammenhæng i lokalområderne. Opretholder roen. Klubberne justerer
kriminaliteten (Roskilde som eksempel)
Der er mange gode, uformelle aktiviteter i forbindelse med Fløng Kirke
Som familie med mindre børn er de uformelle mødesteder vigtige

Tilflytning:
• Man skal have tilknytning til Fløng eller Hedehusene for at flytte hertil
• ”Vi ville ellers bo i Hedehusene, men kom forbi Fløng ved en fejl – her var jo helt vildt
dejligt”
• Fløng er privilegeret – de indvandrere der flytter til bliver hurtigt integreret
• ”Kom og hør om Fløng dagen” - brande alle slags tiltag, forretninger mv. hvor man kan
fortælle den gode historie
Børn og Unge:
• Fokus på børnene (institutioner, skole, idræt) + pladsgaranti og bedre forhold/faciliteter
• Lad de stærkeste børn få muligheden for at springe en klasse over – får på den måde
udfordringer
• Hvis folk skal have lyst til at slå sig ned her og bo her skal folkeskolen være et fyrtårn på en
eller anden måde
• Fløng børn er de mest trygge i kommunen – der er stisystemer så man kan færdes trygt
inden for firkanten
• Der er gode familieforhold i Fløng – fokus på at børnene får en god start – godt sted at
starte livet
• Hul i hovedet at man lukkede børnehaven Korshavegaard – nu er der for mange børn og de
må bruge den lukkede institution på skift for at holde larmen ud i de andre
børneinstitutioner – genåbn den
• Fløng er inde i en god udvikling med mange børn + husk lokale pasningsilbud til dem
• Vigtigt med god kvalitet i legepladser, så det er indbydende for børn og de voksne
• Når man bliver ung, så er man på vej væk – det er ikke tiltrækkende nok at blive
• Hvis man som ung vil flytte tilbage er boligerne for dyre i Fløng
• Der skal investeres i at tiltrække og fastholde børnefamilier
• Justere i at fastholde børnefamilier og tiltrække de unge fra byen tilbage igen
• Lille tryg oase, hvor man kan se sine børn vokse op
• Folkeskolen - hvad skal være fyrtårn? har fået fysisk løft med multibane mm. - nu er det det
faglige, som skal have et løft - kan være svært med en folkeskolereform, hvor lærerne
flygter
• Folkeskole-indsatsen er vigtig for HTK
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Hold på børnene og de unge – evt. ved at lave en gymnasial/ungdomsuddannelse som
overbygning på Fløng Skolen

Rekreativt:
• Møllebakken er et fantastisk sted – kunne bruges mere med legeplads og kælkebakke
• De hemmelige stier
• Forskønnelse - Der er fire som mødes en gang om måneden og samler skrald i Fløng
Kommunen i øvrigt:
• Tilgangsforholdene mellem Høje-Taastrup Station og City 2 er for dårlige – et stort virvar at
komme derover – pendulbusser og ændring af området
• Godt med madmarked i City 2
• Der mangler tilbud til unge iværksættere i HTK. Med hensyn til skat/moms er det svært at
hente oplysninger – det er vigtigt at videreføre erhvervslivet, så det ikke dør ud og forsimple
det + eller en mentorordning + kurser til små erhvervsdrivende
• Erhvervsvenlighed
• Folkeskoler - vi ligger lavt - hvis vi vil tiltrække ressourcestærke kræver det, at der er
skoler, folk vil have deres børn til at gå på.
• Afskaffelse af ghettoer – sælge flere boliger = tryghed
• Søg samarbejde mellem HTK og butikkerne om formidling af HTK
• Behold og udvikle de trygge rammer for børn og ældre i HTK
Image/branding:
• Vigtigt at kommunen kommer ud og fortæller om de gode tiltag man gør – få det positive
med i fortællingen både til kommunens borgere og til dem uden for kommunen.
• Vi skal brande den ”lille flække”
• Brande landsbyerne og gør dem synlige evt. på nettet. Fortæl den gode historie
• Velkomstpakke til nye indbyggere - eks. grundejerforening, der byder velkommen og
fortæller om hvad der rør sig
• Kommunen skal af med det image at HTK er Taastrupgaard - dæmpe det ved at fremhæve
alt et positive
• Ghetto ryet skal væk – bedre omdømme – væk med Ekstrabladsoverskrifterne
• Noget stort som en Multiarena for at komme af med dårligt image
• Branding på baggrund af fyrtårne – lad det fylde mere end de dårlige historier
• HTK skal have et fyrtårn der overskygger alt det negative fx Multipark eller Sommerland
• Branding af HTK og byerne skal forbedres – frem med alle de gode historier fx Taastrup, den
aktive by eller Fløng er tryg eller landsbyernes idyl
• Ghettoerne skal væk - bedre omdømme - omdan dele til ejerboliger
• Det aktive foreningsliv er en god fortælling
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Seniorrådets borgermøde 18. maj 2015
Ideer modtaget på postkort:
Bedre information til borgerne vedrørende aktiviteter
i kommunen
Være kreativ vedrørende ældreboliger og beskyttede
boliger
Flere handicapvenlige boliger ville være dejligt - også
i Hedehusene
Ideer i administrationens referat fra mødet:
Seniorrådets formand:
Seniorerne ønsker at være en del af samfundet – tæt på faciliteter.
Fleksible boligløsninger kan være en del af svaret.
Længst mulig i egen bolig – eller længst mulig i eget liv?
nedbringe ventelisten til ældreboliger – etablere afhjælpende foranstaltninger i egne boliger eller
bygge nyt, som OGSÅ er egnet til ældre. Det sidste er oplagt at tænke ind i NærHedens projekt.
Fra salen:
”tryghed er en forudsætning for alt det andet”
Bedre hjælp til transport giver bedre rehabilitering og bedre sundhed. Nuværende ordning med
flextrafik understøtter ikke genoptræning og pasning af sundhedstilbudene.
Genoptræningen på Esbens Vænge er besværlig og tidskrævende at bruge – nogle orker det ikke.
Ide fra deltagere i pausen:
Flere boliger egnede til ældre – a la de tidligere alderdomshjem. Ikke nødvendigvis med pleje.
Behovet for pleje/ hjælp kan være fleksibelt og tilpasses efterhånden – pointen er at man kan flytte
ind INDEN man bliver plejekrævende.
Forskellige typer af boliger egnede for ældre. Varierende grader af fællesskaber.
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