Pressemeddelelse

Kulturringen viser visioner for Taastrupgårdsvej og Selsmoseområdet
Lørdag den 11. juni præsenteres en række forslag til forbedringer i området ved Taastrupgårdsvej og
Selsmosen på et utradionelt borgermøde, der bl.a. byder på gåtur med et orkester. Formålet er at
bringe området og Taastrup bymidte tættere sammen og dermed skabe en endnu bedre by – for alle
borgere.
Alle de positive herligheder i området omkring Taastrupgårdsvej og Selsmosen skal deles med resten af
kommunens borgere. Både til fordel for området selv, men også til gavn for hele kommunen. Det er pointen i
”Kulturringen”. Et projekt, som Byrådet, med statsstøtte, har sat i gang for at skabe en bedre sammenhæng i
kommunen.
Siden marts har en stor gruppe erhvervsfolk, medarbejdere i kultur-, børne- og ungdomsinstitutionerne samt
repræsentanter fra boligforeningerne drøftet, hvad der skal til for at gøre området omkring Taastrupgårdsvej
og Selsmosen mere attraktivt. Ideerne spænder vidt, men intet er endnu besluttet. Det er op til Byrådet på et
senere tidspunkt at tage stilling til, om ideerne kan og skal gennemføres.
Bedre forhold omkring stationen
Gruppen forestiller sig et levende område med masser af kultur, flotte stier, veje og mødesteder med
spændende belysning og inventar, samt en bedre integration af alle kommunens borgere. Det skal nemlig,
ifølge forslagsstillerne, gøres mere attraktivt at komme under jernbanen fra den sydlige stationsforplads til
pladsen foran Stationscentret. Det foreslås at afkorte den eksisterende tunnel, så fodgængerne kommer op på
pladsen foran centret. Denne plads skal så forskønnes i forbindelse med, at stationscentret formentlig snart
bliver renoveret.
Selsmosen er et pragtfuldt grønt område. Det skal gøres endnu bedre, så mange flere borgere får lyst til at
bruge det. Det foreslås, at der etableres en smuk gangsti rundt om søen og hele vejen til teatret. Det skal
simpelt hen være lettere at finde ind i området, og man skal have lyst til at komme der.
Kulturelle oplevelser
Lysten skulle gerne komme gennem et varieret tilbud om kulturelle oplevelser i området. Det er meningen
med navnet Kulturringen, at alle kulturinstitutionerne i området arbejder sammen om at yde deres bedste – til
alles bedste. Her kommer Taastrup Teater til at spille en hovedrolle. Både i valg af repertoire og i sit
engagerede samarbejde med beboerne i området.
Men teatret er ikke den eneste kulturinstitution i området. Her ligger også det store bowlingcenter, Big Bowl,
der gerne vil være mere synligt i kommunen, samt Selsmoseskolen og Ungdomsskolen, hvis tilbud til børn
og unge også skal komme hele kommunen til gode.
Tåstrupgårdsvej er i dag en kedelig vejstrækning, hvor det er meget nemt at køre meget hurtigt i bil. Det bør,
ifølge gruppen, ændres med forholdsvis enkle omlægninger af kørebanen, flere vejtræer, o.l. Kjeld Abells
Plads foran teatret foreslås nyanlagt og gjort både mere spændende og smukkere, og måske kan der endda
anlægges en trækranset gangsti – en såkaldt rambla - herfra og ned langs skolen.
Anlæg af en ny vej i Husby Alles forlængelse er også foreslået. Det er for at skabe en bedre ind- og udkørsel
til området, og det er ideen at skabe en lille akse fra Roskildevej til teatret, der på en smuk måde kan være
med til at fredeliggøre Taastrupgårdsvej.
Rulleskøjtesti
Endelig skal nævnes, at en rulleskøjtesti med muligheder for forskellige oplevelser rundt i området indgår i
forslagsstillernes forestillinger, ligesom anlæg af en ny parkeringsplads bag Taastrupgård-bebyggelsen.

Nu handler det hele ikke kun om områdets indretning og omgivelser. Blandt forslagene er også støtte til bl.a.
spændende initiativer fra teatret til at styrke arbejdet med børn og unge i området. Det sker bl.a. ved
oprettelse af nye dramahold, hvor deltagerne ikke blot skal spille teater, men også beskæftige sig med alle
aspekter omkring det at lave teater. Beskæftigelse handler det også om for børn i en linie på 10. klassesskolen. De elever, der vælger denne linie, vil få mulighed for at arbejde målrettet med deres iværksætter-gen.
Offentligt møde med gåtur og bowling
Alle forslagene lægges nu frem til en offentlig drøftelse lørdag den 11. juni. Alle interesserede inviteres på
tur i området. Man mødes på Taastrup Teater kl. 13, hvor ideer og visioner for området bliver præsenteret,
og der bliver mulighed for at drøfte ideerne med forslagstillerne.
Herefter inviteres på gåtur i området. På turen fortælles om stedernes historie og eventuelle ideer til
forandringer. Med på turen spadserer et orkester, der sørger for en del af underholdningen. Kulturen vil hele
tiden være nærværende. Arrangementet rundes nemlig ca. kl. 14.45 – 15.30 af med en koncert med Oriental
Mood, som en del af Taastrupgårds sommerfest. På samme tid er der også mulighed for, helt gratis, at
forsøge sig med at bowle i Big Bowl.

