NOTAT
Høje-Taastrup Kommune

05-12-2013

Referat af styregruppemøde for Områdefornyelsen Hedehusene
28. nov. 2013 kl. 18-20 i Hedehusene Stationsbygning

Til stede:
Jens Bjerge
Bjarne Kogsbøll
Nina Vestergaard
Lars Spatzek
Anders Hagedorn
Ruth Trier
Torben Rasmussen
Anders Christensen
Rune Bæklund
Joan Maria Raun Nielsen (Spektrum Arkitekter)
Sofie Willems (Spektrum Arkitekter)
Katinka Hauxner (2+1 Idébureau)
Referent: Line Pedersen
Afbud fra:
Ekrem Günbulut
Kurt Scheelsbeck
Frederik A. Hansen
Turan Akbulut
Conny Trøjborg Krogh
Carsten Pedersen
Dagsorden / program
Styregruppemødet blev holdt i forlængelse af et byparkgruppemøde. Her præsenterede Spektrum Arkitekter deres projektforslag til udviklingen af Hedehusene Bypark med modifikationer
efter et borgermøde 29/10 2013. Styregruppemødet handlede derfor hovedsageligt om det
videre projektforløb i udviklingen af Hedehusene Bypark.
18:00-19:00: Byparkgruppemøde (hvor Styregruppen også var til stede)
 18-18.30: Præsentation af projektforslaget v Spektrum Arkitekter
 18.30-19: Diskussion i plenum
19-20:




Styregruppemøde – dagsorden:
Drøftelse af tidsplan og budget for udviklingen af Hedehusene Bypark
Eventuelt
Dato for næste styregruppemøde

Sagsbehandler
LinePe

Doknr.
282366/13

Sagsnr.
12/11637

Ad. 1) Drøftelse af tidsplan og budget for udviklingen af Hedehusene Bypark
-

Det blev besluttet, at der skal arbejdes på at fremrykke tidsplanen, så endeligt projektforslag kan forelægges Byrådet allerede på martsmøderækken.

-

Muligheder for fondsmidler blev drøftet. Da det kan være svært at få fondsmidler opfordres alle til at benytte deres netværk. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom
på, at nogle dele af projektet kan være mere interessant for fondene end andre, og at
det kan påvirke det endelige projekt.

-

Kroppedal Museum og Biblioteket vil gerne understøtte formidlingsdelen i projektet.
Driftsbyen vil gerne understøtte projektet, f.eks. ved at stå for den rydning at krat,
der er behov for. Kulturelt Samråd støtter kunst i det offentlige rum og kan evt. støtte
oplevelsesstien i parken.

-

Licitationsreglerne blev drøftet og der blev spurgt til mulighederne for at bruge lokale
håndværkere i etableringen af parken. Administrationen vil undersøge dette til næste
møde.

-

Endelig blev det drøftet, hvad byparken skal hedde og hvordan den skal markedsføres,
når den er færdig. Det blev foreslået, at parken kom til at hedde ”Kulturparken”, fordi
det siger mere om hvad det er, end blot byparken. Der skal arbejdes videre med en
kommunikationsstrategi.

Ad. 2) Eventuelt
- Der blev gjort opmærksom på, at betonplinterne på pladsen ved Hedehushallen ikke
er synlige nok for bilister om aftenen. Administrationen vil sørge for, at der kommer
reflekter på betonplinterne.
Ad. 3) Dato for næste styregruppemøde
- Det blev besluttet at holde næste styregruppemøde i uge 12 i 2014. Administrationen
finder en endelig dato sammen med formandskabet.
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