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Områdefornyelsen får sin egen
styregruppe
Områdefornyelsen i Hedehusene er indtil nu
blevet varetaget af styregruppen for Vision
Gammelsø. Men hvor Vision Gammelsø stadig
er i gang med sin planlægningsfase, så går
områdefornyelsen nu fra en programfase til
implementeringsfase. Det skal organiseringen
tage højde for.

Michael Ziegler, borgmester

Den nye styregruppe
Byrådets repræsentanter i den nye
styregruppe er: Ekrem Günbulut (A),
Bjarne Kogsbøll (C), Kurt Scheelsbeck
(C), Conny Trøjborg Krogh (F) og
Frederik A. Hansen (V).
Repræsentanter fra erhverv og
grundejere samt fra kulturinstitutioner og
foreninger vil snart blive kontaktet med
henblik på deltagelse.

Implementeringsfasen stiller større krav til
inddragelse af lokale interessenter i
styregruppen. Derfor besluttede Byrådet på sit
møde i januar 2012, at områdefornyelsen skal
have sin egen styregruppe. Styregruppen
sammensættes med 5 repræsentanter fra
Byrådet, 5 repræsentanter fra
erhverv/grundejere og 5 repræsentanter fra
kulturinstitutioner/ foreninger i Hedehusene.
Styregruppen skal være med til at sikre, at
områdefornyelsens aktiviteter og projekter
afspejler områdets ønsker og behov bedst
muligt. Endvidere skal styregruppen sikre, at
der sker en bred borgerinddragelse i
forbindelse med, at de enkelte delprojekter
skal sættes i gang. I år vil borgerne f.eks. blive
inviteret til at kortlægge Hedehusenes
kulturarv og drøfte hvordan kulturarven kan
bruges aktivt i byfornyelsen.
Selvom områdefornyelsen først for alvor går i
gang nu, så har der været igangsat en række
forberedende initiativer. Dem kan du læse
mere om i dette nyhedsbrev.
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Byfornyelsesprogram er
godkendt
Byrådet og Socialministeriet har afsat en
ramme på i alt 12 mio. kr. til
områdefornyelse i Hedehusene.
Områdefornyelsens indhold er beskrevet i et
såkaldt program, som blev udarbejdet
sammen med en række nøgleaktører fra
Hedehusene i 2011. Endvidere er der
udarbejdet et prospekt for investorer.
Programmet er godkendt af Byrådet den
24.05.2011 og efterfølgende af
Socialministeriet den 14.06.2011. Der gives
herefter 5 år til at gennemføre projektet.
Programmet og prospektet for investorer kan
findes på www.htk.dk

Charlottekvarteret vil kobles på områdefornyelsen
Realdania afsatte i 2011 en pulje til projekter, der kan forbedre livet i de almene boligområder.
Boligorganisationerne DFB og VIBO har derfor sammen med Områdefornyelsen og arkitekterne
LIW Planning udarbejdet en ansøgning, der handler om at sammenbinde områdefornyelsen og
Charlottekvarteret med et strøg for bløde trafikanter. Ideen er, at der langs strøget udvikles
lokale attraktioner og mødesteder, som inviterer til ophold for de forbipasserende. Strøget går
gennem Charlottekvarteret og forbindes med det stiforløb og de centrale byrum, som udvikles i
forbindelse med områdefornyelsen. Realdania har i første omgang givet en bevilling der skal
bruges til faglig rådgivning og udvikling af projektet sammen med beboerne.
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Stationsbygningen
Som en del af Områdefornyelsen skal
stationsbygningen i Hedehusene udvikles som
et projekthus for de borgere, der gerne vil
bidrage til byens udvikling.
De lokale ildsjæle, der i dag benytter
stationsbygningen, er også interesserede i at
udvide brugen og brugerne af
stationsbygningen. Derfor har de nuværende
brugere ansøgt en helt ny pulje for ”Byggeriets
Ildsjæle” om støtte til en proces, der skal
opsøge nye brugere og hjælpe dem med at
afprøve, hvad stationsbygningen kan bruges
til. Der forventes svar på ansøgningen ultimo
marts 2012.

Kulturhus på vej
I november 2011 vedtog Byrådet en
lokalplan, som gør det muligt for Hedehusene
Dansk Indvandrer Kulturforening at bygge et
kulturhus øst for Hedehusehallen. Visionen er,
at det nye hus både skal rumme et bederum
og blive en ramme for dialog- og
kulturaktiviteter for alle Hedehusenes
borgere.
Hedehusene Dansk Indvandrer Kulturforening
har i samarbejde med områdefornyelsen søgt
Realdania om støtte til kunstnerisk
udsmykning. Foreningen ønsker, at
kulturhuset kommer til at markere sig flot i
bybilledet og afspejle den centrale placering,
huset har fået i forhold til forbindelsen
mellem det fremtidige boligområde syd for
jernbanen og bymidten. Der forventes svar
fra Realdania i marts 2012.
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Kulturarven som et aktiv i
byfornyelsen
I løbet af 2012 skal Hedehusenes kulturarv
kortlægges og det skal undersøges hvordan
kulturarven kan bruges aktivt i byfornyelsen.
Høje-Taastrup Kommune har fået knap 1 mio.
kr. fra Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter til at udvikle nye modeller og
metoder til at kortlægge kulturarven.
Projektet gennemføres i samarbejde med
Dansk Bygningsarv, og det har særligt fokus
på industrikulturens præg på landskab og
byen. Borgerne i Hedehusene vil blive inviteret
til at deltage i projektet.
Interesserede borgere er meget velkommen til
at kontakte Rune Bæklund på mail:
Runefl@htk.dk

Nyt bibliotek i Hedehusene
Høje-Taastrup Kommune planlægger indenfor
en nærmere fremtid at flytte det nuværende
bibliotek fra sin placering på Hovedgaden til en
bedre placering i byen. Det skal bl.a. være
med til at sikre, at bibliotekets rolle som
kulturinstitution og mødested bliver en aktiv
del af områdefornyelsen.

Ønsker du at tilmelde dig nyhedsbrevet om områdefornyelsen, eller at få
yderligere information, er du velkommen til at kontakte Rune Bæklund på mail:
Runefl@htk.dk eller telefon: 43 59 16 25
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