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NOTAT
Referat fra styregruppemøde for områdefornyelsen Hedehusene
Mandag den 12. november 2012
Til stede:
Jens Bjerge
Bjarne Kogsbøll
Kurt Scheelsbeck
Ruth Trier
Torben Rasmussen
Lars Spatzek
Ekrem Günbulut
Turan Akbulut
Frederik A. Hansen
Anders Hagedorn
Rune Bæklund
Nina Vestergaard
Referent: Kathrine Poulsen
Afbud fra:
Thomas H. Christiansen
Linda Boye-Krabbe
Conny Trøjborg Krogh
Jan Milandt
Mia Ann Bruhn
Gitte S. Haurholm
Jørgen Lerhardt
Carsten Pedersen
Dagsorden
Dagsorden blev revideret inden mødestart, således punkt 5. Orientering og drøftelse af
stationsbygningen blev rykket op som punkt 2. Efterfølgende punkter beholdt
rækkefølgen.
Ad. 1) Godkendelse af referat fra Styregruppemødet den 7. august 2012
- Referatet blev godkendt af Styregruppen.
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Ad. 2) Orientering og drøftelse om Stationsbygningen
- Anne-Marie Hansen holdt oplæg om seneste projekt ”knopskydning på stationen”, hvor stationen
har dannet rammerne om et projekthus. Projektet har affødt ideer om nyt nøglesystem, elektronisk
bookingsystem og et fremtidigt samarbejde med RUC og Metropolis, København.
- Anne-Marie vil være til stede i Stationens lokale hver onsdag fra kl. 16-20, mens Miljø- og
Energicentret ønsker at sidde på stationen 2-3 gange om ugen og orientere og formidle om elbiler.
Desuden blev der foreslået at Natteravnene kunne benytte Stationen en aften om ugen, samt at
kunstnere kunne få adgang til bygningen.
- Styregruppen blev enige om at der skal udpeges en koordinator med det overordnede ansvar,
eller at der nedsættes en forening/bestyrelse.
Tovholder: Ruth Trier og Lars Spatzek bliver tovholdere herfor.
- Onsdag den 28. november 2012 afholdes borgermøde i stationsbygningen. Der blev opfordret til
styregruppens deltagelse.
Ad. 3) Ansøgning: Stier i Hedehusene
- Anne-Marie holdt kort oplæg om Friluftsråddets koncept for Kløverstier. Stisystemet blev
implementeret i Taastrup i 2011 og kan implementeres i Hedehusene, evt. opbundet på
industrikulturarven.
- Det vil blive nødvendigt at Områdefornyelsen indskyder penge i projektet, da kommunen allerede
én gang har modtaget Friluftsråddets støtte til Kløverstier og derfor ikke kan regne med samme
tilskud. Det blev det bemærket at det er relevant at inddrage erhvervslivet. Evt. kan vandringerne
opbygges således at de passer til erhvervslivet.
- De driftmæssige udgifter vil være 5.000 kr. årligt, dækkende ødelagte skilte og lign.
- Styregruppen godkendte ansøgningen om Kløverstier i Hedehusene og opfordrer samtidig til en
nedsættelse af et stilaug.
Koordinator: Kroppedal bliver koordinator på projektet.
Ad. 4) Status: Ny aktivitets- og parkeringsplads ved Hedehushallen
- Rune Bæklund orienterede, herunder om tilskudsbevillingen på 1.7 mio. fra Lokale og
Anlægsfonden samt LiW-plannings overgang fra skitseprojekt til hovedprojekt.
Pladsen forventes færdig til maj 2013.
- Jens Bjerge meddelte at flere borgere har henvendt sig for at få information om pladsen. Derfor
kan en udstilling med plakater af arkitekttegningerne/skitserne fra projektet afholdes i
Hedehusehallen og evt. på Stationen efterfølgende.
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- Turan Akbulut informerede om Kulturhuset som under opførslen er blevet forsinket. Huset vil stå
færdig i foråret, men der er endnu ikke en endelig dato herfor.
Der blev i den forbindelse snakket om en fælles åbning og indvielse af Kulturhuset og
parkeringspladsen.
Ad. 5) Status: Industrikulturarven i Hedehusene
- Projektet er nu i sin afsluttende fase. Afrapporteringen færdiggøres i december og trykkes i januar
2013.
Ad. 6) Revidering af projekt
- Det tidligere budget var ikke særlig operationelt, derfor er budgettet forsøgt opdelt, således det de
forskellige poster er tydeligere underinddelt.
Ad. 7) Ansøgning om aktiviteter: Juletræer på Hovedgaden
- Torben Rasmussen, Erhvervsforeningen i Hedehusene, søger om 10.000 kr. til 10 hvidmalede
juletræer til hovedgaden.
Styregruppen godkendte ansøgningen om juletræer, men med forbehold. Ved tildeling af tilskud,
bemærkes det at:
a) En uddeling af tilskud til aktivitet enten skal være orienteret mod en borgerinddragende
proces eller skabe en permanent forbedring.
b) Hvis et tilskud skal gives skal det enten være informerende eller inddragende i
Områdefornyelsens arbejde, eller der skal argumenteres for, hvorledes den pågældende
aktivitet vil gavne Områdefornyelsen.
Ad. 8) Drøftelse af udviklingstemaer for Byparken
- Linda Bonde, studerende ved LIFE, København holdt et oplæg om byparken. Linda skrev i foråret
2012 bacheloropgave om byparken i forbindelse med et praktikophold i Driftsbyen. Hun fremlagde
en kort analyse af parken og dens muligheder og potentialer. Der blev drøftet parkens udvikling i
relation til industrikulturarven i Hedehusene.
- Administrationen udarbejder en procesplan for udviklingen af parken som fremlægges til næste
møde.
- Der blev drøftet muligheden for en ekskursion til Køge Havn for at indhente inspiration, særligt i
forhold til konceptet ”museum uden mure”, da noget lignede kunne tænkes inkorporeret i
Byparken.
Ad. 9) Eventuelt
- Næste møde i Styregruppen afholdes i januar eller marts 2013. Administrationen finder dato og
indkalder til møde.
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