aktiviteter på p-pladsen?
nye muligheder!

Eksisterende forhold: P-pladser ved FDF Hedehusene og Hedehusene Idrætscenter.
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Hedehusene
Idrætscenter
Ideerne fra dagens møde vil blive brugt til
at udarbejde et skitseprojekt for pladsen,
som skal godkendes af områdefornyelsens
styregruppe efter sommerferien. Det nye
byrum forventes at stå færdigt til foråret
2013.
Hvordan gør man en kedelig
parkeringsplads til et attraktivt byrum?
Områdefornyelsen i Hedehusene inviterer
borgerne til at komme med ideer.
Etableringen af det nye kulturhus ved
Hedehushallen betyder, at parkeringspladsen
foran hallen skal udvides. Områdefornyelsen i
Hedehusene vil skabe mulighed for, at det store
parkeringsareal kan anvendes til forskellige
former for street-games mv., når arealet ikke
anvendes til parkering. Pladsen kan bl.a. indgå
i et samspil med hallen, FDF Hedehusene
og kulturhuset, så man kan lave aktiviteter
udenfor og give nyt liv til stedet.

”Vi lægger stor vægt på, at det nye byrum
ved Hedehushallen bliver fleksibelt, så
det kan bruges til mange forskellige
aktiviteter og af forskellige brugergrupper.
Det vil give et levende byrum”, siger Jens
Bjerge, formand for områdefornyelsens
styregruppe og formand for Hedehusene
Idrætscenter.

Fra parkeringsplads til attraktivt byrum
Pladsen er i dag et vigtigt bindeled mellem
Hedehusene Bypark, Charlottekvarteret og
det grønne område syd for Charlotteskolen.
I fremtiden bliver pladsen også et bindeled
til den kommende nye bydel i Hedehusene,
Gammelsø. Fra området går der en
hovedsti under jernbanen til Gammelsø-

området. Derfor et det vigtigt, at pladsen
byder pænt velkommen til Hedehusene,
og at den bliver et trygt og levende byrum
for de mange mennesker, der allerede i dag
har deres gang i området.
”Den nye plads vil være med til at styrke
udviklingen af Hedehusene, både i forhold
til området omkring Hedehushallen og
på længere sigt i forhold til Gammelsø.
Det er godt for byen at have forskellige
aktiviteter og mødesteder, og samtidig
kan pladsen være med til at integrere
Charlottekvarteret i byen”, siger Bjarne
Krogsbøll, byrådsmedlem og næstformand
for områdefornyelsens styregruppe.
Fakta om områdefornyelsen
Høje-Taastrup Kommune gennemfører
frem til 2016 en områdefornyelse i
Hedehusene, der skal gøre Hedehusene til
en mere attraktiv by at bo og leve i. Der er
afsat 12 mio. kr. til indsatsen - 4 mio. kr.
fra staten og 8 mio. kr. fra Høje-Taastrup

Kommune. Pengene kan bruges til at
forny gader og veje, torve og pladser og til
sociale eller kulturelle aktiviteter.

I 2011 blev byens interessenter inviteret til
at udarbejdede et program, der beskriver
de konkrete indsatser i områdefornyelsen.
De fysiske indsatser bliver koncentreret
omkring tre byrum i det centrale
Hedehusene for at gøre bycenteret til et
mere attraktivt omdrejningspunkt for
byens sociale, kulturelle og økonomiske
liv. De tre byrum er Stationsforpladsen,
Byparken og området ved Hedehushallen.

I 2012 nedsatte Byrådet en lokal
styregruppe, som skal stå for at
implementere programmet og sikre,
at områdefornyelsens aktiviteter og
projekter afspejler områdets ønsker og
behov bedst muligt. I styregruppen sidder
fem repræsentanter fra Byrådet, fem
repræsentanter fra erhverv/grundejere og
fem repræsentanter fra kulturinstitutioner/
foreninger i Hedehusene. På det første
styregruppemøde blev Jens Bjerge, formand
for Hedehusene Idrætscenter, valgt som
formand og byrådsmedlem Bjarne Kogsbøll
valgt som næstformand styregruppen.

Yderligere information
Projektleder Rune Bæklund, Center for Fritid
og Kultur, 43 59 16 25, runefl@htk.dk

OMRÅDEFORNYELSE
DET CENTRALE HEDEHUSENE

Parkeringspladsen: Et fælles rum for FDF Hedehusene, Hedehusene
Idrætscenter og kulturhuset – og en ny aktivitetsplads i Hedehusene.
Forventet proces
Juni

Juli
18/6-2012: Borgermøde med
aktiviteter på pladsen.

31/5-2012: Styregruppemøde
om økonomi og proces.

21/5-2012: Idémøde for
interessenter “P-plads + (X)”.

august
7/8-2012: Styregruppemøde,
hvor skitseprojektet drøftes.

september

oktober

August - oktober: Landskabsarkitekterne
udarbejder hovedprojekt.

november
November - december: Udbudsfase
og kontrahering.

december

2013
januar

februar

marts

Januar - maj: Aktivitets- og P-plads anlægges.

april

maj

1/4-2013: Åbning af pladsen.

15/8-2012: Høje Taastrup Kommunes TU og FKU
tager stilling til godkendelse af skitseprojektet.

Idémøde 12/05-2012. Kodeord: Plads for alle – et aktivt fællesskab!
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Område: Roligt ophold
hængekøje
siddegrupper
en scene

idéer – hvad synes du?
Opstribning på asfalten
bakker
verdenskort
tal, bogstaver

Jeg synes rigtig godt om forslagene
til ophold og leg

Område: Bevægelse og balance
FDF-vidensrute
løberute med oplevelser
trafik-cykelbane
hinkerude

En cykelbane kan males op på asfalten, hvor
fx små børn kan øve sig i færdselsregler eller
man kan følge planeternes bane om solen.

flytbare bander
basketball

Der kan stå basketkurve på pladsen og males
boldbaner på asfalten.

volleyball

håndbold
fodbold flytbare net

Jeg synes, det er udmærkede forslag
til ophold og leg

Jeg synes ikke så godt om
forslagene til ophold og leg

Hvad synes du om forslagene til
opstribning på pladsen? Sæt en nål!

Område: Boldspil

squash
hockey
bordtennis

Væg:
B

badminton
tennis

oldsp

il
Terrænet kan være kuperet, så det er
udfordrende at bevæge sig over pladsen.

I hallen kan man opbevare mobile net, som
kan sættes op ved særlige lejligheder.

Boldmål og skydeskiver kan males på
pladsens vægge. Hvordan kan det se ud?

Har du andre idéer til opstribning på
pladsen? Post din idé her!

Der kan være en sandgrav i græsset
og en løbebane på pladsen.

Klatring, fitness og skate
Enkle bøjlestativer, som passer i
parkeringens grid, kan bruges til
opvarmning før træning i hallen,
til at dyrke parkour eller som
klatrestativer.

klatrestativ
bakker
skate-bane

Område: Bevægelse og balance
fitness-redskaber
Det nye parkeringsareal kan indrettes
med mure og terræn, som gør pladsen
god til skateboard og løbehjul..

Hvad synes du om forslagene til klatring,
fitness og skate pladsen? Sæt en nål!
klatrevæg
vægmaleri

Væg:
K

latrin

g

Bløde vægge eller “pullerter”
kan være redskaber til træning
af crossfit.

Har du en idé til, hvordan vi indretter
pladsen med klatring, fitness og skate?
Post din idé her!

På hallens facade kan der laves
en klatrevæg.

Ophold og leg

Anderledes gynger kan være
gode til at udfordre balancen
og til at sidde sammen med
vennerne på.

Område: Bevægelse og balance
gynger
Tennishallens brugere kan indrette arealet
foran hallen til særlige lejligheder - fx med
en stangtennisturnering.

stangtennis
trampoliner

Hvad synes du om forslagene til ophold og
leg på pladsen? Sæt en nål!

markedsdage
FDFerne kan indrette skrænten foran FDF-huset
til særlige lejligheder, fx som et klatrelandskab.

Område: Leg

Trampoliner i græsset kan
give gode muligheder for
korte ophold og leg ved
tennishallen.

Område: Roligt ophold
hængekøje
siddegrupper
en scene
sandkasse
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frugttræer
Har du lyst til at være med til at præge
pladsen, fx ved at deltage i at udsmykke
pladsens bænke med mosaikker? Så vil vi
gerne høre fra dig.
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En anderledes rutchebane kan være god til
både at lege på og sidde opad.
Nogle mure kan udsmykkes med vægmalerier
eller spejl-metal.

Har du en idé til, hvordan vi indretter
pladsen med ophold og leg?
Post din idé her!

Forslag til rammer for aktiviteter på pladsen
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holder på terrænet. Muren kan
udformes, så den kan fungere som
opholdsmøbel, skabe læ og invitere
til leg og bevægelse.
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Pladsen er i dag meget åben; biltrafikken flyder ud over området, som
fremstår vindblæst og uden steder, der indbyder til ophold.
LiW Planning foreslår at indrette pladsen med mure og vægge, der
kan danne rammer for og strukturere parkering og aktiviteter på
pladsen. Samtidig foreslår vi at udforme murene, så de kan fungere som
opholdsmøbler, skabe læ og invitere til leg og bevægelse.
LiW Planning foreslår desuden at plante en del nye træer omkring
pladsen, så den bliver grønnere og kommer til at fremstå som en
lysning i Byparken.
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Mure og vægge kan danne rammer for ophold, boldspil, leg og bevægelse.
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Nye træer kan gøre pladsen grønnere.
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Eksempel: En væg, man Eksempel: En væg, som det er
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En støttemur skal holde jorden på plads i en plan flade på den del af pladsen, som ikke er indrettet
til parkering i dag. Ved at bearbejde udformningen af støttemuren, kan vi opnå, at den danner gode
siddepladser og bliver sjov at klatre eller skate på. Muren kan suppleres med tre vægge, der står
vinkelret på hallen og er udformet, så de er sjove at klatre på eller spille bold opad og henover.

Eksempel: En støttemur, som det
er godt at skate på.

Tre mure kan strukturere parkeringen.

Eksempel: En støttemur, som det er
rart at sidde opad.

Eksempel: En væg, som det er sjovt at spille bold opad.

På pladsen kan der blive mulighed for mange forskellige slags aktiviteter.
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Skiltning på asfalten kan sammen med murene
lede bilister til først at parkere i zone 1.

Håndbold

20

16

12

Basketball

Løbebane

Sandgrav

Eksempel på anlæg, hvor opstribning på asfalten giver mulighed for
boldspil og bevægelse.

Ved særlige lejligheder kan zone 1 og 2
spærres for parkering.

Væg til leg

Klatrevæg

Eksempel på anlæg, hvor terræn, mure og inventar giver mulighed
for klatring, fitness og skate.

Gynger
P3

P3

P2
P1
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P1

P2

Når der er få bilister på besøg, er der mulighed
for aktiviteter i zone 2 og 3.
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Gynger

Når der er flere bilister på besøg, er der
mulighed for aktiviteter i zone 3.

Stangtennis

Trampoliner

Mur til leg

Sandkasse

Eksemel på indretning med forskelligt inventar, der giver
mulighed for leg.

Rutchebane

Plinte

Mur med opholdsnicher

Eksempel på indretning med forskellige opholdsmøbler.

Plinte
Vandkar

Har du andre kommentarer eller idéer
til pladsen? Skriv eller tegn her!

Trampoliner

Stangtennis

Område: Leg og spil

Basketkurv

Vægge, som er sjove
at klatre på – og som
fungerer som bander for
boldspil.
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Område: Boldbaner

44

P1

Løbebane

60

56

52

48

Mure, som man kan sidde op
ad og klatre eller skate på.

Rund plint

Område: Roligt ophold og leg

64

Vandkar med mosaikbelægning

Cykelbane

P2

Plint

Område: Bevægelse og balance

Stor vandpyt efter regnskyl

Gynger

Sandgrav
Skildpaddebump

Rutchebane

P3
Bøjleelementer til opvarmning /
parkour / crossfit

Muligheder på pladsen.
Eksempel på pladsering af aktiviteter på pladsen, 1:200.
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