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FORORD
Det skal gøres mere attraktivt og trygt at bo og færdes
i Gadehavekvarteret. Kvarterets byrum, mødesteder og
faciliteter skal forbedres og opgraderes. Samtidig skal der
skabes bedre forbindelser internt i området og mellem
kvarteret og til resten af byen. Derfor får Gadehavekvarteret i de kommende år et stort løft ved en områdefornyelse.
Områdefornyelse handler om at igangsætte en udvikling af byer og boligområder og derigennem gøre dem
attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private
investeringer. Reglerne er fastlagt i byfornyelsesloven.
Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og
pladser og til at sætte sociale og kulturelle aktiviteter i
gang.
Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter har reserveret
6.150.000 kr. til områdefornyelse af Gadehavekvarteret
på baggrund af en ansøgning fra december 2013, hvoraf
0,9 mio. er øremærket forsøg med lys i programfasen.
Høje Taastrup Kommune bidrager selv med 10,5 mio. kr.
så der i alt er 16.650.000 kr. at lave en samlet indsats for i
kvarteret.

Før områdefornyelsen kan gå i gang udarbejdes et
program, der beskriver de initiativer der gennemføres, en
tidsramme og et rammebudget. Nærværende program
er vedtaget af kommunen og godkendt af ministeriet.
Områdefornyelsen skal realiseres over en periode på 5 år,
dvs. frem til 2020.

Når programmet skal føres ud i praksis, vil borgerinddragelsen blive endnu bredere. Programmet skal ses som
en ramme, der efterfølgende skal udfyldes med flere
detaljer, før tingene sættes i værk. Borgerne vil således
også efter udarbejdelsen af programmet få rig lejlighed
til at sætte deres præg på det endelige resultat.

I arbejdet med programmet er inddragelse af borgerne
et væsentligt element for Høje-Taastrup Kommune. I
Gadehavekvarteret blev borgerinddragelsen organiseret
dels omkring workshops for særligt interesserede beboere i området, dels omkring en bred opsøgende inddragelse gennem interviews. Derudover har nøgleaktører i
området også været inviteret til at give input til områdefornyelsen gennem særskilte møder. Alle har været med
til at kvalificere det plangrundlag, som områdefornyelsen
skal baseres på. Samtidig skal borgerinddragelsen sikre
lokalt ejerskab.

Mange har som nævnt allerede bidraget til at sætte gang
i den udviklingsproces, som er igangsat. Til dem skal der
lyde en stor tak for engagement og idérigdom. Samtidig skal der lyde et stort velkommen til de formentligt
mange, som vi endnu ikke har fået inddraget, men som
også gerne vil være aktive medspillere.

Program for områdefornyelse i Gadehavekvarteret er udarbejdet af sbs
rådgivning a/s i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune. December
2014
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Baggrund for ansøgning
Høje-Taastrup Kommune ønsker med dette program for
områdefornyelse i Gadehavekvarteret at igangsætte en
samlet indsats for at løfte kvarteret fysisk og socialt. Et
af kvarterets store boligbebyggelser er Gadehavegård,
som er en almen boligbebyggelse, der nu optræder på
regeringens liste over særligt udsatte boligområder. Det
er et forhold, der sammen med en generel opfattelse
af utryghed er med til at give hele kvarteret en negativ
identitet. Samtidig er kvarteret struktureret omkring flere
boligbebyggelser, som ligger isoleret fra hinanden og
især i forhold til resten af Høje-Taastrup hvilket gør, at
kvarteret har tendens til at lukke sig om sig selv.
Området mangler i høj grad naturlige mødesteder og
mulighed for aktiviteter på tværs af bebyggelserne. De
sociale udfordringer i kvarteret sammen med de fysisk/
strukturelle udfordringer er tilsammen faktorer, der
risikerer at trække kvarteret nedad i en negativ spiral,
hvis ikke der målrettet arbejdes med at give kvarteret et
samlet fysisk og socialt løft.
Med områdefornyelsen af Gadehavekvarteret er det
intentionen at vende den negative spiral til en positiv
opadgående spiral med udgangspunkt i kvarterets egne
mange og vigtige ressourcer. Dette program skal derfor
danne grundlag for en indsats i Gadehavekvarteret, som
har fokus på både identitetsskabende og tryghedsskabende initiativer samt fysiske tiltag, der giver kvarteret
større attraktionsværdi som boligområde.
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Overblik over området
Gadehavekvarteret er et boligområde nord for HøjeTaastrup station, som blev udbygget i 1970’erne. Området er et resultat af den funktionelle zoneopdeling, som
mange af forstæderne er bygget op omkring og som
har ført til monofunktionelle områder, der mangler de
traditionelle byområders variation og byliv. Kvarterets
boligområder består både af en almen bebyggelse og af
flere ejerforeninger med Gadehaveskolen som naturligt
centrum for kvarteret.
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Byen og kvarteret

UNIKKE POTENTIALER I HØJE TAASTRUP

Høje-Taastrup Kommunes historie
Høje-Taastrup Kommune blev oprettet i 1970 ved sammenlægning af den gamle sognekommune Høje-Taastrup med Reerslev Sogn og Fløng Sogn samt et mindre
areal fra Roskilde Kommune.

1977
Gadehavegård

I regionsplanen fra 1973 blev Høje-Taastrup udset som
et vækstcenter, bl.a. til trafikal aflastning af Københavns
centrum og Hovedbanegården, men de følgende ti
års byudvikling blev spredt og usammenhængende. I
begyndelsen af 00’erne er Høje Taastrup Station ved at
leve op til sin tænkte rolle som værende blandt landets
travleste trafikknudepunkter.
I 1975 åbnede indkøbscenteret City 2 syd for jernbanen,
mens der lige nord for jernbanen blev bygget et nyt
rådhus (1980-83) og gymnasium (1981). Fra 1969 til 1985
blev der placeret mange arbejdspladser inden for servicesektoren i området mellem Roskildevej og motorvejen, bl.a. Teknologisk Institut.
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råde

t om
t./grøn

Institu

BOLIGER

ANE

JERNB

REGIONALVEJ

BOLIGER

HØJE-TAASTRUP

Høje-Taastrup Kommune er karakteriseret ved ovennævnte tre byområde hvoraf Høje-Taastrup er den nyeste.

REGIONALVEJ
ERHVERV

TAASTRUP

FORDELINGSVEJ

HEDEHUSENE

1980 Torstorp

Gadehavekvarteret
ligger som en isoleret ø omgivet af barriereska© Geodatastyrelsen
bende færdselsårer.

Gadehavekvarteret II program for områdefornyelse II 5

Gadehavekvarteret
Gadehavekvarteret betegner den del af Høje-Taastrup
by, som ligger nord for Høje Taastrup Station. Kvarteret
afgrænses af Roskildevej mod nord, Halland Boulevard
mod vest, Hveen Boulevard mod øst og jernbanen mod
syd. Kvarteret består primært af store monofunktionelle
boligområder fra 1970’erne: Gadehavegård, Gadevang,
Hallandsparken og Olufsborg. Kvarteret rummer også
dele af den gule erhvervsby ved Høje Taastrup Station,
heriblandt boligområdet Margretheparken. Den gule by
blev etableret i 1980’erne efter den klassisk bys idealer
om smalle gader, tætte byrum og en blanding af boliger
og erhverv.

Motorvej

Hakkemosen

SKAT
Teknologisk
Institut
Patent- og
varemærekestyrelsen

I kvarteret findes en skole og en række daginstitutioner. I
udkanten af kvarteret mod øst ligger supermarked, Falckstation og autoværksted/forhandler. Mod syd – i området
mod jernbanen findes et større DSB-værksted. Området
rummer også Hakkemoseområdet – bydelens lokale
park, som er en væsentlig ressource for områdefornyelsen, og som kan være base for aktiviteter for kvarteret og
områdets institutioner.
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Planlægningen af Gadehavekvarteret har bygget på ideen om funktionsadskillelse. At man bor ét sted, handler
et andet, arbejder et tredje og dyrker fritidsinteresser et
fjerde. Det har skabt et kvarter uden ret mange funktioner, der kun lever på bestemte tider af døgnet, mens det
ligger øde og ”dødt” hen på andre tidspunkter.
Både nord for både Gadehavegård og Hallandsparken,
samt nord for Gadevang er der etableret meget store
og dominerende parkeringspladser. Biltrafikken til og
fra boligområderne er blevet højt prioriteret i planen for
området, og Gadehavegårdsvej, der betjener områder er
meget bred. Gadehavegårdsvej er uden facader og uden
cykelsti, hvilket er med til at isolere bebyggelserne fra
den øvrige by.
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anen
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Områdefornyelsens afgrænsning. Hakkemosen er en del af området fordi det repræsenterer en ressource i forhold til kvarteret og dets udvikling.
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Mellem bebyggelserne ligger et bælte af offentligt
tilgængelige funktioner så som Gadehaveskolen og
Gadehavebiblioteket i den vestlige ende, fodboldbaner,
nyttehaver og hundelufterområde i midten og daginstitutionerne Lunden og Bakketoppen samt Mødrehjælpens Familiens Hus i den østlige ende.
Bebyggelserne
De tre største boligbebyggelser er opført i 1973-75:
Gadevang med 1073 lejligheder, Gadehavegård med 988
lejligheder og Olufsborg med 224 lejligheder. De er alle
etagebebyggelser i 4 etager. Boligerne ligger i stokke
parallelt med hinanden. Kun i Gadehavegård er dette
mønster afbrudt af 4 stokke vinkelret på de øvrige, så der
dannes 3 ”kors”.

Gadehavegård med varierede åbne og grønne gårdrum

Olufsborg består af to blokke med et stort grønt areal ud mod Gadehavestien

Gadevang har netop renoveret deres gårdrum mellem blokkene.

Hallandsparken har egne haver og dertil åbne arealer omkring stierne i
bebyggelsen.

Bebyggelserne afspejler, at de har været udviklet inden
for en kort årrække med en færdig plan fra begyndelsen.
Det har den konsekvens, at hvert område arkitektonisk
er meget lidt differentieret. Bebyggelserne har dog hver
sine særlige arkitektoniske kendetegn samt fordele og
ulemper. Fx. terrassehusene i Gadevang, der rummer
store grønne tagterrasser, og gårdrummene i Gadehavegård.
Vest for Gadehavegård og Olufsborg ligger Hallandsparken opført i 1978-1979. Det var i starten meningen at 2.
etape af Olufborgs etagebyggeri skulle bygges på den
grund hvor Hallandsparken ligger i dag, men da HøjeTaastrup Kommune traf beslutningen var Byrådet bange
for at Olufborg ville udvikle sig til en ghetto. I stedet blev
Hallandsparken 18 bygninger med i alt 113 rækkehuse
i to etager. Også Margretheparken i den gule by er tæt/
lave byrækkehuse.
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Anden planlægning og initiativer
Områdefornyelsen er en indsats, der i sig selv skaber nye
fysiske tiltag og styrker de lokale kræfter i Gadehavekvarteret. Men en stor del af arbejdet i områdefornyelsen
handler lige så meget om at samle og styrke de ressourcer og initiativer, som eksisterer og er planlagt enten som
aktiviteter eller som udvikling i eller omkring kvarteret.
Områdefornyelsen i Gadehavekvarteret er derfor ikke
den eneste kommunale indsats i forhold til den udvikling, der vil ske i kvarteret de kommende år. Områdefornyelsen spiller sammen med både strategier og
planer, som ligger til grund for Høje-Taastrup Kommunes
udvikling og med konkrete projekter omkring trafik og
byggeri. De væsentligste planer er således:

Høje-Taastrup C
En ny helhedsplan skal skabe bedre forbindelse mellem
Høje Taastrup Station og City 2 og udvikle området til en
mangfoldig og levende bydel. Hovedgrebet for projektet
er en aktivitetsbaseret bypark, der skal være en vigtig
forbindelse mellem City2 og Høje Taastrup Station for
gående og cyklister og et attraktivt byrum for hele Høje
Taastrup.
Den ny helhedsplan, der er grundlag for den videre planlægning og udvikling af området, er udarbejdet af COBE
efter et parallelopdrag, sat i gang af Høje-Taastrup Kommune og Danica Ejendomsselskab ApS, hvor fire teams
gav deres bud på fremtidens Høje Taastrup.

Det regionale fritidsområde Hakkemosen
Kommunens vision for Hakkemosen er, at den skal være
Kommunens “Grønne træfpunkt”. Hakkemosen skal sætte
Høje-Taastrup Kommune på Landkortet, som attraktiv
kommune med fokus på natur, friluftsliv og sundhed. I
Hakkemosen skal friluftslivet blomstre året rundt. Her
kan borgere få gode naturoplevelser, og opleve et varieret og rigt plante- og dyreliv. Her skal der være uderum
og skole, faciliteter og udstyr til låns, der inspirerer og
inviterer til at være aktiv og gå på opdagelse i naturen.
Og her skal der være natur-, frilufts- og idrætsvejledere,
der hjælper og understøtter friluftslivet. Byens grønne
områder, er en livsnerve for borgere. Faktisk viser forskning, at grønne områder får os mennesker til at bevæge
os mere, og det virker samtidig som afstressende oaser.
Det handler altså også om livskvalitet, motion og sundhed – og dermed skattekroner.
Et multifunktionelt og utraditionelt parkstrøg, skal sikre
en grøn forbindelse mellem Taastrup Station og City
2. Med strækningen forbedres adgangsforholdene for
gående og cyklister, samtidigt med, at det attraktive
parkstrøg giver et klart signal om, at der i Høje Taastrup
C, er fokus på det grønne.
Hakkemosen tilbyder, modsat det grønne strøg i Høje
Taastrup C, varierede natur- og friluftsmuligheder, her
er noget for enhver smag. Her er der mulighed for at gå
en tur rundt om søen, lege på naturlegepladsen, fiske i
søen, dyrke meditation under et nyudsprunget bøgetræ,
bygge med rafter, klatre i træerne, gå på GPS skattejagt,
lege i krattet, bygge huler, lave bål, spille bold, tage på
orienteringsløb, spille kroket eller gå på opdagelse i det
nye natur- og friluftscenter.

Illustration fra Høje C, grundlag for rammelokalplan udarbejdet af COBE, TOPOTEK1 og RAMBØLL
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Udviklingsstrategi 2012-2024
Udviklingsstrategien har tre fokuspunkter: Vækst, Uddannelse og Et Aktivt Liv. Heri beskrives målsætninger, som
vil få indflydelse på Gadehavekvarterets udvikling.
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Hakkemosen
Grønne områder
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Udlagt til skov

Udviklingsplanen for Hakkemosen skal understøtte helhedsplanen
for Høje-Taastrup C ved at sikre, at den grønne forbindelse mellem
Høje-Taastrup Station og City 2 fortsætter til Hakkemosen. Illustration
fra “Hakkemosen - Høje-Taastrups grønne træfpunkt” udarbejdet af
Høje-Taastrup Kommune.

Inden for fokuspunktet Vækst beskrives således følgende
målsætning omkring Byliv, aktiviteter og oplevelser:
”Oplevelser, aktivitet, sundhed og netværk er nøgleord
for byernes udvikling. Byrummene skal f.eks. invitere til
en aktiv livsstil. Det sunde valg skal være det lette valg,
og det understøttes gennem indretningen af byens rum
og færdselsårer. En levende bymidte, åbne pladser og
grønne områder skal danne rammen om fælles oplevelser og møder mellem mennesker på tværs af sociale og
etniske grupper. ”
Under fokuspunktet Uddannelse beskrives målsætningen omkring etablering af profilskoler som en måde
at styrke børns interesse og talent inden for bestemte
områder. Gadehaveskolen er en profilskole med en naturfaglig profil med følgende formål:
• ”At skærpe skolens faglige profil gennem udviklingen
af en naturfaglig profil for hele skolen
• At skolen udvikler sig til kommunens naturfaglige
fyrtårn til inspiration for andre skoler
• At etablere og udvikle interne og eksterne naturfaglige læringsmiljøer, samarbejds- og organisationsformer, fx ’udlån’ af kompetencelærere, materialesamlinger, etablering af netværk

Fokuspunktet Et Aktivt Liv forholder sig bl.a. til sundhed
og forebyggelse af sygdom ved at satse på børn og unge:
” Høje-Taastrup Kommune arbejder målrettet på at
skabe bedst mulige betingelser for, at børn og unge kan
udvikle sig sundt og udfolde sig alsidigt gennem leg,
bevægelse og idræt. Kommunale tilbud skal arbejde målrettet med sundhedsfremme, hvilket indbefatter en klar
holdning til kost og motion. De lokale idræts-, fritids- og
kulturforeninger skal indgå i partnerskaber med kommunen om videreudvikling af nuværende tilbud, som
dels skal tiltrække nye grupper af børn og unge, og dels
skal forstærke idræts-, fritids- og kulturlivets betydning i
børns og unges liv. ”
Vækstpolitik 2013-2017
Vækstpolitikken knytter sig til udviklingsstrategien og
arbejder med tre spor:
• Spor 1: De bedste rammer for erhvervslivet
• Spor 2: Strategiske samarbejder
• Spor 3: Det gode liv som vækstmotor
Gadehavekvarteret ligger i krydsfeltet af ovenstående
spor med erhvervs- og uddannelsesinstitutioner i umiddelbar nærhed og med områdefornyelsen som løftestang for visionerne for det gode liv. Desuden er de nye
erhvervsknudepunkter, Copenhagen Markets og Handicaporganisationernes Hus placeret syd for jernbanen
med til at styrke Høje-Taastrups image som en erhvervsvenlig kommune.

• At hæve de faglige resultater generelt gennem målrettet arbejde inden for et afgrænset tema. ”
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Sundhed i Gadehavegård
Sundhed i Gadehavegård er et modelprojekt der støttes
af Sundhedsstyrelsen med 8 mio. kr. og drives af HøjeTaastrup Kommune. Projektet udløber i 2014. Formålet
med projektet er at bidrage med svar på, hvordan man
kan løfte den generelle sundhedstilstand blandt borgere
i et afgrænset lokalområde. Dette gøres ved at afprøve
nye forebyggelsesmetoder, der involverer både individuelle, sociale og strukturelle faktorer. Projektet samarbejder tæt med Helhedsplanen, institutioner og foreninger i
lokalområdet.

Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018
Høje-Taastrup Kommunes strategi for klimatilpasning er
beskrevet i Udviklingsstrategi 2012-2024 og i det nye forslag til Kommuneplan 2014. Udviklingsplanen udpeger
klimaindsatsen, som et af vækstområderne under den
samlede overskrift: ”Vækst er et tværgående indsatsområde i Udviklingsstrategien, da vækst er en afgørende
forudsætning for, at kommunens indsatser og fysiske
rammer kan imødekomme borgerenes og virksomhederernes behov, også i fremtiden.”
Fokus i handlingsplanen for klimatilpasning er bl.a. en
informationskampagne og inddragelse af private grundejere i blandt andet klimasikring af kældre.
Handlingsplanen beskriver en 3-trins strategi:
• Beredskabsplan for at afværge oversvømmelser
• Iværksættelse af forskellige tiltag til klimasikring af
ejendomme
• Kommunens og forsyningens indsats med klimatilpasning

Helhedsplan for Gadehavegård – ”Det spirer i
GAdehavegård”
Helhedsplanen for Gadehavegård fra 2014-2017 følger
op på de erfaringer og resultater, som er opnået i den
første helhedsplans fire år fra 2010 til 2013. Parterne
i helhedsplanen er foruden Høje Taastrup kommune
Boligafdelingen Gadehavegård i Danske Funktionærers
boligselskab.
Den nye helhedsplan dækker indsatsområderne: ”Børn,
unge og familier”, ”Uddannelse, beskæftigelse og
erhverv” og ”Beboernetværk, deltagelse og demokrati”,
og målet er at aktiviteterne tilsammen skal medvirke til
at gøre Gadehavegård til et bedre sted at bo, et kvarter
præget af tryghed, engagement og fællesskab.

Illustration fra Handlingsplan for klimatilpasning 2015-2018

Helhedsplanen arbejder med at forbedre naboskabet
og trygheden i området, og der er sat mange vigtige
indsatser i gang. Der skal arbejdes tæt sammen med de
kommunale indsatser for at løse de udfordringer med
hærværk, nabokonflikter, kriminalitetstruede børn og
unge og udsatte beboere, som afdelingen præges af.
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Lys på livet
I 2014 har Høje-Taastrup Kommune gennemført et udviklingsprojekt om, hvordan vi kan lave intelligent tryghedsskabelse i byfornyelsen. Det vil sige, hvordan vi kan skabe
forbedringer af byrummet, der leder til mere tryghed,
samtidig med at beboerne oplever social værdi ved at
gøre byrummet mere funktionelt og til et mere hyggeligt
og socialt sted at mødes.
Projektet tager afsæt i Gadehavekvarteret, og har et
særligt fokus på stier, beboelsesopgange og opholdsarealer. Disse områder udpeges både i Gadehavegård
og generelt i almene boligområder, som steder med
kriminalitet og utryghed. Det er samtidig områder med
stor betydning for det sociale liv. Projektet vil sætte lysets
betydning i centrum af undersøgelsen, fordi lys spiller en
central rolle i både udviklingen af trygge byrum og i at
skabe levende, æstetiske og spændende byrum.
De ideer og løsningsforslag som projektet finder frem
til, skal bruges i områdefornyelsen af Gadehavekvarteret. Projektet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter. Gemeinschaft, ÅF Lighting og DOLL er
tilknyttet som konsulenter på projektet.

ÅF Lighting afholdt en lysworkshop for beboerne i Gadehavekvarteret.
Her viste de eksempler på hvordan lys kan bruges til at både skabe trygge
områder og til at skabe interessante og spændende effekter. Lys på gavl, i
opgange, i tunneller, på opholdsområder. Billederne her på siden er taget på
lysworkshoppen.
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Udfordringer og potentialer
Gadehavekvarterets udfordringer knytter sig primært
til den byplanlægning, der er grundlaget for områdets
tilblivelse samt de boligsociale forhold, som bebyggelsen
Gadehavegård er præget af.
Gadehavekvarterets har til gengæld også en række
potentialer i sin umiddelbare nærhed, som kan udnyttes
aktivt blandt andet i forhold til natur og fritidsfaciliteter
samt uddannelse og forskningsinstitutioner.
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Udfordringer
Funktionsopdeling af byen
Gadehavekvarteret er opstået af 70’ernes store idealer
og visioner for byplanlægningen med opdeling af byen
i funktionsbestemte områder. Man ønskede at skabe
lys, luft, nærhed til naturen og trafik-segregering for at
skabe rammen om det gode familieliv. Det gik aldrig helt,
som man forestillede sig. Boligbebyggelserne er blevet
betegnet som ”betonslum” og separationen af funktioner
gav dårligt byliv.
Fragmenteret by
I løbet af 80’erne opførte Høje-Taastrup Kommune et nyt
byområde “Den gule by” omkring Høje Taastrup Station,
efter den klassisk bys idealer, med smalle gader, boulevarder og tætte byrum. Der blev dog aldrig skabt en
hensigtsmæssigsammenhæng mellem bydelene, og i
dag fremstår Høje Taastrup som en fragmenteret, usammenhængende by, hvor de enkelte bydele ikke opfatter
sig som en del af byen.
Fysiske barrierer
Gadehavekvarteret er omkranset af store trafikerede veje
og jernbanen, som udgør storebarrierer for den lette trafik til og fra kvarteret, og som giver indtryk af et kvarter,
der ligger som en ø uden forbindelser til resten af byen.
Internt mangler kvarteret også sammenhænge mellem
de enkelte boligområder. Forbindelserne internt i karteret er desuden fortrinsvist øst-vest orienteret, hvilket
forstærker oplevelsen af afgrænsningen til både centrum
af byen, som ligger syd for kvarteret og til Hakkemosen,
som er et stort rekreativt grønt område, som ligger nord
for kvarteret. Boligområderne er desuden adskilt af veje,
hvor der udelukkende kører biltrafik. Adskillelsen af
hårde og blødetrafikkanter er med til at gøre vejene øde
og utrygge samt forstærke fornemmelsen af en spredt by
uden interne sammenhænge. Dette understøttes også
af, at der er skabt støjbuffere i form af grønne elementer
mellem vejene og boligområderne.

Funktionsopdelingen af byen understreges i Gadehavekvarteret af en trafikseparering, som gør at trafikanterne
ikke mødes. Men de tunneller, som skulle skabe sikkerhed og tryghed for gående og cyklister er blevet til utrygge
steder, hvor man ikke gerne vil færdes.
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Identitetsløst og utrygt
Gadehavekvarteret kan opfattes som et lidt kedeligt
og identitetsløst sted. Der er ingen pejlemærker, ingen
planlagte byrum og ingen naturlige mødesteder i det
offentlige rum. Mulighederne for ophold, byliv og fysisk
aktivitet er begrænset til boligområdernes legepladser,
der primært er for de mindre børn, eller skolens udearealer. Skolens udearealer er dog meget nedslidte, og
der er ikke mange muligheder for aktiviteter her. De
unges primære mødested er Gadehavestien. Her ligger
en pizza-grill med åbningstider fra 17-23. Resultatet af
de manglende mødesteder er kedsomhed, hærværk,
utryghed og vold.
Sociale problemer
Gadehavekvarteret er præget af sociale problemer og
mange borgere med anden etnisk baggrund end dansk.
De forskellige grupper lever og bor i kvarteret uden at
komme i kontakt med hinanden og den klare fysiske
isolering giver sig også til udtryk som en mental isolering
og barriere i forhold til samhørigheden med resten af
byen. Manglen på byrum og mødesteder er desuden en
barriere for at beboerne møder hinanden og inviterer til
ophold for udefrakommende.
Men der er også en mangel på kulturelle aktiviteter, der
kunne give beboerne mulighed for at mødes på tværs af
alder, køn og etnisk baggrund. En del af beboerne føler
ikke ejerskab til kvarteret og isolerer sig, hvilket underbygger den stemning af utryghed, der er i kvarteret. Der
er en klar tendens til, at beboere vælger Gadehaveskolen
fra og i stedet sender deres børn i andre skoler. Der er
heller ikke mange børn i området, der benytter sig af
områdets fritids-/ungdomsklub eller andre fritidstilbud.
Konsekvensen er, at børn og unge hænger ud i boligområderne og det skaber konflikter med de øvrige beboere.
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I manglen på mødesteder, samles mange unge omkring en pizza-grill,. Nogle unge viser en truende adfærd, som
skaber stor utryghed for beboerne i området.

Potentialer
Gadehaveskolen
Gadehaveskolen er med sine 500 elever en vigtig institution for området, også selvom skolen bærer tydeligt
præg af, at den ligger i et område med mange økonomisk vanskeligt stillede og socialt udsatte børn. Med
henblik på at gøre skolen til et attraktivt valg, også for
ressourcestærke forældre, har Høje-Taastrup Kommune
etableret Gadehaveskolen som Naturfaglig Profilskole.
Den naturfaglige profil giver en fælles identitet og nye
muligheder for at arbejde projektorienteret, eksperimenterende, udfordrende og undersøgende.
Skolegården har dog på sigt potentialer til at fungere
som pejlemærke for kvarteret, et attraktivt mødested
med mulighed for ophold og aktiviteter både i og uden
for skoletiden. Her vil det være oplagt at anvende skolens
naturfaglige profil og skabe aktivitets- og opholdsmuligheder, der opfordrer til leg og læring omkring naturfag og naturlove – et ”Gadehave Universe”. Gennem
samarbejde med institutioner og boligforeninger kan
dette tema anvendes til forbedring af kvarterets øvrige
uderum.

Gadehaveskolen har potentiale til at blive en løftestang for områdefornyelsens identitetsskabende aktiviteter og tiltag.

Gadehavebiblioteket
I 2011 blev Høje-Taastrup Bibliotek flyttet fra Rådhuset
til Gadehaveskolen, hvor det blev sammenlagt med
skolebiblioteket i moderniserede lokaler. Gadehavebiblioteket, som dets navn nu er, har været med til at skabe
en mere åben skole, som kan bruges af hele Gadehavekvarteret også uden for skolens almindelige åbningstid.
Biblioteket er blevet et mødested og læringsrum for skolen og for kvarterets beboere, bl.a. med målrettede tilbud
til indvandrere eller ressourcesvage familier. Biblioteket
tilbyder bl.a. lektiehjælp og har uddannet bydelsmødre,
dvs. frivillige kvinder, der hjælper andre kvinder i forhold
til kost og sundhed, børneopdragelse, netværk, kontakt
til foreningslivet og hjælp til at oversætte breve fra kommunen mv. I 2013 er der igangsat et udviklingsprojekt,
der skal udvikle samarbejdet mellem biblioteket og den
boligsociale indsats yderligere.

Uddannelse og forskning
I Gadehavekvarteret ligger også CPH West og vest for Gadehavekvarteret ligger Høje- Taastrup Gymnasium, nord
for Gadehavekvarteret ligger Teknologisk Institut, og vest
for Teknologisk Institut ligger den Kongelige Veterinære
Landbohøjskole og nordens største dyrehospital. Høje
Taastrup har således en uddannelses- og forskningsprofil,
der kan kunne udnyttes langt bedre. I dag har Høje-Taastrup Kommune svært ved at holde på de unge borgere
i kommunen, der som regel fraflytter kommunen efter
endt gymnasial uddannelse. Måske kunne der etableres
et miljø, der kunne fastholde de unge, der læser på en
videregående uddannelse i kommunen.

Gadehavebiblioteket har potentiale i forhold til at blive kvarterets
kulturelle mødested.

Teknologisk Institut kan med sin videnskabelige profil understøtte og
løfte kvarterets samlede identitet.

Med de mange uddannelsesinstitutioner i området er det
oplagt at der etableres et stærkt forankret uddannelsesog skoleliv, der både understøtter de unges muligheder
og valg for videreuddannelse, og som samtidig spiller en
rolle for områdets profil. Et samarbejde mellem institutionerne vil styrke en sådan vision. Også samarbejde
med erhverv i og nær området kan medvirke til at øge de
unges uddannelses- og job-parathed

Gadehavekvarteret II program for områdefornyelse II 15

Det regionale fritidsområde Hakkemosen
Hakkemoseområdet er et attraktivt bynært naturområde nord for Gadehavekvarteret. Ca. 1,5 hektar af
det samlede Hakkemoseområde er afsat til base for
udeskole-aktiviteter og andre pædagogiske muligheder
for kommunens skoler, SFO’er og institutioner. Økobasen er et offentligt tilgængeligt område, hvorfor mange
fritidsbrugere også anvender de udendørs faciliteter, som
halvtage, bålsteder og legepladser. På solrige weekenddage især i sommerhalvåret kan der være flere hundrede
mennesker til stede i Hakkemosen.

Idet Høje-Taastrup Idrætsforening flyttede til Gadehaveskolen står deres tidligere baner og udendørs faciliteter
i Hakkemosen ubenyttet hen. Derfor overvejer HøjeTaastrup Kommune andre anvendelsesmuligheder for
banerne og nye faciliteter og aktiviteter i Hakkemoseområdet. Hakkemosen kan være et stort aktiv for Gadehaveskolen som naturfaglig profilskole. Ved at skabe en
oplevelsessti med forskellige lærings- og friluftsaktiviteter fra kvarteret til Hakkemosen, vil turen derhen blive
mere inviterende og oplagt at begive sig ud på.

Adgangsvej til kvarteret
Forbindelsen mellem skolen og stationsforpladsen vil på
sigt kunne fungere som en tryg velkomst til området trafikmæssigt ved at gennemføre en trafiksikkerhedsforanstaltning på Gadehavegårdsvej. Ved at skabe forbindelsen og åbne op for området vil der komme en tydeligere
adgangsvej ind, som vil byde både beboere og gæster til
kvarteret velkomme.

Ved Gadehaveskolen kan adgangsvejen til kvarteret fra Stationen
udnyttes til et “landmark” for kvarteret

Kvarteret har mange større grønne områder. Her ved Gadehavegårds
nyttehaver.

Naturoplevelser

Aktivt brug af forbindelser og mellemrum
Der findes en stor grøn kile samt mange små mellemrum og forbindelser gennem området, som på nuværende tidspunkt ofte ligger øde hen. De kan med fordel
bruges mere aktivt og skabe gode trygge grønne årer og
pusterum med attraktive aktiviteter gennem kvarteret.
Samarbejde mellem parterne i området kan bidrage til
optimal udnyttelse af denne ressource.

Skulpturer

Okta

Vindspil

Hule i træ

Økologi

Muligheder i Hakkemosen. Illustration fra “Hakkemosen - Høje-Taastrups grønne træfpunkt” udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune.
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Målsætning

Områdefornyelsen skal i det kommende arbejde ud fra
fire hovedtematikker, som går på tværs af bebyggelserne
i Gadehavekvarteret og som er identificeret gennem inddragelsen af beboerne i kvarteret:
• Behovet for mødesteder
• Behovet for udfoldelse
• Behovet for tryghed
• Behovet for identitet
Områdefornyelsens målsætning er på denne baggrund
at udvikle Gadehavekvarteret til en attraktiv bydel ved
at skabe forbindelser på tværs af både fysiske og sociale
barrierer i kvarteret således at der skabes et styrket fællesskab og en fælles identitet.
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Områdefornyelsens indsatser
Områdefornyelsen er bygget op om tre overordnede
temaer:
• Nye mødesteder og attraktive byrum
• Sikre og trygge veje og stier
• Flere aktiviteter og stærk identitet
De tre temaer har dannet grundlaget for den forudgående dialog om områdefornyelsen og skal være med til at
sikre en målrettet og fokuseret proces i resten af områdefornyelsens forløb.
De konkrete indsatser i områdefornyelsen knytter sig
som udgangspunkt til et enkelt tema, men en helhedsorienteret tilgang til indsatserne gør, at de vil indeholde
projekter der dækker flere temaer.
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Oversigt over områdefornyelsens indsatsområder
årdsvej
Øtofteg

Indsatsområde 1:
Gadehaven - dit grønne mødested
•
•
•

Nyt fælles aktivområde
Fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej
Tryg krydsning af Gadehavegårdsvej

Indsatsområde 2:
Meet and Move

Indsatsområde 3:
Børn og voksne i bevægelse
omkring skolen
•
•
•

Tryg skolevej
Flere aktiviteter omkring skolen
Identitetsskabende ankomst til
kvarteret
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Trafikdæmpning af Gadehavestien og Høje-Taastrupstien
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Identitetsskabende belysning
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Gadehaven - dit grønne mødested
Indsatsområde 1:
GADEHAVEN – DIT GRØNNE MØDESTED
Formål
At skabe et nyt fælles aktivområde på tværs af kvarteret
Baggrund
Det er vigtigt, at der er mulighed for at kunne mødes
på tværs af kvarterets boligområder og i byrum som
også indbyder til ophold. Udgangspunktet for at
nedbryde de sociale barrierer er, at man naturligt kan
mødes på neutral grund samtidig med, at man har
mulighed for at få kendskab til hinandens hverdag.
Beskrivelse af projektideer
• Et nyt fælles aktivområde på tværs af kvarteret

Projektidé: nyt aktivområde
I programfasen blev det meget hurtigt klart, at for at
opnå intentionerne om at binde hele Gadehavekvarteret
sammen, er der behov for et helt nyt samlende aktivitetsområde - placeret centralt i området.
Et område beliggende mellem Gadehavegårdsvej og
Gadehavestien, som i dag er et græsareal og med enkelte
nyttehaver, har den helt rigtige placering mellem en
større boldbane og et institutionsområde. Området ejes
af Gadehavegård.
Området har en størrelse så det kan indeholde mange
forskellige aktivitetstilbud - med fx. bål- og picnicpladser,
parkour, festplads, scene, legebakker, dufthaver mm. Der
er allerede som et parallelt projekt med områdefornyelsen anlagt et fitness område i det ene hjørne.

• Fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej
• Tryggere krydsningsmuligheder for fodgængere
over og under Gadehavegårdsvej

Området er tænkt som værende et dynamisk sted, hvor
der foruden mere faste installationer er arealer som over
tid kan omdannes i takt med nye behov og ønsker opstår.
Som et ekstra element - og som en stærk symbolik - kan
dette område indgå i en fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej, ved helt eller delvis at inddrage vejbanerne og
dermed understrege sammenhængen mellem bebyggelserne nord og syd for vejen.
En vigtig forudsætning i projektet er, at der kan skabes
en fælles driftsaftale mellem ejere og brugere af de udlagte fælles arealer for at projektet bliver så bæredygtigt
som muligt. Herunder skal der også forhandles med Gadehavegård omkring brugen af området især i forhold til
at der i dag er udlagt areal til nyttehaver. Der skal derfor
arbejdes på at etablere en fælles bestyrelse for området.
Der vil blive afsøgt muligheder for yderligere medfinansiering ved at søge relevante fonde.

• Identitetsskabende aktiviteter
Succeskriterier
• at det fælles aktivitetsområde benyttes af beboere
fra alle boligforeninger
• at Gadehavegårdsvej er ændret, så der er skabt et
fælles aktivitetsområde for kvarterets beboere
• at det er blevet tryggere at færdes over og under
Gadehavegårdsvej
• at der er etableret fælles aktiviteter som en fast tradition i kvarteret
Økonomi
7 mio. kr.
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Et nyt fælles aktivitetsområde
skal ses i sammenhæng med
en fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej og krydsningen
af vejen. Samtidig skal det
skabe mulighed for at etablere
mangeforskelligartede aktivitetsmuligheder

Bearbejdning af
beplantning
Parkourbane
Amfiteater

Fitnessanlæg
Institution kan evt.
omdannes til
fælleshus

Multifunktionelle
aktiviteter
Nyt fælles aktivitetsområde.
Udstrækningen kan fleksibelt tilpasses

© Geodatastyrelsen
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Projektidé: fredeliggørelse af Gadehavegårdsvej
Da bebyggelserne i Gadehavekvarteret blev opført, var
det en tid hvor bilismen var det moderne og fremtidsorienterede, hvilket førte til meget store udlæg til veje
og parkeringspladser. Veje var til biler og fodgængere
var henvist til separerede stisystemer og tunneller. I dag
tænker vi anderledes og behovet er et andet, så de store
vejanlæg er overdimensionerede og opfordrer til høj
hastighed. Disse forblæste vejanlæg er ikke indrettet til,
at mange faktisk bruger dem, når der krydses mellem de
forskellige bebyggelser og på turen til og fra stationen.
Der er derfor et meget stort behov for, at der sker en fredeliggørelse af særligt Gadehavegårdsvej. Der er peget
på flere forskellige løsninger fra en total lukning - undtagen for busser - til forskellige former for indsnævringer
og nedlæggelse af et af de to eksisterende spor i hver
retning.

Eksisterende forhold - Gadehavegårdsvej, den ene dobbeltrettede kørebane.

Mulige fremtidige forhold - med vejindsnævring og mulighed for aktivering af den nedlagte kørebane.

Referencefoto med aktivitetsø på asfaltareal.

Referencefoto med opholdsareal.

En reduktion af kørespor med overgang fra fire til to spor
kan fx håndteres med anlæg af rundkørsler i hver ende af
Gadehavegårdsvej.
Indledningsvist for projektet skal der udarbejdes en
trafikanalyse, som kan give svar på, hvilken løsning, der
er den optimale - med hensyn til både trafik og økonomi. Der eksisterer allerede et grundmateriale for hele
Høje-Taastrup, man kan arbejde videre på. Det foreslås, at
der som opfølgning på trafikanalysen arbejdes med at afprøve løsningen i 1:1 inden den iværksættes. Afprøvningen vil fx afsløre, hvilke behov for tiltag der kan være på
de omkringliggende veje, herunder på Øtoftegårdsvej.
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Projektidé: tryg krydsning af Gadehavegårdsvej
Der er i dag uhensigtsmæssige fodgængerkrydsninger af
Gadehavegårdsvej i niveau, da tunnellerne meget sjælden, og kun nødigt, bruges. Der er derfor, uanset hvilken
løsning der vælges til at fredeliggøre Gadehavegårdsvej,
et behov for at anlægge sikre krydsninger af vejen. Dette
skal ske på de steder, hvor der i dag - og i fremtiden - er
naturlige krydsningsbehov som følge af forskellige mål,
såsom station, busstoppesteder, institutioner og stiforløb. Sådanne krydsninger kan anlægges som hævede
flader, eller fodgængerfelter fx i forbindelse med indsnævringer af kørebaner.

Der er i alt fire tunneller under Gadehavegårdsvej.
Projektet skal arbejde med hvorvidt tunnellerne skal
nedlægges eller bevares. Der hvor tunnellerne skal bevares, skal der arbejdes med muligheden for at forskønne
disse og skabe mere trygge adgangsforhold til dem. Et
afgørende aspekt heri er at skabe gode oversigtsforhold,
så der er visuel kontakt mellem selve tunnellen og omgivelserne.
Der er dog udpræget interesse for at lukke tunnellerne
og i stedet skabe gode krydsningsforhold af Gadehavegårdsvej i niveau.

Aktiviteter forstås som alt fra den daglige uformelle brug
af de forskellige opholds-, lege- og bevægelsesfremmende elementer til mere organiserede aktiviteter igangsat
af skolen, institutionerne, foreningslivet eller boligforeninger.
Flagskibet - som første gang blev afholdt med stor succes
i september - er den årlige fælles Gadehavesfest. Med
de kommende tiltag i kvarteret vil der - særligt med et
nyt fælles aktivitetsområde - være de bedste betingelser
for, at en sådan aktivitet vil skabe det fællesskab, der kan
samle alle beboere i alle bebyggelser i Gadehavekvarteret og dermed en forstærket identitet.

Fodgængerkrydsning
i vej-niveau med ny
stiforbindelse
Fodgængerkrydsning
i vej-niveau i forbindelse
med nyt fællesareal

Projektidé: Identitetsskabende aktiviteter
Alle de fysiske tiltag der påtænkes at gennemføre i områdefornyelsen vil foruden af forskønne hele kvarteret også
danne rammen om - og inviterer til - aktiviteter således at
der opstå en helhed der giver kvarteret en ny identitet.

Busstop
Busstop

Busstop
Busstop

Fodgængerkrydsning
i vej-niveau

Fodgængerkrydsning
i vejniveau og markering
af sti til station

Eksempel på hvordan hævede flader og farvede belægninger kan både
sænke trafik og skabe nye aktivitetsmuligheder.

Overalt på Gadehavegårdsvej ses det, at man krydser på vejniveau i
stedet for at benytte tunnellerne.

Gadehavefestivalen blev afholdt for første gang i september 2014. Her
gik tre af boligforeningerne sammen om at skabe en fælles festival for
hele kvarteret. Det var gennem arbejdet i programfasen, at repræsentanter fra foreningerne fik ideen til at slå sig sammen om en fælles
aktivitet.
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Move and meet
Indsatsområde 2: MOVE AND MEET
Formål:
At skabe tryghed på stierne i kvarteret
Baggrund
Tryghed handler meget om overblik, åbenhed og
belysning. Belysning kan bidrage til at skabe tryghed,
understøtte rummets karakter og definere rummet i
aften og nattetimer og stiforløb og tunneller skal udformes lyse, overskuelige og inviterende. Adgangen til
tunneller skal være åben og beplantning skal udtyndes, så der skabes overblik og visuel sammenhæng.
Beskrivelse af projektideer
• Trafikdæmpning af Gadehavestien og Høje-Taastrupstien
• Nye fysiske mødesteder på stierne

Projektidé: Trafikdæmpning på stierne
De to stier, Gadehavestien og Høje-Taastrupstien er
udformet som lange lige og ubrudte stier der opfordre
til at der køres hurtigt på den med såvel cykel og ikke
mindst scooter. Der er et stort ønske om at ændre på
dette således at det bliver såvel mere sikkert som trygt at
færdes på stierne. Ved at lægge hævede flader, sving eller
andre forhindringer ind undervejs på stierne vil hastigheden der kan køres med kunne reduceres. De konkrete
løsninger skal sammentænkes med de fysiske tiltag der
ligeledes ønskes som forskønnelse af stierne.

Projektidé: fysiske mødesteder på stierne
På de to stier Gadehavestien og Høje-Taastrupstien er der
i dag ikke indrettet mødesteder. Dette ønskes der ændret
på ved hjælp af forskellige tiltag. Der kan fx i forbindelse med anlæg af hævede flader - hvor der fx også er
tilslutninger af sidestier - ændres belægning og opstilles
bænke og borde eller der kan indarbejdes forskellige
lege- og bevægelseselementer. Fysiske elementer med
skulpturel og eller belysningsmæssig værdi vil ligeledes
gøre oplevelsen til at færdes på stierne og opholde sig
omkring dem mere attraktiv.

De to tunneller for enden af Gadehavestien ønskes
bevaret som tunneller, men forskønnet herunder bl.a.
med belysning. Arealerne omkring dem bør indgå i
forskønnelsen sådan at løsningerne ses i sammenhæng såvel visuelt som funktionelt. Fx kan der med enkle greb
fjernes/beskæres beplantning så oversigtsforholdene og
dermed trygheden forbedres.

En bevidst bearbejdning af den eksisterende beplantning
og evt. ny beplantning er andre af de muligheder der kan
arbejdes med. Ved udtynding af den tætte beplantning
langs boldbanen vil der skabes visuel kontakt mellem
aktiviteterne her og på stien.

• Identitetsskabende belysning

j

årdsve
Øtofteg

Succeskriterier
• at det er blevet tryggere at færdes på Gadehavestien og Høje-Taastrupstien

C
B

Halland Boulevard

• at der er skabt nye mødesteder i tæt dialog med
beboerne

D

A

• at en ny belysning har skabt større tryghed og
æstetiske oplevelser

vestien
Gadeha

dsvej
egår
ehav

E

Gad

Økonomi
7,75 mio. kr.
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Eksisterende forhold på Gadehavestien
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Mulige fremtidige forhold med
bearbejdning af beplantning.

evard

© Geodatastyrelsen

Eksempler på hvor der kunne skabes naturlige mødesteder på Gadehavestien og Høje-Taastrupstien.

Det er yderst vigtigt, at de nye tiltag udformes så de er
med til at forbedre det fysiske miljø på en måde så også
trygheden ved at færdes på stierne forbedres. Særligt
ved ”Nettotunnellen” vil det være oplagt at indrette et
mødested på arealet øst for tunnellen og hvor også facaden på butikken kan bearbejdes, så der samlet set opstår
et nyt spændende byrum.

Skråningerne på begge sider af denne sidesti kan uanset
om tunnellen lukkes eller får en anden funktion, bearbejdes til et attraktivt opholdsområde med siddetrin og fx
effektbelysning.

Ovenfor skråningen er der allerede i dag en trampet sti til
busstoppestedet på Gadehavegårdsvej , og som en del af
anlægget kan indarbejdes en egentlig belagt sti.
I sommeren 2014 anlagde Gadehavegård en udendørs
træningspark, hvilket var en del af Realdania-projektet
”Det gode Boligliv”. Den blev lagt i tilknytning til Gadehavestien, så dette sted nu fungerer som et naturligt
mødested.

De trafikale foranstaltninger skal indgå som naturlige
dele af opgraderingen af det fysiske miljø. En sidesti ved
pizzeriaet leder til en tunnel under Gadehavegårdsvej.

Projektet skal analysere hvor der i øvrigt vil være behov
for at skabe naturlige mødesteder.

NOORD har været rådgiver for Gadehavegård i forbindelse med projektet omkring den nye træningspark.
Eksisterende forhold - mødested D

Mulige fremtidige forhold - mødested D

Eksisterende forhold - mødested C

Mulige fremtidige forhold - mødested C

Træningsparken blev indviet den 10. oktober 2014..

Gadehavekvarteret II program for områdefornyelse II 25

Projektidé: Identitetsskabende belysning
Som et led i områdefornyelsen, er der udarbejdet et
tryghedsprojekt kaldet ”Lys på Livet” med udgangspunkt
i Gadehavegård. Projektet indeholder dels en undersøgelse af beboeres opfattelser, livsformer og ønsker til lys
i form af belysning udarbejdet af Gemeinschaft, dels en
konkret beskrivelse af belysningsformer, der giver større
tryghed. Der skal findes belysningsformer, som forholder
sig til beboernes liv, opfattelser og ønsker, ikke tilsidesætter dem, men som samtidig tilføjer nye dimensioner
eller aspekter, som ingen måske har peget på, men som
alligevel viser sig at give mening og gøre gavn.

dårligt lys. En ny belysning i boligområdet kommer ikke
uden om at skulle skabe bedre belysning på de for beboernes trivsel afgørende steder.

Med afsæt i undersøgelsen kan der peges på tre retningslinjer, som den ny belysning i specifikt i Gadehavegård og generelt i områdefornyelsen bør medtænke:

Identitetslys/vartegnslys
Boligområdet kæmper med sin identitet og sit dårlige ry
som ghetto. I forbindelse med områdefornyelsen, hvor
der tænkes i ikke blot Gadehavegård, men i hele Gadehavekvarteret, vil det være oplagt at arbejde med en ny
visuel identitet bl.a. skabt gennem en ny og markant
lyssætning.

Specifik belysning/funktionslys
Specifikke steder skal have en ny og bedre belysning, fx
tunnellerne, indgangspartierne og stiforløb. Der peges
af mange på netop disse steder som utrygge steder med

Miljøbelysning/stemningslys
Navnlig fællesarealer og mødesteder er underbelyste
eller har et dårligt lys hvilket afholder beboerne fra at
benytte dem. Mange beboere peger på, at der er for få
mødesteder og udfoldelsesmuligheder i området, og en
ny belysning kan bidrage til at fremhæve dem, der er og
gøre dem mere egnede, og ny belysning kan skabe nye
mødesteder og områder for fysisk udfoldelse.

I projektet Lys på Livet har der været en workshop, hvor kvarterets beboere kunne se lysforsøg 1:1 fx som her ved en af tunnellerne. Forsøget
skulle vise hvordan lys kunne bruges til at markere mørke og utrygge
områder og derved give en oplevelse af større tryghed.

I workshoppen viste et andet lysforsøg hvordan lys kunne bruges til at
skabe stemninger på særlige mødesteder, og derved invitere til ophold
og aktivitet

Resultat af Gemeinschafts kortlægning af områder i og omkring Gadehavegård, hvor bedre belysning kan skabe større tryghed.
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Børn og voksne i bevægelse omkring skolen
Indsatsområde 3: BØRN OG VOKSNE I BEVÆGELSE OMKRING SKOLEN
Formål
At etablere nye muligheder for aktiviteter på området
omkring Gadehaveskolen
Baggrund
Der efterspørges især flere aktiviteter for børn og unge
i kvarteret. Gadehaveskolen vil være et naturligt omdrejningspunkt for både aktiviteter og fysiske projekter, som kan være med til at være identitetsskabende
for kvarteret.
Beskrivelse af projektideer
• Tryggere skolevej for børn
• Identitetsskabende ankomst til kvarteret
• Flere aktiviteter omkring skolen
Succeskriterier
• at børn kan færdes trygt omkring Gadehaveskolen
• at der er skabt en stærk identitet omkring skolen
som fremstår som kvarterets ansigt mod stationen
og Høje-Taastrup by.
• at der er etableret nye aktivitetsmuligheder omkring Gadehaveskolen

Projektidé: Tryg skolevej
Projektet omhandler generelt stier og veje i hele Gadehavekvarteret. Der skal ved en gennemgang af de samlede
skoleveje vurderes nærmere om der er lokale områder,
der ikke vil blive forbedret i forbindelse med de øvrige
tiltag i forbindelse med områdefornyelsen. Hvis dette er
tilfældet skal der sætte ind på disse lokale steder således
at hele systemet opleves trygt at færdes på for såvel skolebørn som alle andre beboere i Gadehavekvarteret.
Specifikt skal der kigges på området omkring skolen,
hvor børnene ankommer, enten alene eller i følge med
andre eller bliver transporteret af forældre i bil. Der er her
et knudepunkt ved ankomsten til skolen, som betegnes
som lettere kaotisk og utryg for børnene, da der er meget
trafik til og fra skolen og på Gadehavegårdsvej. I arbejdet
med fredeliggørelsen af Gadehavegårdsvej, skal der derfor også arbejdes med, hvordan dette knudepunkt kan
afvikles på en tryg måde for børnene.
Stikvejen ind til skolens p-plads bruges også af rigtig
mange beboere som smutvej til stationen. Samtidig
krydser mange børn vejen når de skal op på fodboldbanen eller multibanen til og fra skolen og fritidsklubben.
Her skal der kigges på muligheder for at omorganisere
arealet så bilerne føres rundt med så få muligheder for
sammenstød med af fodgængernes færdsel.

Opgradering af området
omkring skolen og biblioteket

Området omkring skolen, der skal bearbejdes i forhold til identitetsskabende - og tryghedsskabende forhold.

© Geodatastyrelsen

Stikvejen ind til skolens p-plads bruges også af rigtig mange beboere
som smutvej til stationen samtidig med at der kører mange biler her.

Økonomi
5,9 mio. kr.
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Projektidé: Identitetsskabende ankomst
Ankomsten til et kvarter er meget afgørende for identiteten af kvarteret og hvorvidt man føler sig velkommen til
det. Dette gælder både for beboere og gæster. Når man i
dag ankommer fra Høje Taastrup station og møder skole
og bibliotek som det første i bebyggelsen, opleves området ikke indbydende og er såvel funktionelt og visuelt
ikke en værdig ankomst. Placeringen, funktionerne og de
fysiske forhold har et meget stort potentiale for at blive
opgraderet således, at ankomsten bliver både smukkere
og et mere aktivt område, der giver glæde og stolthed
ved kvarteret.
Gennem en omdannelse af de eksisterende arealer kan
området blive meget attraktivt, og der skal arbejdes med
tiltag i form af et særligt vartegn og indretning af attraktive opholdsområder med grønne elementer.

Ankomsten til skolen og kvarteret skal gives karakter og være identitetsskabende.

En ny identitetsskabende velkomst til hele kvarteret skal
kendetegnes ved at være både markant, synlig, smuk og
et dejligt sted at lave aktiviteter og opholde sig.
Målet er at skabe en ny identitet, der signalerer, at her er
et rart sted at bo og være.

Den eksisterende tunnel ved skolen fungerer ikke længere, men skal
vitaliseres og indgå i et samlet aktivitetsområde omkring skolen.
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Projektidé: flere aktiviteter omkring skolen
Området der ligger rundt om og i tilknytning til skolen
har i dag en indretning, der ikke udstråler, at her ligger en
vigtig institution hvor læringen i det udendørs miljø har
en høj prioritet. Den nye skolereform fordrer endvidere,
at der tænkes nyt og udearealerne indrettes, så de er
inspirerende og kan understøtte læring og bevægelse.
De udendørs arealer kan indrettes ,så de på én gang er
til glæde for skolen og dens elever i skoletiden og som
et aktiv for alle beboere i Gadehavekvarteret således, at
skole og bibliotek integreres meget mere i et fælles attraktivt miljø.

Øvrige tiltag
Ønsket om at binde Høje-Taastrup by nærmere sammen
med Hakkemosen er en idé der er opstået i kølvandet på
udviklingen af helhedsplanen for Høje-Taastrup C. I borgerinddragelsesprocessen har dette været diskuteret indgående og beboerne i Gadehavekvarteret er enige om,
at det er vigtigt, at der er en god forbindelse til Hakkemosen fra kvarteret, men at der ikke skal afsættes midler
fra områdefornyelsen til etablering af særlige tiltag. Det
er derfor undersøgt, om der er mulighed for forbindelsen
kan vægtes i et andet regi.
Arealet op mod skolen på Hallands Boulevard er i forvejen reserveret til vejudvidelse. Den 4-sporede vej forventes at blive lavet, når der bliver etableret flere publikumsorienterede faciliteter i Hakkemosen og i den forbindelse
vil det være naturligt at lave bedre forhold for fodgængerne. Derudover er der i forbindelse med Høje-Taastrup
C projektet også intentioner om en trafikomlægning og
her vil kommunen arbejde på at medtage strækningen
fra stationen til Gadehavegård.

En omorganisering af parkering, adgangsveje og opholds- og legearealer kan sikre dette. Der skal tilføres
nye tilbud og muligheder for såvel traditionelle som nye
inspirerende aktiviteter.
Der er i forbindelse med Realdania-projektet ”Drøn
på Skolegården” tidligere udarbejdet ideskitser, der
indeholder en omfattende plan med blomsterhaver,
opholdsområder og legetilbud. Projektet er siden blevet
modificeret og der er søgt støtte til dele af aktiviteterne i
Friluftsrådets og Lokale og Anlægsfondens nye koncept
for friluftsliv kaldet ByNaturrum. Støttemuligheden er
ikke på nuværende tidspunkt afklaret, men projektet skal
i samarbejde mellem beboere/skole og bibliotek konkretiseres yderligere i forbindelse med den videre proces og
gennemførelse.

I ansøgningen til Lokale- og Anlægsfondens og Friluftsrådets pulje
Bynaturum, er visionen at skabe:
• et mødested, der understøtter fællesskaber og oplevelser omkring
naturen lige der, hvor folk færdes til daglig.
• et læringsmiljø for børnene på Gadehaveskolen, som i 2012 blev
udpeget til naturfaglig profilskole.
• et støttepunkt, der får flere til at bruge naturområdet Hakkemosen,
hvor der er bålpladser, shelters og fiskesø.
• et arkitektonisk spændende element der rager op og som kan ses fra
stationen - en identitetsmarkør, som beboerne kan være stolte af, og
som kan vise vej.

Græsarealet langs Hallands Boulevard har en trådt ”elefantsti”, da man
foretrækker at færdes her fremfor at krydse under vejen og gå ad den
anlagte sti på modsatte side. Forbedring af forholdene her vil blive
indarbejdet i forbindelse med vejudvidelsen af Hallands Boulevard.
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Aktivitetspulje med frie midler
Indsatsområde 4:
AKTIVITETSPULJEN FÆLLESKASSEN
Formål
At skabe flere og bedre aktiviteter for alle i kvarteret
Baggrund
Erfaringen fra andre områdefornyelsesprojekter har
vist, at det er vigtigt for processen i gennemførelsesfasen at have en pulje til små ”hurtige” projekter. Sammenholdt med beboernes ønske om flere aktiviteter i
kvarteret kan puljen give beboerne anledning til selv
at igangsætte aktiviteter og give mulighed for at gennemføre “den gode idé”.
Beskrivelse af projektidé
Puljemidler, der kan søges af borgerne i kvarteret til
fælles aktiviteter
Succeskriterier
• at der i løbet af områdefornyelsen år har fundet
mindst 10 aktiviteter sted, som er initieret af kvarterets beboere og brugere
• at der hvert år i løbet af områdefornyelsen er afholdt en fælles Gadehavefestival
Økonomi
400.000 kr.
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Proces og organisering
Med en målsætning om områdefornyelsen af Gadehavekvarteret som en bredt inddragende, engagerende
og ressourceafdækkende proces udfolder inddragelsen
sig på flere niveauer og med brug af forskellige metoder.
Organiseringen af projektet afspejler ligeledes de mange
niveauer i interessentlaget.
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Borgerinddragelse i programfasen
Strategien for borgerinddragelsen havde tre overordnede mål:
1. At inddragelsen når så bredt ud som muligt med
henblik på at inddrage flest mulige af de berørte
parter. Det gælder både forskellige sociale grupper,
forskellige aldersgrupper og forskellige etniske grupper.
2. At inddragelsen er mest muligt engagerende med
henblik på at skabe ejerskab til såvel områdefornyelsesprocessen som dens resultater. Dette vil efterfølgende bidrage til et mere aktivt socialt liv i området.
3. At inddragelsen gennem sin tilrettelæggelse og metode samtidig er ressourceafdækkende med henblik
på i og efter områdefornyelsen at gøre brug af de
ressourcer, den idérigdom og handlekraft, som området rummer.

Generel inddragelse

Der blev endvidere åbnet for fire ”brede” kanaler, hvor
borgere og beboere på forskellig vis kunne komme i
dialog med kommunen og komme med forslag og kommentere på ideer:

Workshops
Beboerne i kvarteret var inviteret til at fortælle om deres
holdninger til bl.a. kvarterets fysiske knudepunkter og
komme med ideer til forbedringer. Formålet var at skabe
et møde mellem beboernes kendskab til hverdagen i
kvarteret og arkitekters og fagfolks ekspertise i områdefornyelse. Første møde var et idégenererende møde,
på andet møde blev ideerne konkretiseret og det sidste
møde var et prioriteringsmøde. Til hvert møde blev borgernes ideer visualiseret.

Dialogmøder
Der blev gennemført tre dialogmøder for alle interessenter. Et opstartsmøde, et midtvejsmøde og et afsluttende
møde. Her kunne man spørge til og diskutere områdefornyelsen samt fremkomme med forslag. Midtvejsmødet blev udført som en mindre event i forbindelse med
Gadehave-festivalen.

Spørgeskemaundersøgelse
Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at give et
umiddelbart indtryk af, hvilke forandringer i kvarteret beboere i forskellige aldersgrupper prioriterer. Undersøgelsen
spurgte beboerne i kvarteret om, hvad der skal til, for at de
vil bruge udendørsarealerne mere, og hvad der vil kunne
skabe bedre naborelationer og fællesskaber i kvarteret.

Der blev iværksat en generel informationskampagne om
områdefornyelsen ved brug af opslag og et nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet udkom i alt tre gange i løbet af programfasen.

Hjemmeside
På kommunens egen hjemmeside har områdefornyelsen
et særligt punkt. Ligeledes har vi brugt kommunens egen
Facebookside til at kommunikere på, da der er erfaring
med, at rigtig mange bruger denne side.

1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT DU VIL BRUGE
UDENDØRSAREALERNE I KVARTERET
MERE? (Gadehavekvarteret og Hakkemosen)
(Sæt maks. 3 krydser)

(Sæt maks. 3 krydser)

BEDRE STIER
FLERE MØDESTEDER (FX BÆNKE OG BORDE)
IDRÆTS- OG BEVÆGELSESMULIGHEDER
NYE FRILUFTSAKTIVITETER
NYE URTEHAVER

FLERE AKTIVITETER OG MERE FORENINGSLIV
BEDRE KENDSKAB TIL MINE NABOER
FORBEDREDE UDENDØRSAREALER
BEDRE BEBOERHUS FOR HELE KVARTERET
EN FÆLLES GADEHAVEGRUPPE

NYE LEGEPLADSER
MERE OVERVÅGNING
NYE HUNDEPARKER
NY BELYSNING

BEDRE INDKØBSMULIGHEDER
FLERE MØDESTEDER
FLERE STIER PÅ TVÆRS AF KVARTERET
FLERE INSTITUTIONER OG DAGTILBUD

ANDET

PLADS TIL ALLE
ANDET

UDDYB:

BEBYGGELSE:
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2. HVAD SKAL DER TIL FOR AT SKABE BEDRE
FÆLLESSKABER OG NABORELATIONER I
KVARTERET?

UDDYB:

ALDER:

KØN:

BESKÆFTIGELSE:

Kvalitativ inddragelse

For at sikre en mere dybdegående inddragelse, hvor folk
gives mulighed for at komme bedre til orde, blev der
gennemført to kvalitative inddragelsestiltag.
Kvalitative interviews
I undersøgelsen blev 46 beboere i de fem forskellige
bebyggelser interviewet. Interviewene omfattede 5
gruppeinterviews. Interviewene tog 20-80 minutter. Der
blev talt med 16 mænd og 30 kvinder i alderen fra 14-82
år. I interviewene har unge, midaldrende og ældre fra
kvarteret fortalt os om alt fra deres tilknytning til kvarteret, deres hverdag og adfærd i området, deres opfattelser
af kvarterets forskellige boligområder og sociale grupper,
naborelationerne mellem forskellige kulturer, forskellige
beboertyper og meget andet.
Mapping
I forbindelse med de kvalitative interviews og observation i området blev der foretaget en kortlægning af
beboernes brug af området gennem indtegninger på
kort over området: Hvor kommer og går de hvor ofte, og
hvor kommer og går de ikke og hvorfor?

Særlig inddragelse

Gennem specifikke tiltag blev de grupper, der typisk ikke
deltager i sådanne udviklingsforløb og i beboerdemokratiske beslutningsprocesser inddraget. Det handler i
denne sammenhæng om børn, unge og ældre.
Temadag for børn
I undersøgelsen indgik en temadag i Gadehaveklubben,
hvor 25 børn i alderen 10-14 år illustrerede deres opfattelse af kvarteret og udtrykte deres ønsker om forandringer i kvarteret. Børnene deltog i forskellige aktiviteter
såsom mapping, fotodokumentation, gruppeinterview
og en tryghedsvandring i Minecraft. De beskrev gode og
mindre gode sider af deres nærmiljø og satte ord på deres forventninger til et trygt kvarter og et godt naboskab.
Møder med pigegrupper
Undersøgelsen inkluderede også møder med to pigegrupper. Først i Gadehaveklubben med 6 piger i 14-årsalderen og dernæst med 5 piger i Sisters GHG i alderen
14-18 år. Pigerne illustrerede med fotos det, de ser som
fordele og mangler ved deres kvarter. Desuden tegnede
de ind på kort, hvordan deres daglige ruter i kvarteret ser
ud. Lommepengeprojektet, igangsat af Helhedsplanen
og Det Spirer i Gadehavegård, blev også besøgt. Lommepengeprojektet er et tilhørssted, hvor 13-17-årige
drenge og piger får hjælp i forbindelse med deres tidlige
tilknytning til arbejdsmarkedet.
Tryghedsvandringer
Der blev gennemført to tryghedsvandringer med beboere i kvarteret, hvor man så på området og lyttede til
fortællinger om området, meninger om belysning, stier
og beplantning m.v. I den ene tryghedsvandring deltog
en pigegruppe, i den anden en gruppe midaldrende
beboere.
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Borgerinddragelse i gennemførelsesfasen
I forbindelse med undersøgelsen af de problemstillinger,
som borgerne i kvarteret oplever, og de ønsker, som de
tilkendegiver i relation til en områdefornyelse, er det
vigtigt også at se på de ressourcer for forandring, som
kvarterets beboere besidder.
Der er betydelige forskelle mellem beboerne, når det
kommer til den tid, de tilbringer i kvarteret, og det liv,
som de lever her. Nogle beboere bruger al deres fritid
i kvarteret, andre bruger al fritiden uden for kvarteret.
Nogle ønsker at bibeholde traditionerne, imens andre er
engagerede i kvarterets udvikling og fornyelse. Nogle er
følelsesmæssigt tilknyttet til deres hjem og boligområde
og ønsker at blive boende i den samme lejlighed hele
deres liv, mens andre bruger hjemmet som et sted, hvor
de kan lade op til at mødes med venner og bekendte
uden for hjemmet. Nogle beboere tænker på at flytte
fra kvarteret hurtigst muligt, men udnytter områdets
muligheder, imens de nu er der, andre vil slet ikke bruge
kvarterets muligheder og opholder sig kun i deres lejlighed. Nogle vil gerne mødes og arrangere fælles arrangementer, andre vil blot gerne være i fred.

Fire beboertyper
Ser man på tværs af bebyggelserne synes det muligt at
udskille fire hoved- eller idealtyper af beboere, som man
kunne benævne ”de fleksible”, ”de loyale”, ”de udviklende”
og ”de eftertænksomme” med en understregning af, at
der netop er forenklede kategorier.
DE FLEKSIBLE er beboere, som ikke stiller de store krav
til boligområde og kvarter, og som bruger meget af
deres tid uden for kvarteret. De bliver ikke nødvendigvis
boende i kvarteret særligt længe. Fællesaktiviteterne
betyder ikke så meget for denne gruppe. En midaldrende
kvinde udtaler fx: ”Jeg er på arbejdet, og har ikke relation
til kvarteret om dagen. Mine børn er store nu og gider
derfor ikke gå til fx julefest. Men da de var yngre, var det
hyggeligt, og det var godt, at de fik kendskab til arrangementerne. ”
DE LOYALE er med til at opretholde traditionerne i kvarteret og et fælleskab. De opfatter fællesområderne som
deres og føler ansvar for at de vedligeholdes. En mand
i midten af fyrrene, formulerer det således: ”Jeg går på
arbejde og passer mine ting, kommer hjem og ser lidt

De eftertænksomme
De fleksible O m r å d e fornyelsen
De udviklende
De loyale

Fire beboertyper, der skal inddrages forskelligt i områdefornyelsens
gennemførelsesfase
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fjernsyn. Ellers bruger jeg min fritid aktivt i kvarteret ved
at vedligeholde alt muligt. ”
DE UDVIKLENDE vil gerne være med til at finde nye
løsninger for kvarteret. De bruger gerne al deres fritid på
at skabe “de bedste’”muligheder for kvarteret, men de
har ikke nødvendigvis en længerevarende tilknytning til
området. Som et yngre par siger: ”Vi bruger udearealerne
i Gadevang rigtig meget, fordi vi har fire børn tilsammen,
og de bruger legepladserne i Gadehavegård, Hakkemosen og skoven ved Albertslund. Vi ønsker ikke at blive
i kvarteret, fordi det ligger for tæt på Gadehavegård,
og fordi der er nogen, der har svært ved at indrette sig
under de regler, der er i Danmark. ”
DE EFTERTÆNKSOMME lægger vægt på traditionerne, men
vil ikke ud i konflikter med naboerne. For dem er hjemmet
og reglerne i kvarteret vigtige. Fx siger en midaldrende
kvinde: ” Mine forventninger til mit hjem er, at jeg vil føle
mig godt tilpas i min bolig, og at der ikke er problemer i
området. Jeg føler mig godt tilpas i min bolig, men ikke i
området, fordi der er ballade en gang imellem og en del
hærværk. Det irriterer mig, at folk ikke opfører sig ordentligt.”

Den fremtidige borgerinddragelse
Den kommende områdefornyelsesproces og den fortsatte
beboerinddragelse vil have for øje, at kvarteret rummer
forskellige beboertyper, som kan inddrages på forskellige måder. Nogle vil være med til at udvikle projekterne
sammen med rådgivere, andre foretrækker at evaluere
projekterne, fx i forhold til midlertidige projekter. Nogle
foretrækker at engagere sig i fællesskabende aktiviteter
mens andre hellere vil deltage på afstand fx via Facebook.
Den fremtidige inddragelse vil således være differentieret
alt efter hvilket projekt der skal søsættes. Nogle projekter er kortvarige og kræver en særlig arbejdsgruppe og
andre af længerevarende karakter, hvor man kan deltage
på flere niveauer. For alle former for borgerinddragelse
vil det være et omdrejningspunkt at etablere så stor ejerskab til projekterne som muligt.
Høje-Taastrup Kommune vil i gennemførelsesfasen
inddrage beboerne omkring de enkelte projekter, der
igangsættes. For at forankre projekterne lokalt nedsættes
en arbejdsgruppe for hvert anlægsprojekt. Kommunen
inviterer beboerne til at deltage i hver arbejdsgruppe ved
projektstart.

Midlertidighed
Midlertidige aktiviteter er en måde at skabe ejerskab til
et bestemt område på.
I gennemførelsesfasen skal der derfor i alle projekter
tages stilling til, hvordan midlertidige projekter eller aktiviteter kan være med til at skabe bedre byrum og bedre
borgerinddragelse. Der kan fx være tale om trafikforsøg i
1:1 omkring Gadehavegårdsvejs vejindsnævring for at se
hvilken effekt det har på trafikken og for høre borgerne
om deres oplevelse af ændringen. Forsøg skal vare udvalgt på et kvalitativt grundlag, fx gennem trafikanalyser,
for at ressourcerne bruges rigtigt.

Midlertidighed kan:
• Afprøve og illustrere udviklingsmuligheder, teste,
provokere
• Skabe og fastholde investorinteresse
• Skabe det kulturelle og sociale fundament for en
byudvikling
• Fastholde kreative og iværksættere som tiltrækker
byens videnmedarbejdere
• Bryde en negativ udvikling med noget nyt og positivt
• Kickstarte byliv
Nicolai Carlberg

Der kan også være tale om midlertidige indretninger
af nye mødesteder for at blive klogere på hvad der
virker, og hvad der ikke gør. Etablering af et nyt fælles aktivitetsområde omkring Gadehavegårdsvej kan
være der, hvor borgerne inddrages i omdannelse af
byrummet.
Den ubebyggede grund over for Gadehaveskolen kan
også inddrages i arbejdet med hvordan kvarteret får
opbygget en fælles identitet. Det kan fx være gennem
aktiviteter, hvor beboerne i fællesskab skal aktivere arealet, måske i samarbejde med skolen og biblioteket. Dette
kunne ske som en del af det generelle borgersamarbejde,
eller som et borgerinitiativ, der kunne søges støtte til i
områdefornyelsens aktivitetspulje.

Gadehavekvarteret II program for områdefornyelse II 35

Organisering
Styregruppe
Der er etableret en styregruppe med repræsentanter
udpeget af Byrådet. Styregruppen består af repræsentanter Gadehavekvarteret. Der er udpeget en formand fra
lokalområdet og en næstformand fra Byrådet. Formandskabet udarbejder dagsordenen til styregruppemødet.
Styregruppen skal sikre
• at områdefornyelsens aktiviteter og projekter afspejler kvarterets ønsker og behov bedst muligt
• at der sker en bred borger- og brugerinddragelse i
forbindelse med gennemførelsen af områdefornyelsen
• at der udarbejdes detailplaner for delprojekter og
indstille disse til Byrådet
• medvirke ved den løbende evaluering af områdefornyelsen og i den endelige evaluering og afrapportering til Byrådet og ministeriet.
Områdefornyelsen hører under Plan og Miljøudvalget
og er en del af By- og Kulturdirektørens ansvarsområde.
Kommunen har ansvar for fremdriften i projektet, herunder kommunikation, fundraising og økonomistyring,
samt at forberede den politiske behandling af områdefornyelsen i de stående udvalg og Byrådet. Kommunen
yder endvidere bistand til de tema og arbejdsgrupper
der nedsættes af styregruppen, og sikrer at projekterne
får et højt fagligt niveau. Kommunen skal endvidere
sikre, at de indsatser der skitseres i byfornyelsesprogrammet, bliver dækket ind, og at der opnås helhed i områdefornyelsen, med inddragelse af de relevante fagcentre.

Fagcentergruppe
Der er nedsat en fagcentergruppe udpeget af direktionen. Her foregår en koordinering af tværkommunale indsatser og planlagte initiativer, som kan have betydning
for områdefornyelsen i Gadehavekvarteret. Følgegruppen skal betragtes som en faglig ressourcegruppe, der
kan kvalificere områdefornyelsen og bruges til at få fokus
på områdefornyelsen således, at indsatsen får maksimal
effekt.
Projektledelse
Projektledelsen er placeret i Center for Fritid og Kultur,
der dermed får en koordinerende rolle på tværs af de
øvrige relevante fagcentre.
Arbejdsgrupper
Til de projekter hvor det er relevant, vil der blive dannet
arbejdsgrupper der aktivt skal deltage i udviklingen af
projekterne. Grupperne vil bestå af borgere, rådgivere
samt relevante fagpersoner fra fagcentergruppen samt
projektledelsen.

Byråd

Styregruppe

Fagcentergruppe

Arb.gruppe
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Projektledelse

Arb.gruppe

Rådgivere

Arb.gruppe

Økonomi og tidsplan
Udover de statslige og kommunale investeringer i
områdefornyelsen bliver der også arbejdet med at søge
midler fra flere fonde. Tidsplanen vil derfor blive et mere
dynamisk instrument, som afspejler de muligheder der
dukker op.
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Budget og finansiering
Aktiviteter
Gadehaven - dit grønne mødested
Analyser, skitsering, projektering
Anlægsarbejder
Aktiviteter
Move and Meet

Budget

400.000
6.200.000
500.000

Anlægsarbejder
Aktiviteter
Aktivitetspuljen Fælleskassen
Andre aktiviteter

2.000.000

2.700.000 a

1.300.000 b

6.000.000

200.000
1.600.000
200.000
400.000

400.000

1.050.000

1.050.000

450.000

Borgersamarbejde, Information, formidling, mv.

500.000

Afrapportering og forankringsstrategi

6.200.000

4.800.000

Udarbejdelse af program

Samlet investering

7.000.000

6.000.000

Skitsering, projektering

Skitsering, projektering

I alt

600.000

900.000

Børn og voksne i bevægelse omkring skolen

Fonde

7.000.000

Forsøg
Anlægsarbejder

Ekstra

100.000
16.650.000

2.700.000

1.300.000

20.650.000

Kilde

Budget

Ekstra

Fonde

I alt

Statslig refusion

6.150.000

6.150.000

10.500.000

10.500.000

Kommunale udgifter
a Afsatte kommunale midler (forudsat tilvejebringelse af øvrige puljemidler)

2.700.000

b Tildelte midler fra Frilutsrådet
Finansiering i alt

16.650.000
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2.700.000

2.700.000
1.300.000

1.300.000

1.300.000

20.650.000

a, b: se noter

Tidsplan
Indsatser/År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gadehaven - dit grønne mødested
Move and Meet
Børn og voksne i bevægelse omkring skolen
Aktivitetspuljen Fælleskassen
Udarbejdelse af program
Borgersamarbejde, Information, formidling,mv.
Afrapportering og forankringsstrategi

Strategien for gennemførelse af projekterne er, at der
fokuseres på et projekt ad gangen. Dvs. et indsatsområde
færdiggøres før, der tages hul på et nyt. Der er erfaring i
kommunen for, at det er en god måde at fastholde fokus
på både blandt borgere og blandt politikere og i administrationen.
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Investeringsredegørelse
Investeringsredegørelsen er en oversigt over både
de forventede og de faktiske større investeringer i
området. Oversigten dækker både Høje-Taastrup
Kommunes og private investeringer.
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Høje-Taastrup Vest
Ved Høje Taastrup Station og ved siden af Danske Handicaporganisationers Hus har Høje-Taastrup Kommune
indgået samarbejde med Sophienberg Ejendomme om
at udvikle en grund, hvor der er plads til et eller flere
nye domiciler i gåafstand fra Høje Taastrup Station (ca.
400 m), tæt på indkøbsmuligheder m.m. i City 2 og tæt
på byudviklingsområdet Høje Taastrup C. Der er forskellige muligheder for byggegrunden, der kan bebygges
med ca. 30.000 m2. Udviklingen af byggegrunden i Høje
Taastrup Vest er en del af en større udvikling af byen med
blandt andet Høje Taastrup C, hvor der også findes attraktive byggegrunde og udviklingsmuligheder.

Hjørnegrunden Haslevgade 20
Denne grund har stået tom længe og kommunen venter
på at det rette byggeprojekt viser sig. Kommunen ønsker
enten boliger eller uddannelsesrelaterede funktioner på
grunden, da det vil hænge godt sammen med områdets
øvrige profil. Grunden ejes af et anpartsselskab, der er under konkurs.

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har netop indviet et nyt forsk-

ningscenter for kød og slagteriteknologi, Danish Meat
Research Institute, DMRI. De 6.600 m2 nye forskningsfaciliteter indeholder nogle af verdens mest avancerede
værksteder og laboratorier samt en pilot plant inden for
fremstilling og forædling af kødprodukter, udvikling af
slagteriteknologi og forskning i fødevaresikkerhed.

Teknologisk Institut. Foto fra teknologisk.dk

Den tomme grund.

14

Ill.: Fra prospektet, PLH Arkitekter
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Renovering i Gadehavegård
I Gadehavegård er der en energirenovering i gang med
et pilotprojekt på en af blokkene, som afsluttes ved
udgangen af 2014. Resultatet af pilotprojektet forventes
at blive gennemført på hele bebyggelsen og vil dermed
fremstå med en samlet nyt arkitektonisk udtryk. Boligforeningen er endvidere indstillet på at arbejde med at søge
Landsbyggefonden om støtte til infrastrukturændringer
i forbindelse med etablering af ”Gadehaven-dit grønne
mødested”, der vil skabe nye forbindelser på tværs af
kvarteret.

Det spirer i Gadehavegård
Gadehavegård har i oktober 2014 indviet et Realdaniaprojekt under indsatsen ”Det gode Boligliv” . Projektet er
et træningsområde med redskaber, som anvendes til træningsformen Calisthenics, hvor man udelukkende bruger
kroppens egen vægt som ballast i øvelserne. Projektet er
inspireret af et amerikansk træningskoncept med fokus
på socialt sammenhold og et liv uden stoffer og kriminalitet. Træningsområdet er etableret på området ved nyttehaverne midt i kvarteret.

Renovering i Gadevang
Ejerforeningen har for nylig investeret i en renovering
af deres udearealer ved at indrette arealerne mellem
blokkene dem til forskelilge aktiviteter. Derudover har
foreningen et projekt på bedding som omhandler renovering af deres ”hængende haver”.

Ill.: NOORD
De renoverede arealer mellem blokkene.

Ill.: Bjerg arkitekter
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Udskiftning til LED-belysning
Høje-Taastrup Kommune har planer om at udskifte al
gadebelysning i kommunen til LED lyskilder. Her vil man
arbejde på, at fremskynde udskiftningen i Gadehavekvarteret, så det kommer til at foregå inden for gennemføeselsperioden og dermed kan kombineres med projektet
omkring lys og tryghed i kvarteret.
Ansøgning om afvikling/udvikling af tunneller
Høje-Taastrup Kommune vil ansøge relevante fonde i
projektet med at omdanne/nedlægge eller forskønne
tunnellerne under Gadehavegårdsvej. Her tænkes på fx
Lokale- og Anlægsfonden eller Nordeafonden.
Udvikling af det regionale fritidsområde, Hakkemosen
Høje-Taastrup Kommune ønsker at Hakkemosen skal
sætte kommunen på landkortet, som attraktiv kommune
med fokus på natur, friluftsliv og sundhed. Der er således
en proces i gang med at udvikle området. Samtidigt
skal et multifunktionelt og utraditionelt parkstrøg sikre
en grøn forbindelse mellem Taastrup Station og City 2
og videre til Hakkemosen. Med strækningen forbedres
adgangsforholdene for gående og cyklister. Kommunen
har afsat 200.000 kr. til udarbejdesle af skitseringsprojekt
for Hakkemosen.

Cykelparkering omkring Høje-Taastrupstien
Region Hovedstaden og Høje-Taastrup Kommune har
ifællesskab truppet aftale om at anlægge en ny aflåst og
intelligent cykelparkering, der skal skabe større tryghed
for cyklisterne ved Høje Taastrup Station. Projektet omfatter etablering af aflåst cykelparkering på Høje Taastrup
Station med plads til i alt 192 cykler. Projektet vil koste
1,22 mio. kr. og Høje-Taastrup Kommunes andel vil være
400.000 kr.
Partnerskaber
Høje-Taastrup Kommune vil i den kommende projektfase
søge at danne partnerskaber med især boligforeningerne i kvarteret om gennemførelse af projekterne under
områdefornyelsen. I dette arbejde kan der er endvidere
arbejdes på at afsøge muligheder for andre partnerskabsprojekter, som vil kunne understøtte målsætningen
om at gøre Gadehavekvarteret til at attraktivt sted at bo
og færdes.

Fortætningspotentiale
I forbindelse med projektet ”Gadehaven-dit grønne mødested”, vil der kunne frigives arealer der kan anvendes
til fortætning af kvarteret. Det skal understreges, at dette
ikke er politisk vedtaget, men vil være et potentiale, der
kan blive et resultat af projektet.
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