NYHEDSBREV NR. 1
HVAD ER OMRÅDEFORNYELSE?
Høje-Taastrup Kommune har fået støtte fra Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter til at forbedre Gadehavekvarteret. Kvarteret er afgrænset af Roskildevej mod nord, Halland Boulevard
mod vest, Hveen Boulevard mod øst og jernbanen mod syd.
Desuden er Hakkemosen også en del af projektet.
Områdefornyelsen er en samlet indsats, der er forankret lokalt
i kvarteret. Områdefornyelsen arbejder på at forbedre både fysiske, sociale og kulturelle forhold. Fælles for disse forbedringer
er, at de tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.
Områdefornyelse medfører ikke huslejestigning.

VIL DU VÆRE MED TIL AT BESTEMME?
Vi skal nu i gang med at lave det program, som skal være grundlaget for områdefornyelsen. Du kan være med til at bestemme,
hvad de enkelte temaer i områdefornyelsen skal indeholde.
Vi vil gerne inddrage alle beboere i Gadehavekvarteret og holder
derfor i alt 3 dialogmøder over de næste 6 måneder. Første
møde afholdes den 30. april kl. 19.00-21.00 på Biblioteket.
Se mere på bagsiden.

HVAD SKER DER I KVARTERET?
I løbet af den kommende tid vil vi indsamle jeres gode ideer
og ønsker til et bedre Gadehavekvarter. Derfor har vi planlagt
følgende aktiviteter:
Spørge-postkort
I vil møde nogle af vores medarbejdere forskellige steder i kvarteret. De vil spørge jer, hvad I synes kunne være bedre i forhold
til udearealer og fællesskaber i kvarteret.
Dialogmøde den 30. april
Vi inviterer til borgermøde, hvor alle beboere og erhverv og andre, der bruger kvarteret, kan høre mere om områdefornyelsen.
Workshop den 12. maj
På Gadehaveskolen laver vi om eftermiddagen en workshop for
kvarterets børn, som her får mulighed for at give deres input til
områdefornyelsen.
Om aftenen inviterer vi til en stor workshop omkring områdefornyelsens temaer. Her kan beboerne diskutere hvilke projekter,
de ønsker, at områdefornyelsen skal arbejde med.
Et projekt, der allerede er sat i gang er testprojektet i Gadehavegård, ”Lys på Livet”. Her vil Høje-Taastrup Kommune sammen
med beboere og lys-eksperter undersøge, hvordan lys kan gøre
Gadehavekvarteret mere levende og smukt, samtidig med at der
skabes mere tryghed.
Kontaktperson:
Rune Bæklund, runefl@htk.dk 4359 1625
Følg med på www.htk.dk

OMRÅDEFORNYELSE I GADEHAVEKVARTERET

INVITATION TIL DIALOGMØDE

onsdag den 30. april kl. 19.00 - 21.00
på Gadehavebiblioteket

OMRÅDEFORNYELSE
SKAL FORBEDRE
GADEHAVEKVARTERET
Høje-Taastrup Kommune har fået 6,1
mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter til områdefornyelse
i Gadehavekvarteret. Høje-Taastrup
Kommune giver 10,5 mio. kr., hvilket
betyder, at vi i alt har 16,6 mio. kr. til
forbedringer i kvarteret.
Hver 11. borger i kommunen bor i
Gadehavekvarteret, så forbedringerne
kommer til at kunne mærkes af rigtigt
mange mennesker.

Vil du være med til at
udvikle dit kvarter?
Kom og hør hvordan
du kan få indflydelse
Få mere information
om områdefornyelse

Derfor ser vi frem til en aften, hvor
alle kan byde ind med ideer til følgende 4 temaer:

PROGRAM FOR MØDET

•

Skolen som kvarterets
omdrejningspunkt

1. Velkomst

•

Kobling af Gadehavekvarteret
med Hakkemosen

3. Præsentation områdefornyelsens temaer

•

Trafiksikkerhed og
stationsområdet

5. Tilmelding til arbejdsgrupper

•

Sociale initiativer og
tryghedsskabende aktiviteter

2. Orientering om områdefornyelsen
4. Fælles diskussion

Følg med på www.htk.dk

Kontaktperson:
Rune Bæklund, runefl@htk.dk 4359 1625

