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BEBOERNE I GADEHAVEKVARTERET HAR GIVET EN MASSE RIGTIG GODE
INPUT OG FORSLAG TIL IDEER TIL INDSATSER I OMRÅDEFORNYELSEN.
STOR BEBOERINDDRAGELSE
I løbet af foråret og forsommeren har vi spurgt beboerne, hvad
de synes om at bo i Gadehavekvarteret. Hvad skal der til for at
få bedre udearealer og hvordan kan fællesskabet forbedres? Vi
er kommet i kontakt med rigtig mange beboere gennem:
• ca. 250 uddelte postkort
• interviews med ca. 40 personer
• to tryghedsvandringer med beboerne i kvarteret
• tre workshops for børn og unge fra ca. 10-18 år
• to workshops, hvor man har kunnet komme med input til
hvilke indsatser områdefornyelsen skal satse på.
Det er der alt sammen kommet rigtig mange gode ideer ud af.
På næste side kan du se et udpluk af, hvad der optager beboerne i deres kvarter.
På en workshop efter sommerferien skal vi sammen med beboerne prioritere, hvilke indsatser områdefornyelsen skal indeholde, og dermed hvilke projekter, der skal arbejdes med.

LYS PÅ LIVET
Mange beboere var mødt op til lysworkshop den 12. maj. Her
kunne man se, hvordan lys kan være med til at skabe både
trygge og spændende omgivelser. Vi så farvet lys på gavle og
i tunneler, lys ved siddeområder og legepladser og anderledes
belysning af indgangspartier. Deltagerne havde også mulighed
for selv at eksperimentere med at skabe lyssætninger.
Workshoppen foregik i Gadehavegård, og de bedste eksempler
skal kunne bruges i områdefornyelsen til gavn for hele Gadehavekvarteret. ÅF Lighting stod for workshoppen.

INDDRAGELSE I BØRNEHØJDE
Den 12. maj kunne børn og unge være med på en temadag i
Gadehaveklubben. De skulle først kortlægge, hvordan de bruger
deres kvarter og udpege gode og dårlige steder. De fik også mulighed for at beskrive og komme med ideer til ændringer i kvarteret gennem computerprogrammet Minecraft. Endelig kunne
alle være med i en fotokonkurrence, hvor de skulle registrere de
steder, der har størst betydning for deres hverdag.
Alt sammen giver et fint billede af, hvad børn og unge tænker
om deres kvarter og hvad de godt kunne ønske sig af forbedringer. Der deltog mange meget ivrige og interesserede børn og
unge, og deres input er af stor værdi for det videre arbejde med
områdefornyelsen. Gemeinschaft stod for temadagen.

Kontaktperson: Rune Bæklund, runefl@htk.dk 4359 1625
Følg med på www.htk.dk

OMRÅDEFORNYELSE
I GADEHAVEKVARTERET
HVAD ER OMRÅDEFORNYELSE?
Høje-Taastrup Kommune har fået støtte fra Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter til at forbedre Gadehavekvarteret.
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.
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 medfører ikke huslejestigninger.

BEBOERNES INPUT TIL OMRÅDEFORNYELSEN
Veje og stier
• Forbedring af Gadehavestien og Høje-Taastrupstien

Pladser og grønne områder
• Nyt fællesareal midt i
kvarteret

•

Forskønnelse og/eller nedlæggelse af tunneller

•

Parcourbane

•

Indsnævring af
Gadehavegårdsvej

•

Amfiteater

•

•

Forbedring af P-plads ved
handelsskolen og skolen

Multifunktionelle
aktiviteter

•

Plads til ophold

•

Bedre forbindelse til
stationen

•

Fælles aktivitetshus

•

•

Nye fodgængerovergange

Opgradering af området ud
for biblioteket og skolen

Kultur og fællesskab
• Flere fælles aktiviteter
•

Flere aktiviteter for de unge

Se og hør mere om Områdefornyelsen på
Gadehave Festival søndag den 7. september
Tag familien med til Gadehave Festival søndag d. 7. september kl. 13 - 17 foran Gadehaveskolen.
Joe Moe er inviteret og optræder på en af scenerne. Det samme gør lokale rappere, musikere og
revyfolk samt tryllekunstneren Magiske Mr. Mox. Du kan bl.a. deltage i HTIs PANNA-turnering, fællessang for voksne og ordleg for børn formet af Gadehavekvarterets foreninger og frivillige. Du kan
hoppe dig selv omkuld i hoppeborgen og få ny energi ved en madbod eller med en gang ”shopping” på markedsstrædet.
Kom og mød Mette, Ilknur, Leif, Anette, Gülcan, Jon, Tom, Teyfik, Henrik, Nada, Janeke, Fanny,
Erdem, Camilla, Michael og mange flere af de lokale helte fra Gadevang, Olufsborg og Gadehavegård, som har gjort det hele muligt!

Følg med på www.htk.dk
og Facebook

