NOTAT
Høje-Taastrup Kommune

10-04-2014

Referat af styregruppemøde for Områdefornyelsen Hedehusene
10. april. 2014 kl. 19-21 i Hedehusene Stationsbygning

Til stede:
Ekrem Günbulut, Jens Bjerge, Nina Vestergaard, Lars Spatzek, Anders Hagedorn, Ruth Trier,
Torben Rasmussen, Rune Bæklund
Referent: Laila Haxthausen
Afbud fra:
Bjarne Kogsbøll, Kurt Scheelsbeck, Flemming Andersen, Turan Akbulut, Conny Trøjborg
Krogh, Carsten Pedersen

DAGSORDEN
1. Byparken:
Status på fundraising.


Afslag fra Augustinus, Becket og Realdania. Konstruktiv dialog med Nordea-fonden. Vi
er blevet henvist til at prøve Nordeas pulje på 100 mio. kr. til ”Det gode liv i byen”.
Intet er lovet. Afventer også svar fra Rockwool og derefter prøves evt. med Mærsk
fonden.



Torben har en kontakt hos Rockwool og vil lægge et ord ind for projektet der.

Minimumsprojekt


Styregruppen godkendte forslag til minimumsprojekt, som kan realiseres uden fondsmidler, og som vi kan arbejde videre med sideløbende med fundraising.



I minimumsprojektet er stien og aktiviteterne omkring stien prioriteret. Der foretaget
nogle få fravalg (Scene ved kulturhus, trappen, stigerne, platformen).



Hvis der bevilges penge fra fondene, kan hele projektet realiseres.

Status på forsyningsselskabets arbejde og muligheder for vand i søen.


Der er ikke mulighed for vand i søen da dette enten vil kræve mere opland eksempelvis vha. nybyggeri i området så vandet kan ledes ned i søen, eller at afvandingsystemet laves om. Forsyningsselskabet har ikke grund til at lave systemet om, da det ikke
fejler noget og da det vil være omkostningsfuldt. Det er heller ikke muligt for kommunen at give et påbud om ændringer, medmindre der eksempelvis er lugtgener.



Ifølge landskabsarkitekterne kan vi i stedet arbejde med sivplanter i søen, for at give
fornemmelsen af en sø.

2. Byrum ved Hedehushallen:
Forslag om aktiviteter på pladsen via GAME.


Der bevilges 65.000 til GAME. Initiativet vil være en god måde at få vist pladsen
frem og har et godt forankringsaspekt, da unge uddannes til trænere.



Biblioteket vil gerne samarbejde med GAME og vil have en ungdomsbibliotekar tilkoblet.



Der er informations-eftermiddag om GAME d. 22. april i Aktivitetshuset i Charlottekvarteret fra KL 15:00-16:00

Sagsbehandler
LinePe

Doknr.
282366/13

Sagsnr.
12/11637

Drøftelse af etablering af et pladslaug.
 Jens Bjerge orienterede om et projekt om facilitetsøer (som lidt kan sidestilles med
pladslaug). Drøftelserne er opstået omkring samarbejdet mellem de forskellige
samråd i kommunen. Det forventes, at der snarest fremsendes skitse til Folkeoplysningsudvalget herom. Pladslaug etableres ved Hedehushallen. Der skal drøftes,
hvordan pladslauget organiseres. Formålet er også at binde Charlotteager sammen
med hallen og byparken. I sidste ende kan det være med til at modvirke butiksdød. Der skal sættes noget i gang i efteråret, så brugerne bliver samlet omkring
parkeringspladsen.
 Jens Bjerge lovede snarest at vende tilbage med en skitse / kopi af ansøgning.
Færdiggørelse af anlægsarbejdet
 Efter påske færdiggøres betonarbejdet endeligt, som tidligere er blevet lavet utilstrækkeligt.
 Der er en lampe som er blevet påkørt.
3. Faciliteter til Hedemarkedet:
Forslag om samarbejde med studerende fra CBS social entreprenørskab, Holbæk Kunsthøjskole og KU’s Institut for Skov og Landskab, samt CityBee om udvikling af Byrumsinventar til
Hedemarkedet.
 Forslag afvises, pga. manglende forankring og efterspørgsel af projektet. Der er ligeledes logistiske udfordringer ift. at flytte og opbevare midlertidig inventar.
 Bestyrelsen af Hedemarkedet vender tilbage med oplysninger om, hvilke behov der i
stedet kan tages højde for. Evt. permanente installationer f.eks. sejl.
 Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at anvende telte som er i Hedehushallen.
4. Bygaden/Stationsforpladsen


Orientering om renovering af Bygaden. Der er lagt nye kloakledninger under Hovedgaden. Der kommer nye fortove, cykelstier og vejbelægning på strækningen mellem
Rundageren og Vesterkøb, og handelsgaden mellem Kallerupvej og Vesterkøb får midterheller med granit, græs og træer.



Orientering om publikation udarbejdet af RUC-studerende. Kan læses på følgende link:
http://issuu.com/citybee.dk/docs/zinefinalfinal

5. Eventuelt







Drøftelse af tung trafik væk fra Hovedgaden.
Der kigges på de sidste 2 kløverstier på efterårets møde.
24. april kl. 11:30 – 12:30 åbner en ny legeplads ”HyggeHytterne” i Charlottekvarteret.
Udstilling omkring projektet præsenteres på Hedehuspladsen og derefter kommer
den til stationsbygningen.
Næste møde bliver i september måned
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