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et KulturPartner kab for at give området omkring Tå trupgård vej og Sel mo en et løft. Her gøre tatu .

KULTURRINGEN

Kort ov r områd forny ls n 2005
Illust ation: Høje-Taast up Kommune

Overblik

Side 2: Vi nåede me e end vi tu de håbe på
Side 4: Taast up Teate – et fy tå n fo om ådet
Side 6: F amewo k – et mangfoldighedsa bejde
Side 8: Selsmosepa ken blive til en blå pa k
Side 10: Me e end et bo ge møde
Side 12: Et ande ledes tilbud til bø n og unge
Side 14: En sikke vej
Side 15: Kultu puljen
Side 22: Nye amme fo Taast up Stationscente
Side 23: Hvad ville vi, og hvad nåede vi
Side 24: Kultu pa tne skabet

1

KulturPartn skab t har ikk blot r alis r t d t d skull . KulturRing n har sikr t
sig substanti l kst rn finansi ring til
h lt ny proj kt r

Vi nåede mere end vi
turde håbe på

Det ha væ et 6 spændende å . I 2005 bevilgede
Staten og Høje-Taast up Kommune ca. 13 mio.
k . til en sæ lig byfo nyelsesindsats i om ådet
omk ing Selsmosen og Tåst upgå d, men vi
anede ikke, at vi skulle nå så langt som vi faktisk
gjo de. Vi havde en ække konk ete mål fo
indsatsen, men vi skulle fø st til at gå i gang
med at d øfte i fællesskab, hvo dan målene skulle indf ies.
Siden ha vi set idee ne g o og blive ealise et.
Det e opmunt ende at sidde med dette magasin
og se tilbage på de konk ete esultate , de e
kommet ud af den fælles indsats. Det ha væ et
en god ide at lægge ansva et fo midle ne ud i et
pa tne skab mellem kultu institutione , vi ksomhede , g undeje e, develope e og boligfo eninge . Pa tne skabet ha vist, at nå engage ede
lokale pa te og kommunen a bejde sammen, så
nytte det noget.
Kultu Ringen ha fø t til en ække meget vellykkede p ojekte , de både ha udviklet om ådet
fysisk og skabt nye aktivitete i om ådet. Hve t
eneste sk idt gennem hele p ocessen e taget i
tæt sama bejde mellem alle aktø e . De løsninge , som e fundet unde vejs, opfylde de fo
ofte fle e fo skellige ønske .
Nå de f.eks. e anlagt en ny vej f a Kjeld Abells
Plads ud til Roskildevej, så e det både til glæde
fo teate ets publikum, de ha fået nye pa keingsmulighede , og til glæde fo de sto e vi ksomhede , som ha fået bed e udkø selsmulighede , og til glæde fo de bø n de skal k ydse
Tåst upgå dsvej, fo di den ikke længe e e så
belastet af den tunge lastbilt afik.

Og nå Selsmosesøen e blevet udvidet, så opfylde det ikke alene behovet fo at undgå ove svømmelse hos Taast up Pa khotel og vand i
kæld ene i Taast up Have, de e samtidigt skabt
bed e fo bindelse gennem om ådet mellem
Taast up Station og Taast up Teate , og de e
skabt nye mulighede fo oplevelse og aktivitete fo bø n og unge i om ådet.
Kultu Ringen ha ikke blot ealise et det byfo nyelsesp og am, som pa tne skabet udviklede i
p ojektets fø ste leveå . Kultu Ringen ha faktisk
sik et sig substantiel ekste n finansie ing til helt
nye p ojekte . Det gælde bl.a. enove ingen og
udbygningen af Taast up Teate , de med sin
spektakulæ e a kitektu e blevet et kultu elt
fy tå n fo hele kommunen.

De kultu elle aktivitete i om ådet skal også
fo tsætte. Det skal ske ved at udnytte og vedligeholde de sama bejds elatione de e skabt
gennem om ådefo nyelsen mellem kultu institutione , boligfo eninge og vi ksomhede .
Tak fo et godt sama bejde og på gensyn.

Mogens Holm, Teaterchef for Tåstrup Teater og
formand for KulturRingens Partnerskab
Merete E. Scheelsbeck, formand for Fritids- og
Kulturudvalget (C) og næstformand for KulturRingens Partnerskab

Det gælde også omdannelsen af Selsmosen til
en ny blå pa k. Nå dette p ojekt stå fæ digt vil
stie , vandplante og bevoksning på b eden udgø e en unik natu oplevelse og skabe sammenhæng mellem Taast up St. og Taast up Teate . I
vandet blive de tømme flåde , vandlaby int,
klat eb o, t ædesten og kajakpolo, og på b eden
blive de beachvolley, pa kou -bane og løbesti.
Nu e om ådefo nyelsen slut, men a bejdet slutte ikke he . Stationsfo pladsen og Stationscent et ved Taast up St. mangle endnu at blive
gjo t kønne e, me e funktionel og de med skabe
en bed e indgang til om ådet. Etable ingen af et
nyt indkøbscente syd fo stationen vil dog alleede i de kommende å give et løft af stationsom ådet.
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Rege ingen afsatte i 2004 en sæ lig pulje på
100 mio. k . til en mål ettet fo søgsindsats i
15 p oblem amte om åde i sto e bye med
sæ lige byfo nyelsesbehov. Puljens fo mål va
at unde støtte en positiv udvikling i om åde ne, he unde f emme integ ation og modvi ke
ghettodannelse.

Bill d r af Taastrup T at r Før, und r og ft r ombygning n
Foto: Ma ie-Louise Baes, Baesfoto.dk (tv), Sascha Hegne (øve st th.), Sascha Hegne (nede st th.)
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Vi s r stor kvalit t r i d tt proj kt,
som d monstr r r, hvordan n opgrad ring af d fysisk ramm r kan und rstøtt og spill samm n m d Taastrup T at rs positiv udnytt ls af lokalområd ts
multikultur ll karakt r

Taa trup Teater – et fyrtårn for området

Et af de helt tore projekter i KulturRingen
har været udvidel en og renoveringen af
Taa trup Teater. Teatret frem tod før om
en lukket betonka e, men har nu bl.a. fået
et flot, gla domineret indgang parti, der
giver frit indblik i teatret verden og lader
ly og liv trømme ud i byrummet.
Taast up Teate e en vigtig kultu institution fo
om ådet og de med en vigtig b ik i at vise om ådets ansigt udadtil. Ombygningen af teat et ha
væ et så sto en succes, at den blev nomine et
til Wo ld A chitectu e Festival-p isen fo ve dens
bedste ombygning.
Spektakulær tilbygning
Det e tegnestuen COBE, som ha tegnet ombygningen. Hvo teate bygningen fø havde en
lukket facade, de vendte yggen til omgivelse ne, ha det nu fået et nyt, spektakulæ t, p ismefo met indgangspa ti, de åbne sig ud mod
lokalom ådet, og invite e beboe ne i om ådet til
at tage del i kultu - og samfundslivet.
Den nye facade danne en ny foye og et nyt
ankomstom åde til teate salen. Facaden e bygget op af p isme i ak yl, de b yde lyset på en
spændende måde både om dagen og i aftentime ne. Den gennemsigtige facade give f it indblik i teat ets ve den og lade teate ets lys og liv
st ømme ud i by ummet. Langs facaden st ække sig en bænk, som både kan betjene publikum
ude og inde.
Nye gæ ter
Taast up Teate ha igennem de seneste å a bejdet mål ettet med at fje ne de mentale ba i-

Ma ianne Kofoed, P ojektlede i Realdania

e e fo at indd age den multietniske lokalbefolkning i det scenekunstne iske a bejde. Ombygningen unde støtte dette a bejde ved også at udviske de fysiske mu e mellem teate et og omgivelse ne.
Den nye foye skabe en g åzone mellem teate ummet og fo tovet, og det hjælpe med til at
t ække nye besøgende til teat et. Fo folk de
ikke e vant til at gå i teate et kan foye en væ e
det fø ste sk idt.
Foye en kan b uges til nye og ande ledes a angemente , som henvende sig til and e end det
t aditionelle teate publikum. F.eks. ha teate et
haft et selskab, de holdt beg avelseskaffe i
foye en. Endvide e ha Taast up Teate afholdt
en ække g atis ”Åbne Dø e” a angemente i
teat ets foye , med unde holdning, de leve es af
lokale og nationale kunstne e, sangfugle, appee, danse e m.m.

antallet af ække e fleksibelt, og at hele t ibunen nemt kan fje nes helt. De udove ha teat et
fået en k an, de hænge i loftet og kan sænke
ting ned igennem en lem i gulvet, de fø e ned
til væ kstedet. Kombinationen af teleskopt ibunen og k anen ha skabt et godt flow i a bejdet i
huset.
Teate ets nye beklædning ha endvide e givet
bygningen en ny isole ing og de igennem et
bed e indeklima og en me e bæ edygtig p ofil.
Teaterforplad en
Kjeld Abells Plads fo an teat et ha også fået et
løft, med henblik på at gø e pladsen til et cent alt mødested til glæde fo både teat ets gæste
og lokale beboe e. Teate fo pladsen e f.eks.
blevet fo skønnet med en sti af fin g anit, de
fo tsætte helt ud til Tåst upgå dsvej og fo binde pladsen med vejen. De e også blevet plantet fle e t æe , de gø pladsen me e att aktiv.

På den måde give den nye foye teate et mulighed fo at komme i dialog med nye b uge e og
måske på et tidspunkt få dem det sidste stykke
ind i teate ummet.
Indvendige forbedringer
P ojektet muliggjo de også en indvendig enoveing med fo bed ede pe sonalefacilitete og en
samling af alle publikumsfacilitete i stueetagen.
F.eks. e toilette og café flyttet f a kælde en til
stuen til glæde fo blandt and e teat ets besøgende med handikap elle gangbesvæ .
Teat et ha også fået en publikumst ibune, de e
en såkaldt teleskopt ibune, hvilket betyde , at
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Det nye teate e tegnet af COBE a kitekte
og e ealise et med støtte f a Realdaniafonden. Teat et ha fået et nyt indgangspa ti
og caféen e ykket op i stueplan. Ombygningen blev nomine et til Wo ld A chitectu e
festival p isen fo ve dens bedste ombygning.

Bill d r fra Fram work 4
Foto: Ma ie-Louise Baes, baesfoto.dk
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M d proj kt r som Fram work, får vi t
unikt indblik i d t samfund, som vi skal
afsp jl

Framework – et mangfoldighed arbejde

Mogens Holm, Teate chef fo Taast up Teate

Framework er et flerårigt kun tneri k og
pædagogi k udvikling arbejde mellem Taatrup Teater og koler i nabolaget, om
munder ud i en række offentlige fore tillinger.

Endelig give p ojektet de unge menneske mulighed fo at fo tælle de es egne histo ie i en
ande ledes kontekst og på en måde, som kan
danne modvægt til den indvand e debat, de
p æge medie ne.

F ameWo k ha udviklet sig til at væ e e en
væsentlig del af Taast up Teate s engagement i
om ådefo nyelsen Kultu ingen, og en afgø ende
fo udsætning fo vide efø elsen og fo ank ingen
af den multikultu elle indsats på teat et.

Et åbent teater
F amewo k e en del af Taast up Teate s mangfoldighedsa bejde.

Teater om mere end et fritid tilbud
F amewo k bestå af t e å lige fo løb, hvo skoleeleve a bejde sammen med p ofessionelle
inst uktø e , skuespille e, d amapædagoge og
Taast up Teate s pe sonale om at udvikle en
teate fo estilling. Sama bejdet va e i 6-8 månede og munde ud i en offentlig fo estilling.
Gennem p ojektet komme eleve ne i be ø ing
med alle de fagom åde og p ocesse , de e
nødvendige fo at skabe, opfø e og fo midle en
teate fo estilling. Eleve ne møde både de kunstne iske gen e , f a a kitektu til ballet, og de få
mulighed fo at p øve k æfte med en mangfoldig palet af håndvæ k, f a sk ædde til elekt ike , f a snedke til g afike .
Endvide e få eleve ne mulighed fo at b inge
side af de es pe sonlighed i spil, som ikke nødvendigvis finde udt yk inden fo en t aditionel,
boglig skolet adition. Eleve nes sp oglige, emotionelle, k opslige og umlige intelligens komme i
spil, de es ene gi mål ettes og de es udt yksevne fo bed es.

bassadø e ne hjælpe teat et med at bygge b o
til lokalbefolkningen. I fo bindelse med F amewo k e det f.eks. vigtigt at få skabt en god dialog med eleve og fo æld e.

I best æbelse ne på at fo ny sig og få lokalsamfundet til at b uge og opleve scenekunsten, ha
Taast up Teate siden 2004 væ et engage et i
publikumsudvikling ved hjælp af ”New Audience
Development” (NAD), en engelsk-inspi e et metode, de ha som ove o dnet fo mål, at b yde de
ba ie e ned, de afholde isæ etniske mino itete f a at b uge og opleve teat et.
Mangfoldighedsa bejdet indebæ e , at teat et må
åbne sig fo det kultu elt mangfoldige og indoptage det i sit vi ke, både i epe toi e og i a bejdsutine . I dag e de f.eks. ansat meda bejde e,
som afspejle lokalbefolkningen og teate et a bejde med en omfattende indd agelse af bo ge ne.
Mangfoldighedsa bejdet give teat et et væ difuldt, indgående kendskab til lokalsamfundet.
”Med p ojekte som F amewo k, få vi et unikt
indblik i det samfund, som vi skal afspejle”, fo tælle Teate chef Mogens.
Kulturelle brobyggere
F ameWo k involve e også teat ets ”Kultu Ambassadø e ”, bestående af ep æsentante fo de
etniske g uppe , de bo i om ådet. Kultu am-
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I 2004 sta tede Taast up Teate sta tede sit
mangfoldighedsa bejde i 2004. F amewo k e
et sama bejde med Selsmoseskolen og Bo ge skolen. De e t e å lige fo løb af 6-8 månede , som hve ende i en offentlig teate foestilling.

Skits proj kt S lsmos park n
Illust atione : Fo ce4 A chitects
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D t bliv r n stor dag, når vand t får lov at
vælt ind og giv liv til d mang ny aktivit t r

Sel mo en bliver til en
blå park

Sel mo e øen udvide og parken bliver
forvandlet til en attraktiv, blå park med
vandaktiviteter – til gavn for hele området.
Selsmosen funge e som Taast ups egnvandsbassin, men i somme en 2007 kom de et sto t
egnskyl, de gjo de, at Selsmosen gik ove sine
b edde og fo å sagede ove svømmelse i om ådet. Da de med sto sandsynlighed komme
fle e sto e egnskyl i f emtiden, besluttede HøjeTaast up Kommune, at Selsmosesøen skulle
udvides.
Som en konsekvens af udvidelsen indd ages
stø stedelen af pa kens g ønne om åde . Det
ville Høje Taast up Kommune kompense e fo ,
ved at etable e alte native ek eative aktivitete
og nye fo bindelse på og ove søen i pa ken.
”Vi ville ikke fo g ibe os på et sto t g ønt om åde
fo at skaffe plads til alt det vand. I stedet ville vi
se, om vi kunne udnytte det ek eativt”, fo tælle
bo gmeste Michael Ziegle .
Sikre forbindel er
Omdannelsen af Selsmosepa ken skulle endvidee skabe kla e og sik e fo bindelse mellem Taast up bymidte og om ådet omk ing Taast up
Teate og Tåst upgå dsvej.
Det ha længe væ et et p oblem, at Selsmosepa ken gene elt opfattes som et ut ygt sted at
fæ des, fo di pa ken mangle sik e stie med god
belysning. Det e f.eks. et p oblem, at folk de
komme f a Taast up Station og skal til teat et
elle bowlingcent et på Tåst upgå dsvej ikke kan
finde sikke t og nemt gennem pa ken.

Me ete Scheelsbeck, Fo mand fo F itids- og
Kultu udvalget

I fo bindelse med omdannelsen af pa ken anlægges de fo åbne stie med god belysning, de
kan fø e folk sikke t f a den ene bydel til den
anden. Det betyde f.eks. meget, at de teate gænge e, de e med tog, nemt og sikke t kan
finde vej gennem Selsmosepa ken og f em til
teat et.

Den før te blå park
Med sto sandsynlighed vil mange and e kommune i f emtiden også stå i den situation, at de
må investe e i vand ese voi e . Klimafo and inge betyde nemlig, at de vil falde en stø e
mængde egnvand ove Danma k i de kommende å , end vi e vant til.

Det e håbet, at bed e fo bindelse kan tilt ække
fle e menneske til om ådet, og at man på den
måde kan væ e med til at b yde om ådets isolation.

Selsmosepa ken kan de med f emstå som et
godt eksempel på, hvo dan man kan sammentænke sto e vand ese voi e med vandaktivitete , så man få en att aktiv og spændende blå
pa k, f em fo en ække kedelige tekniske anlæg.

Vandaktiviteter
Selsmosens fø ste etape e fæ dig. Regnvandsbassinet e udvidet, og de e slået pæleb oe til
mosens to nye øe , så man kan k ydse søen til
fods. I anden etape blive om ådet beplantet og
udsty et med aktivitete .
Nå p ojektet stå fæ digt vil stie , vandplante
og bevoksning på b edden udgø e en unik natu oplevelse og skabe sammenhæng mellem Taast up Teate og Taast up Station.
I pa ken vil de blive mulighed fo en ække
aktivitete . I vandet blive de tømme flåde ,
vandlaby int, klat eb o, t ædesten og kajakpolo.
På b edden blive de beachvolley, pa kou -bane,
fo hind ingsbane og løbesti.
Det e håbet, at den nye pa k vil tilt ække folk
f a hele kommunen og blive et samlingspunkt fo
fo skellige menneske og aktivitete . Hele den
blå pa k, de e tegnet af Fo ce4 a kitekte ,
fo ventes at stå fæ dig medio 2012.
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Selsmosep ojektet e tegnet af Fo ce4 a kitekte og ealise es med stø e f a F ilufts ådet og Lokale- og Anlægsfonden. P ojektet
fo ventes væ digt maj 2012.

Bill d r fra borg rinddrag ls n
Foto: Ma ie-Louise Baes, baesfoto.dk (tv.), Sascha Hegne (øve st og nede st th.)
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D t r vigtigt, at d t ikk bar
r d m, som
vil mød op til t tradition lt borg rmød ,
d r bliv r hørt. D rfor tog vi ny m tod r i
brug da Taastrup T at r skull ombygg s
Rune Bæklund, P ojektlede fo Kultu Ringen

Mere end et borgermøde

KulturRingen lagde det traditionelle borgermøde bag ig og for øgte ig i tedet
med nye metoder til borgerinddragel e.
Bo ge ne ha en vigtig viden om om ådets udfo d inge og mulighede og de kan de fo væ e
med til at kvalifice e indsatsen. Endvide e e det
vigtigt at få info mation om bo ge nes ønske og
p io ite inge , fo elle s kan de ikke skabes
eje skab til p ojekte ne. Indd agelse af bo ge ne
e de fo helt cent alt, men det kan væ e svæ t
at få til at lykkes.
Det tartede med et borgermøde
Det sta tede med gode intentione , da Kultu Ringen ville involve e bo ge ne i om ådefo nyelsesindsatsen. De blev invite et til et sto t bo ge møde og invitatione ne blev udsendt på t e fo skellige sp og. Fo ud fo mødet gik et optog med
musik og gøgl igennem Tåst upgå d, fo at guide
beboe ne hen til bo ge mødet. Alligevel mødte
kun 30 menneske op, og ingen af dem havde
anden etnisk bagg und end dansk. Om ådets
mange unge deltog helle ikke på bo ge mødet.
Mange af beboe ne i Tåst upgå d e ikke vokset
op med den danske møde- og fo eningst adition,
elle e vant til at k æve indflydelse. Bø nefamilie ha desuden svæ t ved at finde tid til og mulighed fo at b uge en aften på at gå til bo ge møde. Kultu Ringen besluttede de fo at p øve
and e mulighede at involve e bo ge ne i om ådefo nyelsen på.
Mød borgerne, hvor de er
Da Taast up Teate og Kjeld Abells Plads skulle
ombygges sta tede kultu Ringen med en b uge -

unde søgelse af teat ets nuvæ ende og nye potentielle b uge e.

tusche , pap og sakse va med til at udfo me
idee til teate ets kommende udfo mning.

Beboe ne f a villakva te e ne blev invite et til en
fokusg uppeaften på teat et, mens unge og beboe e med anden etnisk bagg und end dansk
blev opsøgt og indd aget, de hvo de fæ dedes
til daglig, f.eks. i ungdomsskolen og sp ogskolen.
Endvide e blev de gennemfø t en voxpop unde søgelse i Tåst upgå d, hvo bo ge ne på gaden
blev spu gt om de es ønske til det nye teate .

Den åbne tegnestue gav bø nene mulighed fo at
deltage og komme med de es synspunkte , uden
at skulle væ e gode til at fo mule e sig mundtligt
elle sk iftlig, men ved at b uge de es k eative
evne . Skoleklasse nes bud på, hvo ledes Taast up Teate skulle se ud, blev efte følgende
udstillet til Tåst upgå ds somme fest, hvo beboe ne også fik mulighed fo at tegne og a bejde
vide e med teate ets udfo mning sammen med
a kitekte ne.

Teater om metode
De næst ønskede Kultu Ringen at b uge teat et
selv som vi kemiddel til at få belyst og afp øvet
de fo skellige idée og meninge , de va kommet f em i b uge unde søgelsen. De fo blev
teate g uppen Absolut Fo um sat til at lave et
såkaldt fo um-teate , en inte aktiv teate fo m,
de aktive e publikum i teate stykket.
Med udgangspunkt i b uge unde søgelsen spillede skuespille ne fo skellige synspunkte på teate ombygningen, som de efte blev lagt ud til
publikum, de bestod af by ådspolitike e, bo ge e
og teate pe sonale. Det gav mulighed fo at leve
sig ind i og fo stå de fo skellige synspunkte de
va til teate ombygningen. Endvide e blev fo umteate et ove væ et af tegnestuen COBE, de på
den måde fik ny inspi ation til hvad det ombyggede teate skulle kunne og leve op til.
Åben tegne tue
Et t edje led i bo ge indd agelsen handlede om
at invite e bo ge e med i a kitekte nes k eative
p oces. Skoleklasse f a de to næ liggende skole
blev invite et til åben tegnestue, hvo de med
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Omk ing 500 bo ge e blev på fo skellig vis
involve et i ombygningen af Taast up Teate .
Kultu Ringen ha efte følgende b ugt metode ne i fo bindelse med udviklingen af de
øv ige p ojekte . F.eks. va åbne tegnestue
en del af udviklingen af Selsmosepa ken.

Bill d r fra somm rf st i Tåstrupgård
Fotos: Robe t Lanthe
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Vi gør n positiv forsk l v d at vis d ung , at d r r nogl voksn , d r ngag r r
sig i d m

Et anderlede tilbud til
børn og unge

Siden 2007 har Kulturteamet kabt et anderlede tilbud til de ca. 850 børn og unge
under 18 år, der bor i Tå trupgård. Kulturteamet har ikke nogen klub. De laver op øgende arbejde og pændende aktiviteter
Ideen til Kultu teamet opstod fo en del å siden,
da man indså behovet fo et ande ledes tilbud i
Tåst upgå d. Fakta e nemlig, at mange af Tåst upgå ds bø n og unge ikke gå i klub elle
benytte and e fo enings tilbud. Tåst upgå ds
afdelingsbesty else besluttede de fo at sta te et
ande ledes tilbud til boligom ådets bø n og unge.

Stig Bo K istensen, Boligsocial Koo dinato i AKB

ne til at lege o dentligt, samtidig med at det e
et lommepengep ojekt fo de unge”. Kultu teamet hjælpe også de lidt stø e unge i fo hold til
job- og uddannelsessøgning.
Somme fe ieudflugte til st anden, museumsbesøg elle boldspil. Aktivitete ne afhænge helt af,
hvad de efte spø ges blandt målg uppen. Kultu teamet e nemlig ikke en statisk enhed med
det samme p og am uge fo uge, det e næ mee kendetegnet ved dets fo ande lighed og fleksibilitet.

Kultu teamet adskille sig væsentligt f a de fleste
and e bø ne- og ungetilbud. De e ikke nogen
faste fysiske amme og helle ikke noget medlemskab og kontingent, til gengæld få målg uppen masse af voksenkontakt og sjove og fo nuftige aktivitete . Kultu teamet e således næ mee et socialpædagogisk tilbud end et f itidspædagogisk tilbud.

Samarbejd partnere
Med støtte f a Kultu Ringen ha Kultu teamet
etable et et sama bejde med Taast up Teate .
”Sama bejdet med teat et gå ud på at integ e e
teat et i boligom ådet og at skæ pe de unges
inte esse fo teat et”, fo tælle Stig Bo K istensen. Kultu teamet og teat et ha bl.a. sama bejdet om p ojekte som kultu ka avanen, kultu nat
mm.

Kulturteamet er for alle børn og unge
Kultu teamet lave et opsøgende a bejde hos
om ådets bø n og unge og de es familie . På den
måde få det en fo nemmelse af, hvilke aktivitete og a angemente målg uppen efte spø ge ,
og de efte kan de fo søge at imødekomme ønske ne.

Kultu teamet sama bejde også med Selsmoseskolen. I det daglige ha kultu teamet p ojekte med læ e ne om f.eks. musik ( ap), og et
sama bejde om unge mød e i Tåst upgå d, som
de unde vise i f.eks. sund kost. Kultu teamet
ha også en musikcafe, som de d ive på
Selsmoseskolen.

Kultu teamet ha f.eks. etable et en legetøjscontaine , hvo f a bø nene kan låne bolde, telte og
goka ts. En g uppe unge f a boligom ådet e
ansat til at administ e e containe en. Boligsocial
Koo dinato Stig Bo K istensen fo tælle : ”Med
legetøjscontaine en p øve vi at opfo d e bø ne-

Et af målene fo kultu teamet va , at involve e
fo æld ene, men det ha væ et svæ t. Til gengæld e de stø e søskende med til at unde støtte a bejdet.
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Kultu teamet e også en del af det k iminalp æventive a bejde. ”Vi kan konstate e, at de ikke
ha væ et nogen sæ lig u o siden det skyde i,
de va i Tåst upgå d i 2007, og hvis vi kigge på
nabokommune ne, e de meget me e u o dé .
De fo t o vi på, at vo es a bejde ha en k iminalp æventiv effekt. Men uanset hvad, så e vi
sik e på, at vi gø en positiv fo skel ved at vise
de unge, at de e nogle voksne, de engage e
sig i dem”, fo tælle Stig Bo K istensen.

Kultu teamet e fo ank et i boligo ganisationen AKB Tåst upgå d og ha fået støtte f a
Landsbyggefonden og Høje-Taast up Kommune. Det k æve hve ken medlemskab elle
kontingent at deltage i kultu teamets aktivitete .

Bill d r af Tåstrupgårdsv j ft r og før trafiksikring n
Foto: Sascha Hegne (tv), Høje-Taast up Kommune (th)
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Vi r især glad for fodgæng rov rgang n
og for, at trafiksikk rh d n g n r lt r
bl v t b dr , for d t har stor b tydning for
b bo rn i Tåstrupgård

Flemming Dam-Nielsen, fhv. ejendomslede i
Tåst upgå d

En ikker vej

Et af projekterne i KulturRingen har været
at gøre Tå trupgård vej mere trafik ikker
og pænere at e på. Det er nu ket, og brugerne er meget tilfred e med re ultatet.
Tåst upgå dsvej ha i lang tid t ængt til at blive
gjo t me e t afiksikke og til at få et æstetisk
løft. Vejen betjene både et indust iom åde og et
boligom åde og e de fo kendetegnet ved meget
t afik og ofte af den tunge slags.
”Vejen havde fo m som en lang, lige landingsbane, hvo det va alt fo nemt at kø e fo hu tigt,
og det esulte ede i en del uheld. De ha de fo
væ et et sto t behov fo at ænd e vejens fo m
med nogle fa tdæmpende fo anstaltninge , såsom bump og fo snæv inge . Det ha også væ et
nødvendigt at gø e det nemme e og me e sikke t
fo fodgænge e at k ydse vejen, så de fo ha vi
lavet 3 fodgænge ove gange med midte helle ”,
fo tælle La s Koch, de e vejchef i HøjeTaast up Kommune.
Ny forbindel e til Ro kildevej
De e også anlagt en ny vej, de fo binde
Kjelds Abells Plads på Tåst upgå dsvej med Roskildevej. Den nye vej e både til glæde fo teateets publikum, de ha fået nye pa ke ingsmulighede , og til glæde fo de sto e vi ksomhede ,
som ha fået bed e udkø selsmulighede . Den
ha også betydet, at Tåst upgå dsvej ikke længee e så belastet af den tunge lastbilt afik f a
vi ksomhede ne.
”Fo os e det en væsentlig fo nyelse og fo beding, at de e kommet en di ekte vej mellem
teat et og Roskildevej: Vejen gø det nemme e

at komme til og f a teat et, den indeholde tilt ængte pa ke ingspladse , og ikke mindst sø ge
den fo , at teat et kan ses f a Roskildevej”, fo tælle Mogens Holm, Teate chef fo Taast up
Teate .
En mukkere vej
Sidst men ikke mindst e de blevet plantet t æe
langs vejen, de e med til at give den et pæne e
udseende. De udove e lastvognspa ke inge ne
langs vejen blevet fje net, så de e bed e udsyn,
og så vejen i høje e g ad ligne en boligvej end
en indust ivej.

fo det ha sto betydning fo beboe ne i Tåst upgå d. Vi e også glade fo de ekst a pa keingspladse , de bl.a. e kommet langs vejen
efte lastvognspa ke inge ne e blevet fje net.
Det ha længe væ et vo es sto e ønske at få
fle e pa ke ingspladse til Tåst upgå d.”, fo tælle Flemming Dam-Nielsen, fhv. ejendomslede i
Tåst upgå d.

Tåst upgå dsvej og teate ets fo plads g ibe i
dag ind i hinanden, bl.a. gennem en sti af fin
g anit de løbe f a teate et og fo tsætte ud på
vejen som fodgænge felt. Det betyde , at vejen
og pladsen i dag funge e som en helhed. Endvide e danne pladsen et pejlemæ ke på den sno lige Tåst upgå dsvej og sik e en t afikdæmpning
fo an teate et.
Det at vejen e blevet smukke e og bid age til
at skabe et att aktivt by um, e et vigtigt pa amete fo at tilt ække besøgende og kommende
beboe e til om ådet.
Brugerne er glade
De medlemme af kultu pa tne skabet, de ha
hjemme på Tåst upgå dsvej og dagligt benytte
vejen, ha væ et meget involve ede i p ocessen
og e gene elt glade fo esultatet af enove ingen.
”Vi e isæ glade fo fodgænge ove gangene og
fo , at t afiksikke heden gene elt e blevet bed e,
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Tåst upgå dsvej e ca. 1 km. lang og betjene
Tåst upgå d, Taast up Teate samt en ække
sto e vi ksomhede . Omdannelsen ha tilfø t
fa tdæmpende bump, fodgænge ove gange,
midte helle , fo snæv inge af vejen og t æe . Ud fo teat et e de skabt fo bindelse f a
Tåst upgå dsvej til Roskildevej.

Bill d

af ny plads til skulptur rn

”fang bold n”

Kulturpuljen

Foto: Sascha Hegne

Kulturpartner kabet af atte om en del af
områdefornyel en en pulje til at tyrke kulturlivet i området.
På de kommende ider give ek empler på
nogle af de projekter kulturpartner kabet
har tøttet løbende gennem områdefornyelen.
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Bill d af TraficArt
Foto: Jytte Ande sen

TrafficArt
I 2007 udsmykkede fle e hund ede bø n Selsmosestien med fa vest ålende male ie .
Billedkunstne en Ra Kajol ha igennem mange å
a bejdet i fle e eu opæiske sto bye , hvo han
ha malet sto e o namentale udsmykningsp ojekte på gade , pladse , mu e mm. Da Kultu Ringen ønskede at sætte fokus på fo bindelsen
gennem Selsmosepa ken, blev Ra Kajol invite et
til Taast up til at stå fo p ocessen sammen med
Billedskolen.
Til udsmykning af Selsmosestien valgte Ra Kajol
den kunstne iske udt yksfo m o namentik, de e
velkendt og udb edt i mellemøsten og no daf ika.
Resultatet af p ojektet va den mest fa vest ålende og spændende sti i Høje-Taast up.
Ifølge Billedskolelede Jytte Ande sen, ha p ojektet væ et en en succes: ”Det ha væ et en
ove vældende succes. Det ha væ et en fest af
fa ve og meget inte essant fo bø nene at følge
hele p ocessen og opleve Ra Kajol a bejde.”.
H l proj kt t r naturligvis n kr ativ proc s, m n proj kt t har også haft n båd
social og int grationsmæssig dim nsion
Jytte Ande sen, Lede af Billedskolen
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Bill d af famili fra Tåstrupgård
Foto: William Gaa de-Nissen

Fotoud tilling om ”Verden lykkelig te folk”
”Ve dens lykkeligste folk – og mangfoldighedens
ansigte ” va titlen på en fotoudstilling om integ ationen i Tåst upgå d, de skulle sætte fokus
på integ ationsdebatten i Danma k.
En kvinde med slø kigge di ekte ind i kame aet.
På et andet billede e en familie samlet i de es
stue fo an et julet æ af plastik, og et t edje fotog afi vise en mand med et lille danneb ogsflag
på altankanten. Disse e blot et lille udsnit af de
godt 30 billede , som blev udstillet i tunnelen
unde Taast up St.
Selv om de til hve t billede hø e en unik histoie, ha de po t ætte ede én ting til fælles. De
bo alle i det almene boligbygge i Tåst upgå d.
Det e Ma jan Ganjjou, de sammen med fo manden fo To sto p fotoklub, William Gaa deNissen, og fem stude ende f a RUC ha stået bag
udstillingen. Hun e skole-hjem-vejlede på
Selsmoseskolen og ha de fo kontakt med mange familie f a netop Tåst upgå d.
Nogl var m g t åbn og fortalt bl.a. om
tvangsægt skab r og d r s politisk synspunkt r, m ns andr snakk d om, hvordan
d r s liv i Danmark var
Ma jan Ganjjou, Skole-hjem koo dinato på
Selsmoseskolen
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Bill d r fra Kulturnatt n
Foto: Stig Bo K istensen (tv.), Sascha Hegne (th.)

Kulturnat
Kultu natten den 10. oktobe 2008 sta tede fo
fø ste gang i Tåst upgå d. På byens plads i Tåst upgå d samledes beboe e f a bl.a. Tåst upgå d, Gadehavegå d og To sto p til musik f a
bandet ”Swing of Saha a”. Da pladsen ikke længe e kunne umme folkemængden, ma che ede
man til Taast up Teate på Kjeld Abells Plads.
På Kjeld Abells Plads bød eleve ne f a F amewo k
på sangshow f a fo estillingen ”Teate kliken” I
Selsmosepa ken blev en sto , b ændende ø sat
ud på Selsmosesøen og Sylveste s djembeo keste spillede af ikanske ytme i pa ken,
mens deltage ne fik udleve et af ikanske t omme . Et sto t festvæ ke i afsluttede aftenens
p og am, som blev ove væ et af me e end 300
menneske .
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Bill d fra T at rkaravan n
Foto: Sascha Hegne

Gåden om de my ti ke kryd er
Mystiske k ydse ove alt i byen på skilte og containe e hensatte i ugevis byens bo ge e i fo und ing. Det va sta ten på en teate ka avane, de
unde ove sk iften ”Rejsen til X’et” bevægede sig
f a den ene ende af byen til den anden fo at løse
gåden om de mystiske k ydse .
Teate ka avanen, sta tede i Tåst upgå d, hvo de
fø ste mange bø n og voksne blev opsamlet.
De på bevægede den sig vide e til Taast up
bymidte. Unde vejs opt ådte teate g uppen Pet usca og Katha ina, og endnu fle e folk sluttede
sig til ka avanen fo at løse gåden om k ydse ne.
Teate stykket om de mystiske k ydse handlede
om at indd age bo ge ne f a de fo skellige bydele
i et fælles fantasiunive s, og de med binde bydelene bed e sammen. I det unive s teate stykket
skabte havde sp oget ikke nogen betydning. I
stedet blev de kommunike et via lyde, fagte ,
bevægelse og udt yk. På den måde blev bo ge ne ligestillet på tvæ s af kultu e og alde .
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Bill d fra Supp -t at r
Foto: Ma ie-Louise Baes, baesfoto.dk

Din teater-billet er en grønt ag
Skuespille e, klædt ud som kokke, gik en somme dag gennem Tåst upgå d og indsamlede
g øntsage f a beboe ne. Ud af g øntsage ne
lavede kokken Hen ik Dju huus en kæmpesto
g yde fyldt med suppe, så alle beboe ne kunne
få g atis suppe af de g øntsage , de selv havde
givet.
I teat ets baghave kunne familie ne efte følgende hø e en lille konce t med balkano kest et
Baxtalo, og se den g atis teate fo estilling ”La
Fontaine” spillet af gadeteate g uppen, Dansk
Rakke pak.
”Det e gode oplevelse som disse, de skabe
gode boligom åde fo os og fo beboe ne,” mene Nanna Rohwede , f a Tåst up Teate , ”og så
gø det jo ikke noget, at de e ’skjulte g øntsage i etten’, altså at familie ne he bogstavelig
talt få sublim scenekunst ind med skee .”
For at skab
n god kontakt til d ny t at rgæng r , må vi h r fra t atr t ud nfor
og mød folk, hvor d
r
Nanna Rohwede , publikumsudvikle på Taast up
teate
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Skits af d t ny byc nt r v d Taastrup st. og bill d af Stationsc nt r t
Illust ation: Sophienbe g Ejendommeudvikling A/S, Foto: Høje-Taast up Kommune
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D t r t spænd nd proj kt, d r vil styrk
Taastrup Station som knud punkt, og kombination n af butikk r, bolig r og rhv rv
vil gør d t attraktivt at b søg station n

Nye rammer for Taatrup Station center

Der ligger en ny lokalplan klar for området
omkring Taa trup Station center. Lokalplanen giver mulighed for, at centret og det
forplad kan blive mere velfungerende og
tid varende. Syd for tationen etablere et
nyt bycenter.
Det nuvæ ende Taast up Stationscente e f a
1972 og synes utidssva ende både i fo hold til
ind etning og udseende. De e mange tomme
lejemål i cent et, så de e ganske få butikke til
at tilt ække besøgende. Fo bindelse ne f a
cent ets fo plads til henholdsvis Taast up Station
og Selsmosen e helle ikke optimale. Man blive
ikke natu ligt ledt f a stationen til cent et og
vide e til Selsmosen.
Selvom fo pladsen e sydvendt e den ikke et
att aktivt sted at opholde sig. Eje en af stationscent et, No dicom, ønskede de fo alle ede fo
nogle å siden mulighed fo at omdanne og fo bed e stationscent et og fo pladsen. Men da
p ojektet begyndte at tage fo m, valgte No dicom af fo skellige å sage at udskyde p ojektet
nogle å . Nu se det imidle tid ud til, at No dicom
e pa at til at genoptage p ojektet, og by ådet
ha de fo vedtaget en lokalplan fo om ådet.
Center med mange funktioner
Det nye stationscente skal kunne umme både
butikke , hotel, estau ant og café, ku susvi ksomhed, administ ation og libe alt e hve v, ligesom de skal væ e mulighed fo spo tsfacilitete
som fx et fitnesscente . ”Vi lægge vægt på, at
stationscent et skal kunne umme en b ed vifte
af funktione og tilbud – både fo bo ge e i

Michael Ziegle , Bo gmeste

kommunen og besøgende udef a”, sige Lau ids
Ch istensen, fo mand fo Plan- og Miljøudvalget.
Lokalplanen gø det muligt at lave adgang til de
enkelte butikke f a cent ets fo plads, og at
cent ets midte gang f emove kan b uges til
butiksa eal. ”Lokalplanen lægge amme ne fo
en ombygning og opg ade ing af stationscent et
og ved at give adgang ud mod fo pladsen, kan
de skabes en tætte e sammenhæng med stationen”, sige bo gmeste Michael Ziegle .
Endvide e skal cent ets fo plads omlægges, så
fo pladsen danne en natu lig fo bindelse til både
Taast up Station og Selsmosen. Fo at det kan
lade sig gø e, skal pa ke ingsa ealet udnyttes
me e effektivt og fo pladsen skal have et b edt
fo tov, de gå f a stationen hen langs cent ets
facade og hen til Selsmosens stisystem.
Ideen med at skabe adgang til de enkelte butikke og bed e fo bindelse e også, at skabe me e
liv på fo pladsen. Fo pladsen skal de fo også
have en egentlig opholdsplads med t æe , de
skal gø e det endnu me e att aktivt fo handlende og and e bo ge e at opholde sig dé .
KulturRingen fingeraftryk
En omdannelse af stationscente et og stationsfo pladsen vil give me e liv til hele kultu ingens
om åde. Da de fø ste plane fo p ojektet blev
lagt fo et pa å siden, va det meningen, at
Kultu Ringen skulle bid age økonomisk til omdannelsen af fo pladsen og fo bed ingen af tunnelpassagen. Kultu Ringen fik de fo sto indflydelse på, hvo dan fo pladsen skulle se ud.
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Men fo di p ojektet blev udskudt på ubestemt
tid, besluttede Kultu Ringen, at pengene i stedet
skulle b uges på at omdanne Selsmosepa ken.
Nu hvo enove ingen af fo pladsen imidle tid se
ud til at blive gennemfø t, få Kultu Ringen alligevel den indgang til om ådet, de ønskede sig.
Nyt bycenter yd for jernbanen
Syd fo stationen etable es et nyt bycente , med
en sto dagligva ebutik, en ække mind e butikke , libe alt e hve v og bolige . ”Det e et spændende p ojekt, de vil sty ke Taast up Station
som knudepunkt, og kombinationen af butikke ,
bolige og e hve v vil gø e det att aktivt at besøge stationen”, sige bo gmeste Michael Ziegle .
Endvide e skal både buste minalen og Taast up
Station ombygges i løbet af de næste å . Målet
med ombygningen af stationen, e at give den et
me e åbent udt yk, og samtidig skabe øget t yghed, både på og omk ing stationen. Taast up
Stations fo plads blive også ombygget, blandt
andet med et nyt glastag.
Bycent et og to vet vil endvide e væ e med til at
t ække folk f a Taast up bymidte til det nye
stationscente og vide e til om ådet ved Selsmosen, Taast up Teate og Tåst upgå d. Bygge iet
af det nye bycente fo ventes at gå i gang i
2011.

Hvad ville vi, og hvad
nåede vi

Sk ma ov r indsats rn

Fy i ke projekter
T afiksikke hed på Tåst upgå dsvej
Vitalise ing af Kjeld Abells Plads
Ombygning af Taast up Teate
Kobling Selsmosen/Stationscent et
Etable ing af oplevelsessti
Bed e passage af je nbanen
Bed e stationsfo plads

Ungdom arbejde og kulturelle tilbud
Tilbud til Tåst upgå d
Teat et som aktiv medspille
Støtte til kultu p ojekte

Information og borgerinddragel e
Bo ge indd agelse
Etable ing af et kultu pa tne skab

Statu
Vejen e blevet gjo t me e sikke , ligesom den
e blevet fo skønnet.
P ojektet e gennemfø t, og pladsen e blevet et
midtpunkt fo hele om ådet.
Taast up Teate e blevet enove et og ha bl.a.
fået en ny facade, de e nomine et til p isen
’ve dens bedste ombygning’.
I fo bindelse med omdannelsen af Selsmosen
blive pa ken og Stationscent et koblet bed e
sammen.
I den nye Selsmosepa k komme de en oplevelsessti.
Tunnelpassagen unde je nbanen blev ikke enove et og fo ko tet med kultu Ringens støtte
som planlagt.
Stationscent ets fo plads blev ikke enove et
med kultuR ingens støtte som planlagt.
Statu
De e etable et et Kultu Team, de e et socialpædagogisk f itidstilbud til de mange unge i
Tåst upgå d.
Teat et kø e p ojekt F amewo k, i sama bejde
med bl.a. Selsmoseskolen.
Kultu puljen ha støttet fle e mind e p ojekte ,
hvo kultu en e omd ejningspunktet.
Statu
De ha væ et en omfattende bo ge indd agelsesp oces, hvo de e afp øvet nye, alte native
metode .
Kommunen og mange af de p ivate aktø e i
om ådet ha haft et udbytte igt pa tne skab
ved . om ådefo nyelsen.
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Helt f a sta ten havde kultu pa tne skabet en
ambitiøs vision fo om ådefo nyelsen. Kultu en
skulle væ e omd ejningspunktet fo det fysiske,
kultu elle og sociale løft af om ådet.
Høje-Taast ups bo ge e skulle have mulighed fo
kvalitative, kultu elle oplevelse i om ådet. Målet
va at b inge fle e menneske til om ådet og
de med knytte det tætte e til den øv ige by.
Kultu Ringens vision blev omsat til en ække
ove o dnede mål:
-

Gø e hve dagslivet i om ådet bed e.
Tilt ække fle e besøgende til om ådet
Fo bed e om ådets image.

Fo at nå disse mål, skulle de udfø es en ække
fo skellige stø e og mind e p ojekte . Langt de
fleste af de planlagte p ojekte e nu gennemfø t
elle e ved at blive gennemfø t.
Nogle e p ojekte ne e imidle tid ikke blevet til
noget. Det d eje sig om p ojektet med at fo bed e stationscent ets fo plads og p ojektet med
at fo bed e og fo ko te tunnelpassagen unde
je nbanen. De penge, Kultu Ringen havde sat af
til de to p ojekte , blev i stedet b ugt på omdannelsen af Selsmosepa ken.
På den anden side ha kultu Ringen tilvejeb agt
substantiel ekste n finansie ing til ombygning af
Taast up Teate og omdannelse af Selsmosen.

Vi har få t sat ansigt på vor s nabo r, hvilk t gør d t n mm r at løs hv rdag ns
små probl m r
E ik La sen, Fo mand fo Eje fo eningen Taast up Have

Kulturpartner kabet

Kulturringen amlede politikere, grundejere, virk omheder, kulturin titutioner og
boligafdelinger i et kulturpartner kab. Parterne blev ammen enige om hvordan de
kulle løfte den bydel, de bor i, på godt og
ondt.
I begyndelsen af 2005 invite ede Høje-Taast up
Kommune om ådets g undeje e, vi ksomhede ,
kultu institutione og boligafdelinge til et sama bejde om udvikling af om ådet. De udviklede
sig hu tigt en meget god og konst uktiv debat
om, hvad de skulle til fo at løfte om ådet, og de
enkelte pa te va meget inte esse ede i at koo dine e de es individuelle udviklingsst ategie og
skabe en fælles vision.
Hvorfor partner kab?
Kommunen kan ikke løfte en hel bydel alene. Det
e en komplice et opgave, som e afhængig af
mange fo skellige pa te s velvilje og inte esse i
at skabe fo and ing. Høje-Taast up Kommune
etable ede et pa tne skab, som skulle få alle
om ådets k æfte i spil og sik e, at den offentlige
støtte ikke kom til at stå alene, men blev b ugt
til at fo øge de p ivate investe inge i om ådet.
Endvide e skulle pa tne skab væ e med til at
give kommunen en bed e fo ståelse fo de lokale
pa te s behov, inte esse og p æfe ence og
de med kvalifice e indsatsen.
Omvendt fik de lokale pa te stø e indflydelse
på p ojektet. "På g und af pa tne skabet ha vi
væ et i stand til at påvi ke politike ne og give
dem input ude f a vi keligheden. De e fundet
gode komp omisse gennem pa tne skabet,"

sige Jens-E ik La sen f a No dea Ejendomme.
Endvide e ha pa tne skabet givet de lokale
pa te en øget indsigt i de politiske målsætninge
og p io ite inge , og mulighed fo at manøv e e i
fo hold til disse.
"De ha væ et megen kontakt mellem inte essente i p ojektet og politike ne fø og efte møde ne. Det ha skabt sto væ di fo os at deltage
i det he netvæ k, fo di det e nemme e at tage
kontakt til en politike , nå man alle ede én gang
ha mødtes. Netvæ k vi ke ," fo kla e ejendomslede fo KAB i Tåst upgå d Flemming DamNielsen.
Kommunen rolle
Det e kommunen, de udvælge de lokale pa te , de e nødvendige at have med. Kommunen
ønskede, at involve e de pa te , som kunne
bid age, og som va påvi kede af beslutninge ne.
Endvide e ha kommunen en sæ lig olle i fo hold
til at sik e , at de g uppe , de ikke e ep æsente et, få de es inte esse va etaget, elle blive
hø t gennem bo ge indd agelsen.
Den demok atiske fo ank ing af pa tne skabet
fo udsætte desuden, at politike ne spille en
cent al olle. De fo valgte by ådet syv ep æsentante f a de fo skellige pa tie til kultu pa tne skabet, ligesom de også blev udpeget lede e
f a administ ationen til at side i pa tne skabet og
sik e en koo dine ing med kommunens øv ige
indsatse .
"Kommunen ha ydet en sto indsats ved at d ive
pa tne skabet. Vi ha fået kla besked om p o-
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cessen hele vejen igennem," sige Jens-E ik
La sen.
Re ultatet af partner kabet
Pa tne skabet gav mulighed fo fo ventningsafstemning og fo at hø e pa te ne om de mest
hensigtsmæssige løsninge . De med lykkedes det
både at skabe en afbu eauk atise ing og med at
skabe gode esultate , som havde opbakning
lokalt
"Vi havde ikke nået de samme esultate uden
pa tne skabet. I fo hold til at søge ekste ne
midle e pa tne skabskonst uktionen alfa og
omega. Vi ville fo mentlig ikke have opnået ekste n finansie ing f a Realdania og Lokal- og Anlægsfonden uden pa tne skabet," sige Rune
Bæklund, som også pege på, at pa tne skabet
skabte fokus på byudvikling: "Uden pa tne skabet ville de helle ikke have væ et det samme
konstante fokus på om ådet."
Sidst men ikke mindst ha pa tne skabet skabt
bed e fo ståelse mellem om ådets fo skellige
pa t. ” Vi ha fået sat ansigt på vo es naboe ,
hvilket gø det nemme e at løse hve dagens små
p obleme , sige E ik La sen, Fo mand fo Eje fo eningen Taast up Have.

Publikationen er udgiver af:
Høje-Taast up Kommune
Bygaden 2
2630 Taast up
www.htk.dk

25

