
Holbækmotorvejen

Holbækmotorvejen

Hovedgaden

Hovedgaden

Roskildevej

B
ra

n
d
h
ø
jg

å
rd

sv
j

e

H
edevej

Kalle
ru

pvej

delerrøN

V
esterled

Ø
st

er
el
d

Jernbane

Jernbane

Marked  i 
Hedehusene

Lokale produk-
ter som f.eks 
honning, gønt-
sager og vin. Kan 
kombineres med 
at skabe mindre 
virksomheder

Lokal mad og 
drikke, der bl.a. 
kan afspejle de 
mange kulturer i 
Hedehusene 

Loppemarked 
med alt godt fra 
pultekammeret. 
En god måde at 
lære nye men-
nesker at kende 

Genbrugs bygge-
marked og råd-
givning omkring 
bæredygtigt byggeri. 
Kan styrke byens “gør 
det selv” ånd

Musik, gøgl og 
anden optræden. 
En chance for at 
få byens unge 
med og skabe lidt 
liv i gaden.

Forslaget udsprang af diskussionen om hvor-
dan men kunne skabe mere liv i Hedehusene 
ved at fredeliggøre Hovedgaden kombineret 
med et marked fast hver måned. Markedet 
kunne placeres på pladsen foran det røde 
hus eller på parkeringspladsen nord for Ho-
vedgaden, som ofte står tom. Der blev talt om 
at byens handlende kunne sælge større partier 
af slagvarer, men også at man på forskellig 
vis kunne opmuntre mindre producenter (der 
blev talt en del om den lokale vin) til at sælge 
deres produkter her – f.eks. gennem billigere 
eller gratis stadepladser. 

Endelig blev der talt om at torvedagen også 
kunne kombineres med loppemarked eller et 
sted, hvor der blev solgt nye eller genbrugte 
bygge materialer. Det sidste ville være en mu-
lighed for at dels knytte an til de mange hånd-
værkere og gør det selv folk som Hedehusene 
rummer og ikke mindst være et sted hvor 
”Nybyggerne” i Gammelsø området kunne 
gå hen få en god kontakt til det eksisterende 
Hedehusene.

Solgt
eller

 Gratis*

* Tilstandsrapport og energimærke er iht. lovgivningen 
ikke omfattet af “Solgt eller Gratis”.

TAASTRUP/HEDEHUSENE
Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE,  
Anne Crone A/S

Taastrup Hovedgade 105
2630 Taastrup
Tlf: 43 99 62 60

Få en hel gardinforretning 
hjem til Dem
Vi kommer med over 1.200 stk. prøver.

Gardiner
Markiser
Persienner
Foldegardiner
Lamelgardiner
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www.miga-gardiner.dk

Rullegardiner
Plisségardiner
Panelgardiner
Gardinvask

Overalt på Sjælland
Tlf. 70 25 35 50

Showroom 
Nørre Boulevard 152
4600 Køge

G
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93-1-taa

Permanent udstilling: Hjørnegårdsvej 3, Lille Skensved

Åbent: Mandag-torsdag kl. 8 - 16. Fredag kl. 8 - 12 -eller efter aftale

Vælg sanitet, farver

og se tegningerne af det færdige

baderum før vi begynder arbejdet

• Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved
• Tlf. 5616 7000 • moelbak.dk • info@moelbak.dk

Mølbak
VVS & Gasteknik A/S

Nybolig?
Vi sælger
den gamle

til markedets højst opnåelige pris -
kontakt os og hør om dine
salgsmuligheder.

Nybolig Mads Østergaard
Taastrup Hovedgade 72
2630 Taastrup
Tlf. 4371 4422

Hovedgaden 502
2640 Hedehusene
Tlf. 4656 2555

Vi klarer 
opgaven

Taastrup Hovedgade 115 
2630 Taastrup
Tlf. 43 99 48 11

Strandfelt

Når du skal sælge!
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Tilbuddene gælder fra mandag d. 19. april til 
og med lørdag d. 24. april og kun i føtex City2

 

DANSK KALV 
Kalve T-bone .. 
Med mørbrad på den ene side af benet 
og tyndsteg på den anden side. 

7995
PR. 1/2 KG.

Taastrup & Hedehusene
- lidt ud over det sædvanlige

Axeltorv – Østerparken 8, 2630 Taastrup, Tlf. 43 30 35 10
Vesterkøb 39, 2640 Hedehusene, Tlf. 46 56 14 01
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Nutella

Superpris

KÆMPEGLAS

Nr. 405 • 8. årgang • uge 16 Tirsdag den 20. april 2010 www.lokalavisentaastrup.dk

Hyggeligt marked

I Hedehusene var der torsdag eftermiddag premiere på byen nye marked, og det blev en stor succes. 
Mange borgere bakkede op om initiativet ved at møde op og handle, få sig en sludder og lidt godt at 
spise. Udover de mange fristende stande med lækkerier, bød markedet også på underholdning. En tal-
stærk gruppe vikingekrigere fra Klub Inn var mødt op for at gøre opmærksomme på, at de vil kæmpe 
for en bevarelse af Hedehusene Skole, hvor de træner. Der udspillede sig herefter en underholdende 
sværddyst mellem borgmester Michael Ziegler og de unge krigere. Foto: Kenn Thomsen.

LÆS SIDE 20 

Taastrup Station
bliver renoveret
Nu sker der endelig noget 
med Taastrup S-togssta-
tion. DSB har planer om 
forbedringer på perron, 
tunnel og forpladsen, lige-
som det rustne tag skal 
fjernes.

LÆS SIDE 6

Kommunal
dramaskole
Dramaskolen Teaterkliken 
er kommet med et spæn-
dende program, hvor 
børn kan udleve deres 
drømme om at lære at 
danse eller spille skuespil. 
Dramaskolen inviterer til 
klassefest, når årets stykke 
opføres den 28. og 29. april 
bl.a. om mobning og alko-
hol.

LÆS SIDE 14 og 16

TFC tabte
første kamp
Taastrup FC er stadigvæk 
suverænt i spidsen i serie 1, 
men holdet er ikke længe-
re ubesejret. Mandskabet 
tabte den første kamp 
i lørdags, da det blev til 
nederlag til Kalundborg på 
hjemmebane.

LÆS SIDE 28

 

Boligen side 31

2010 A new market, Hedehusene, Denmark

A new market in Hedehusene had been an old dream. The 
unlikely catalyst was a mapping project (NO2 and noise)
with the artist Christian Nold as part of a festival for art 
and urban innovation in and around Copenhagen. Parallel 
with the project a participatory track benefited from the 
“critical mass” that included the local mayor and politicians.  

At one discussion the question about the market came up 
and one citizen would point out of the window and say 
“let’s do it there”. Preparations lasted the winter and the 
first market the next spring was selling local products and 
being a welcome reversal of the decline so typical of periph-
eral towns and communities.


