Råderum i Charlottekvarteret

Projektrealisering

- Høje-Taastrup

FORMÅL
Projektet skal sammenbinde Hedehusene, byens nye
bydel og Charlottekvarteret og sikre større interaktion områderne imellem. Hensigten er at styrke det
sociale liv og fællesskab samt det lokale ejerskab til
en positiv udvikling af området.
PROJEKTETS IDÉ OG INDHOLD
Et grønt parkstrøg for bløde trafikanter etableres
gennem Charlottekvarteret for at binde området
sammen med omgivende Hedehusene og bydelens
institutioner. Parkstrøget forsynes med et bredt udbud af aktiviteter og opholdsmuligheder, som skal
gøre området til et oplevelsesrigt alternativ til cykel- og gangstien syd for kvarteret. Forskellige aktivitetstyper placeres i zoner omkring parkstrøget, så
man oplever at bevæge sig gennem vekslende rum
med forskellige brugermuligheder. Beboerne i bydelen vil blive inddraget i udformningen af de forskellige råderum på parkstrøget. Idéen er, at der etableres
aktiviteter og rum for alle; børn og unge kan bevæge
sig vildt og spille bold i ét område, mens ældre, familier og andre, der foretrækker mere rolige omgivelser,
også får plads og rum. De enkelte rum kan indrettes
til havekultur, dansk, håndværk, madlavning, som giver mulighed for, at man kan mødes og lære af hinanden.

for den nye bydel med kommende 10.000 beboere.
MÅLGRUPPE
De primære brugere vil være beboere i Charlottekvarteret, børn og unge i områdets skoler og institutioner
samt borgere i Hedehusene og den nye bydel.
ORGANISERING
Projektet gennemføres af VIBO og DFB i samarbejde
med Høje-Taastrup Kommune, de lokale institutioner
og fritidsforeninger, Roskilde Produktionsskole og
det lokale erhvervsnetværk.

ANSØGER

DFB afd. 9304, VIBO afd. 121
og 135

BOLIGORGANISATION

DFB v. Domea og VIBO

KOMMUNE

Høje-Taastrup

RÅDGIVER

LIW Planning og Supertanker

KONTAKT

Martin Rosenkreutz Madsen

E-MAIL

martin@charlottekvarteret.dk

STØTTEBELØB

7.000.000 kr. inkl. moms

MEDFINANSIERING

37.000.000 kr. inkl. moms

Projektet indgår i en igangværende områdefornyelse
af det centrale Hedehusene og udviklingsplanerne
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