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Legat uddeles

HØJE-TAASTRUP: Midler fra Høje-Taastrup Kommunes
Fælles Trangslegat uddeles til syge og økonomisk dårligt
stillede personer i Høje-Taastrup Kommune.
Der er i alt cirka 90.000 kroner til uddeling, som forventes at blive uddelt i legatportioner á 5000 - 10.000 kroner.
Det vil være sidste uddeling, da legatet bliver nedlagt.
Ansøgning med oplysning om personlige og økonomiske
forhold skal sendes til Høje-Taastrup Kommune, att. Birgitte Andersen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, senest 1. september 2009.

Havnefest i Mosede

MOSEDE: Pålidelighedsløb, bassiner med levende fisk,
Greve Roklubs »kanindåb«, dykning og harmonikaspil.
Det er bare nogle af de ting, der er på programmet, når
havnefesten på mosede Havn i dag løber af stablen.
Klokken 10 åbner indehaveren af iskiosken, Frank Andersen, og han vil i løbet af dagen kunne friste med is,
grillpølser, kartoffelsalat, fadøl, vin og meget mere. »Mosede Havns Venner-Templet« starter også sit årlige »pålidelighedsløb«, som går ud på, at bådene dyster om bedste
tid.
Lokalfisker Claus Olsen opstiller bassiner med levende
fisk, hvor børnene vil have mulighed for at gætte på fisk
og høre lidt om, hvordan fiskene lever i havet. Roklubben
i Mosede Havn arrangerer loppemarked, og klokken 15
kommer Kong Neptun forbi til »kanindåb«, hvor fem nye
medlemmer vil blive døbt.

Skraldet bliver
gennemrodet
Debat
GREVE: Jeg ville gerne bruge overskriften
»Polsk angreb«, men det
kan måske misforstås.
Men vi må i Røde Kors
på Greve Strandvej konstatere, at der igen har
været øvet hærværk på
vores storskrald. Ifølge
vidner, som også har
noteret et par bilnumre,
så var det personer, der
talte udenlandsk, som
tirsdag aften gennemrodede vores storskrald,
der var sat ud til afhentning onsdag morgen.
Jeg tror godt, at vedkommende
personer
ved, at Dansk Røde
Kors består af frivilligt
arbejdskraft, og at der
gøres et meget stort arbejde for at samle penge

ind til brug, også i de
nærmeste
nabolande
mod syd og øst.
Takken for hjælpearbejdet syntes vi ikke er
velplaceret, når samtlige sække og poser med
overskudsting og tøj
er tømt og væltet ud på
gaden, således at skraldemændene er i deres
gode ret til ikke at læsse
tingene.
Vi har tidligere anmeldt lignende som
ovenstående til politiet,
men det har ikke nogen
effekt.
Naboer på samme vej
har observeret, at deres
affald også er blevet gennemrodet samme aften.
Formand Asger Rasmussen
Røde Kors Greve/Solrød
afdeling

Fredag den 17. juli blev der sendt en prøveballon til vejrs i Hedehusene. Kunstneren Christian Nold testede,
hvordan en væsentlig del af projektet »Sensing the future of Hedehusene« ville fungere. Prøveballonen
var kun to meter i diameter, hvor den rigtige ballon vil være dobbelt så stor og blive belyst, så den kan
skifte farve.
Foto: Farokh Berenjgani

Hedehusene klar til kunstprojekt
Åbningen er
udskudt en uge,
men Hedehusene
er ved at være
klar til projektet »Sensing the
future of Hedehusene«.
HEDEHUSENE: Åbningen af det kunstneriske
projekt »Sensing the future
of Hedehusene« er blevet
udskudt en uge, så borgerne i Hedehusene må vente
til den 15. august for at se
mere om projektet.
Det lyder alternativt og
måske en kende aparte,
men egentlig er der en god
mening bag.
Projektet LysLyd »Sensing the future of Hedehusene« skal ifølge idemændene være en digital og
social undersøgelse af Hedehusene, der benytter sig
af folkeafstemninger og digitale målinger til at tage
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Lørdag
10.00-12.00: Solrød Center: Koncert NewORnielsen
10.45-14.15: Solrød Center: Koncert SlingerTown Street
Parade Band
12.30 og 14.00: Solrød Center: Papa Bues Viking Jazzband

Gudstjenester
Søndag 9. august
11.00: Havdrup kirke
11.00: Solrød Strandkirke
Ingen: Solrød kirke
9.30: Jersie kirke

Cirkus Baldoni
til Solrød
Cirkus Baldoni
slår i næste uge
teltet op ved Solrød
Idrætscenter til en
farverig familieforestilling.
Solrød: Fredag den 15.
august er der igen cirkus i
byen, når Cirkus Baldoni
kommer til Solrød.
Her kan publikum opleve
vovede, sjove og spændende
numre fra Kina, Rusland,
Ungarn, England og Danmark samt et par verdenssensationer, der vakte begejstring ved den berømte
Cirkusfestival i Monte
Carlo.
To numre er ikke set i
dansk cirkus før. Det er
»Manden med de 100 ansigter«, der er et raffineret
nummer med maskeskift. I

et andet balancerer kunstneren på en to en halv meter høj ethjulet cykel, der
står på en kæmpe kugle,
mens kunstneren griber
små skåle på hovedet, som
hun kaster derop med den
ene fod.
Derudover vil publikum
opleve en bueskytte, der i
håndstand affyrer en pil
med fødderne. Plus høj stolebalance, jonglering, akrobater, hunde, klovne, og
meget andet.
Den talende løve Leonardo underholder og driller endnu engang. Og alle
festlighederne bliver som
sædvanligt præsenteret af
cirkusdirektør Baldoni.
Forestillingen kan ses på
pladsen ved Solrød Idrætscenter klokken 18, og man
kan læse mere om blandt
andet billetpriser på hjemmesiden www.baldoni.dk.
-mh

Kortet viser, hvor de forskellige målestationer skal sættes op.

pulsen på byens samlede
tilstand.
Den britiske kunstner
Christian Nold har sammen med lokale borgere og
foreninger i Hedehusene
installeret et system af
sensorer og digitale stemmeurner, hvor man kan
udtrykke sin oplevelse af
Hedehusene. Det samlede
resultat af målingerne og
afstemningerne bliver vist
»live« på en stor heliumballon ved Hedehusene Station.

Fakta om kunstprojekt
Program for indvielsen
lørdag den 15. august:

Lokalt islæt
Borgerne i Hedehusene
inviteres til at deltage i
en følelses- og miljømæssig kortlægning af byen
gennem afstemninger om
blandt andet naboskab og
livskvalitet.
Og flere borgere og foreninger har allerede kastet
sig aktivt ind i projektet.
- Da jeg blev opmærksom
på, at Gammelsø-projektet
var ved at blive en realitet,
var min første tanke: Kan

vi i Hedehusene være med
til at præge den udvikling,
som vores by vil komme til
at gennemgå? Derfor har
jeg involveret mig i projektet, og jeg opfordrer alle
mine medborgere i området
til at gøre det samme, så vi
får en spændende by, siger
Ebba Hestbæk, der er lokal
tovholder på projektet.
Under Sensing the Fu-

 18.30 Visioner for byudviklingsarbejdet med
kunster v/ borgmester
Michael Ziegler
 18.45 Demonstration
af kunstinstellationen
v/ kunstner Christian
Nold
 19.00 Det lokale arbejde med projektet v/
Ebba Hestbæk fra Kultur på Heden
 19.05 Offentlig debat
den 22. august v/ Jens

rure of Hedehusene er der
da også rig mulighed for
Hedehusenes beboere for
at engagere sig aktivt i
projektet, også udover at
deltage i afstemningerne. I
august afholdes der for eksempel møder i forbindelse
med projektet hver torsdag

Brandt fra netværket
Supertanker
 19.15 Barbecue - mulighed for at købe grillmad og drikkevarer
 20.00 Værksted: Byg
en sensor og lav din egen
kortlægning af Hedehusene
 21.30 Ballonen over
Hedehusene
Station
tændes
 22.00 Arrangementet
slutter

Hovedstaden og Region
Sjælland som innovative og
kreative vækst- og oplevelsescentre.
Projektet er på længere
sigt med til at udvikle kommunernes strategier for
oplevelsesøkonomi
samt
understøtte kreative virksomheder. Samtidigt vil de
konkrete byrumsprojekter
udvikle metoder og viden
om, hvordan byrum kan gøres mere levende og attraktive som oplevelsesrum.
Man kan læse mere om
projektet på www.hedehusene.softhook.com eller på
www.lyslyd.com.
felby

klokken 18 frem til den 27.
august.
»Sensing the future of Hedehusene« er en del af LysLyd - et regionalt treårigt
oplevelses-, erhvervsudviklings- og læringsprojekt,
hvis overordnede formål er
at styrke og brande Region
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Kommunen tillader
ulovlig beboelse
Beboerne i Havdrup Søpark må
egentlig ikke bo
der, men Solrød
Kommune vender
det blinde øje til, at
Bonyt A/S endnu
ikke har fået en
såkaldt ibrugtagningstilladelse.
SOLRØD: Solrød kommune bliver kritiseret for
at have været for passive i
forbindelse med byggeriet
af Havdrup Søpark.
Efter konkursen af det
ansvarlige byggefirma, Bonyt A/S, har flere beboere
kritiseret kommunen for
at ikke at have været mere
involveret i byggeriet. De
mener, at mange af sagerne
med byggesjusk og manglende udbedringer i lejlighederne og udendørsarealerne kunne være undgået.

»De vil hellere end gerne
have vores skattekroner, så
de lader os flytte ind, men
de gider ikke at være med
til at sikre forholdene for
os«, lyder det fra en af de
beboere, der har haft postadresse i søparken gennem
to år.
Han mener, at kommunen
skulle have brugt truslen
om at tilbageholde ibrugtagningstilladelsen til at
presse Bonyt A/S tidligt i
byggefasen, og kan derudover ikke forstå, at kommunen har ladet folk flytte
ind.
På rådhuset i Solrød kan
Steen Danielsen, der er leder af teknisk Administration, godt forstå frustrationen hos de købere, der
måske bliver hårdt ramt af
situationen, men han mener ikke, at kommunen har
handlet forkert.
Vi går ikke på den måde
ud og holder øje med om nogen gør noget ulovligt - og
hvis man sætter sagen her
på spidsen, så betyder det

jo, at alle beboerne skal
flytte ud igen. Det kommer til at gå udover dem,
der har købt en lejlighed
i god tro, siger han og forklarer, at der også ligger en
forpligtelse hos Bonyt i at
informere køberne om en
eventuel manglende tilladelse, før de flytter ind.
- Og jeg kan forsikre om,
at skatteindtægterne ikkke
indgår i vores overvejelser.
Her i Teknisk Forvaltning
er vi kun interesserede i at
få opført noget byggeri, der
er i overensstemmelse med
gældende lovgivning, tilføjer han.

Eget ansvar
- Men derudover så må jeg
sige, at mange borgere har
alt for store forventninger
til, hvad kommunens rolle
er, og hvilke handle- og virkemidler, vi har til rådighed i den her slags sager,
pointerer Steen Danielsen.
Han forklarer, at kommunen først og fremmest skal

varetage en myndighedsopgave i forhold til byggerierne, og ellers ikke er indblandet i byggesagerne.
- Det er folks eget ansvar
at sikre sig, men jeg tror
desværre, at mange borgere kommer for sent i gang
med at sikre sig, og læren
af det her må være, at man
som køber selv har den vigtigste rolle, hvis man køber
boliger på projektstadiet,
siger Steen Danielsen og
forklarer, at det altid er risikabelt, hvis der ikke er
stillet store bankgarantier,
der for eksempel kan sikre
købet, hvis det skulle komme til en konkurs.
Solrød Kommune tilbageholder stadig 1.6 millioner
kroner af en bankgaranti
tilbage til færdiggørelse af
udendørsarealerne.
toth

.

Åben høring om baneløsning
ROSKILDE: Solrød Kommune har sammen de ni
andre kommuner, der arbejder for nybygningsløsningen arrangeret et åbent
høringsmøde om den planlagte jernbaneudvidelse på
Midtsjælland med deltagelse af transportminister
Lars Barfoed.
MØDET finder sted torsdag den 13. august.
Formålet med høringen
er at få præsenteret og debatteret argumenterne for
og imod både nybygningsløsningen og alternativet,
en helt ny jernbanelinje
fra København over Køge

til Ringsted. det såkaldte
5. spors-løsning. Borgerne
og offentligheden kan på
høringen få indblik i forskellene på de to løsninger
og stille spørgsmål til argumenterne for og imod. Programmet for høringen er,
at Poul Linder, borgmester
i Roskilde, vil byde velkommen, hvorefter transportministeren vil fortælle om
målet med baneudvidelsen
København-Ringsted.
Der efter vil der være indlæg, der fokuserer på fordele og ulemper ved de to
løsninger. Pia Olsen Dyhr,
SFs trafikordfører vil tale

om, hvorfor nybygningen
er bedre end 5. sporet.
Derefter vil Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune, tale om,
hvorfor 5. sporet er bedre
end nybygningen.
De to indlæg vil blive
efterfulgt af en lille pause, hvorefter tilhørerne
har mulighed for at stille
spørgsmål til panelet af politikere.
Mødet vil blive ledet af
journalisten og foredragsholderen Claus Hagen
Petersen, der i følge arrangørerne skal »formidle,
forenkle og skærpe stand-

punkter og positioner, så
forskellen i vurderingen af
de to løsninger bliver synlig og skarp«.
De ti kommuner, som står
bag høringen, er Greve,
Holbæk,
Høje-Taastrup,
Ishøj, Kalundborg, Lejre,
Odsherred, Roskilde, Solrød og Vallensbæk. Arrangementet er åbent og finder
sted på rådhuset i Roskilde, Køgevej 80, fra klokken
19-21. Læs mere om baneprojektet på kommunernes
fælles hjemmeside www.
banevision.dk og på Solrød
Kommunes hjemmeside.

Blandt deltagerne sidste år var borgmester Niels Hörup.

Tour de Solrød
med SFC
Solrød FC er klar
til atter at afvikle
det årlige cykelarrangement Tour
de Solrød, som i år
vil finde sted den
lørdag 29. august.
Solrød: Så er det igen tid til
at tage plads på spinningcyklerne terrassen ved
Texas Sports Café, hvor der
som i tidligere års tour vil
være deltagelse af lokale
politikere og forretningsfolk samt personer med tilknytning til Solrød FC.
Der er to muligheder på

kondicyklen,og det er enten at køre 45 minutter eller en sprinterdistance på
ti minutter. Sidste år blev
Arne Basse vinder på 45
minutter ved at cykle 28,2
km. Gennemsnittet for deltagerne var her ca. 26 km,
og på ti minutter var gennemsnittet ca. 5 km.
Solrød FC søger i denne
tid sponsorer til arrangementet, hvor overskuddet
går til klubbens ungdomsafdeling.
Ved arrangementet lørdag den 29. august bliver
grillen tændt, og der bliver
lavet bøfsandwich m.m.
Det er fra klokken 11-13.30
i Solrød Center.
jh

