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HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima



BYUDVIKLING

NÆRHEDEN
3000 nye boliger

HØJE-TAASTRUP C
1200 nye boliger



913 Boliger
2670 Beboere 987 Boliger

2153 Beboere
773 Boliger
1755 Beboere 

UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Den almene sektor

• 28% af kommunens boliger er 
almene

• 3 udsatte boligområder på 
regeringens liste

Strategisk samarbejde

• Ingen udsatte boligområder i 
2025

• Styrket samarbejde om sociale 
indsatser 

• Attraktive almene boliger og 
boligområder 

• Kapacitetstilpasning af sektoren 

• Socialt afbalanceret 
beboersammensætning 



UDFORDRINGEN



UDFORDRINGER

Effekterne af de økonomiske mekanismer på boligmarkedet 
er større end effekterne af det boligsociale arbejde. 

Andelen af 18-55-årige beboere i beskæftigelse

Kilde: Gunvor Christensen, Indsatser i udsatte boligområder, 
Kraks Byforskning 2013

Almene boliger

Øvrige boliger

Stort set alle udsatte boligområder er opført mellem 1960 
og 1980 som industrialiseret byggeri. 



Udsatte boligområder i HTK – visioner og indsatsområder 

Januar 2016
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FRA NEGATIV TIL POSITIV UDVIKLINGSSPIRAL
Fokus på de dynamikker der er på spil i de udsatte boligområder



Skala og identitet

Kilde: Københavns Kommune, ”TRYGT OG SKØNT BOLIGOMRÅDE - En designguide til social bæredygtighed”

Bymæssig integration

BYOMDANNELSE

De fysiske strukturer er helt afgørende for, om et område kan ændres fra socialt udsat til attraktivt og velfungerende.

Vi skal undersøge mulighederne for at ændre på bystrukturen og skabe en varieret bebyggelse.



KVARTERSPROFILER

Vi skal have fokus på udvikling af kvarterer frem for et isoleret fokus på de udsatte boligområder.

Vi skal bygge videre på områdets ressourcer, og etablere en arbejdsdeling, så de ikke konkurrer om det samme



PRIORITERET INDSATS I INSTITUTIONER OG SKOLER

Personer, der gennemførte 9. klasse i 1998-2000 og som 
stod uden uddannelse i 2008-2010

2. Og 3. klasse elevers scoring i test i matematik alt efter, 
hvor belastet deres daginstitution var i 2010

En blandet børnesammensætning i institutioner og skoler kan bryde den sociale arv.



FRA UDSATTE BOLIGOMRÅDER TIL ATTRAKTIVE BYDELE

Fysisk spor
Vi gør de udsatte boligområder til en attraktiv del af byen. 

Socialt spor
Vi fremmer den sociale mobilitet i udsatte boligområder

Byomdannelse: 
Boligområderne skal 
integreres i byen 
gennem infrastruktur-
forandringer og ved at 
etablere funktioner i 
områderne. 

Kvarterprofiler: 
Boligområderne skal 
være en del af et 
kvarter, som har sin 
egen identitet og 
attraktion. 

En aktiv boligpolitik: 
Vi skal sikres en god 
fordeling af almene 
boliger i kommunen og 
dermed mere blandede 
kvarterer. 

Institutioner og skoler: 
Boligområdernes 
institutioner og skoler 
skal løfte de svage børn 
og tiltrække 
ressourcestærke 
familier.

Familieindsatser: 
Vi skal samarbejde på 
tværs og prioritere 
indsatsen for at hjælpe 
familier ijob og 
uddannelse. 

Byrumsplaner og 
strategisk 
udviklingsplan

Fremtidens 
Taastrupgaard. 
Visionsplan 
Gadehavekvarteret. 
Råderum i 
Charlottekvarteret

Samarbejde med 
Realdania om en 
strategisk 
udviklingsplan

Fremme private 
investeringer i udsatte 
boligområder. 

Nedrivning, fortætning 
og nybyggeri

Nedlægge almene 
boliger i udsatte 
boligområder. Nye 
almene boliger andre 
steder i kommunen

Nedrivning af 188 
boliger i Taastrupgaard. 
Evt. fortætning i 
Gadehavekvarteret. 
Evt. salg i 
Charlottekvarteret

Frikommuneforsøg om 
billige boliger. Fælles 
anvisningsaftale. 

Kvarterudvikling og 
funktioner i områderne

Gregersens kvarter –
den regionale vidensby. 
Udvikling af Campus og 
ungemiljø 

Kjeld Abells Kvarter –
kulturkvarteret. 
Udvikling af et 
børnekulturhus

Hartmanns Kvarter –
Iværksætterbyen. 
Omdannelse af 
Charlotteskolen

Fremskudte og 
prioriterede indsatser i 
de udsatte områder

Der er i budgetforliget 
afsat nye midler til 4 
fremskudte 
socialrådgivere og 15 
jobkonsulenter. 

Den nye boligsociale 
helhedsplan i 
Taastrupgaard udvikler 
beskæftigelses-
indsatsen trappen. 

Den nye boligsociale 
helhedsplan i CK 
udvikler familiekurser. 

Skoleudvikling og 
udvikling af attraktive 
skolemiljøer

Sammenlægning af 
Gadeskolen og 
Selsmoseskolen. Nye 
stærke profiler: 
Teknologi/Udskoling, 
Kultur/indskoling.  

Flytning af 
Charlotteskolen og 
Hedehusene skole til ny 
skole i Nærheden. Den 
nye skole får en stærk 
profil som Science 
skole. 



TAASTRUPGAARD I DAG



EN MULIGHEDOPSTÅR



FREMTIDENS TAASTRUPGAARD

Vi bygger et børnekulturhus, et samlingspunkt for hele kommunen, en anledning for at komme i Taastrupgaard

Vi bryder bebyggelsen ned i mindre enheder, åbner op og skaber et naturligt centrum i området

Vi giver plads til at bygge nye private ejerboliger og tilfører områder nye beboere og investeringer

















CHARLOTTEKVARTERET



BY I BALANCE

Den strategiske udviklingsplan skal svare på: 

Hvordan de kommunale vækstlokomotiver 
(byudviklingsprojekter, erhvervsudvikling mv. ) 

og de regionale og samfundsmæssige dynamikker
(vækst i hovedstadsregionen, nye boligpræferencer mv.) 

kan bidrage til at skabe en permanent forandring i de 
udsatte boligområder 

og derved sikre en fuld udnyttelse af kommunen 
udviklingspotentialer frem mod 2040. 

Den strategiske udviklingsplan indeholder:

En vision, der bygger på en grundig analyse af 
udviklingspotentialerne i et regionalt perspektiv. 

Udviklingsprincipper for den sociale og fysiske 
transformation, som er robuste ift. politiske og  
samfundsmæssige forandringer. 

Fremtidsscenarier for realisering, der skitserer 
forskellige muligheder og deres fordele/ulemper/effekt. 

Indsatser og åbningstræk der skal prioriteres, og som 
kan sætte de ønskede ændringer i gang. 



Programstyregruppe
Direktion i HTK

Direktører i KAB, DOMEA og VIBO
Repræsentanter fra programsekretariatet deltager

Programsekretariat

Rådgivende politisk udvalg (§17.4)
Økonomiudvalget og Socialudvalgsformanden fra HTK

Politiske repræsentanter fra AKB, DFB og VIBO
Repræsentanter fra programstyregruppen deltager 

HTK ByrådAfdelings- og 
Organisations-

bestyrelser

HTK 

Styregruppe for
Børnekulturhus i 

Kjeld Abels 
kvarter

Kvarters 
bestyrelse for

Taastrupgård og 
Blåkilde

Styregruppe for
Tidlig indsats og 

tværgående 
samarbejde 

Kvarters 
bestyrelse for

Gadehavegård og 
Charlotteager

Styregruppe for
Ungdoms- og 

uddannelsesmiljø
i Gregersens 

kvarter

PARTNERSKAB MED BOLIGORGANISATIONERNE

Masterplan

Boligsocial HP

Masterplan

Boligsocial HPMetodeafprøve

Økonomi analyseFysiske rammer

Indhold

Fysiske rammer

Indhold

KAB VIBODOMEA

Programorganisering

Projektorganisering

Strategisk 
udviklingsplan i 
samarbejde med 

Realdania

Politisk og ledelsesmæssig prioritet


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25

