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HØJE-TAASTRUP
TIRSDAG
18.00: Høje-Taastrup Rådhus: 

Byrådsmøde
19.00: Taastrup Bibliotek: 

Jazzlytteklubben om Kans-
as City jazz

ONSDAG
10.00: Hedehusene Bibliotek: 

Hæklecafe
11.00: Taastrup Kulturcenter: 

Cykeltur, arr.: Ældre Sagen
19.30: Taastrup Kulturcenter: 

Kom og syng med i Koret 
Facett

ISHØJ
ONSDAG
13.00: Kulturium Bibliotek: 

Højtlæsning og samtale 
- om Leonora Christina 
Ulfeldt

Hedehuset: Jeanne Anthoni-
sen (til 12. september)

Ansgarkirkens sognehus: 
Charlotte Bjørlig og Niels 
Askholm (til 4. oktober)

Sundhedscenter Espens 
Vænge: Fotoakrobaterne 
fra Vallensbæk (til 30. sep-
tember)

Arken: Patricia Piccinini (til 
8. september)

Byhistorisk Samling og 
Arkiv, Blaakildegaard: 
Keramik fra Taastrup og 
omegn (til 31. december 
2019), Vejen forbi - L.A. Ring 
i Høje-Taastrup Kommune 
(til 31. december 2019)

ÅBNING: Hedehuset 
har fået nye og ind-
bydende rammer, 
og de bliver indviet 
med en åbningsfest, 
hvor alle er velkom-
ne.

HEDEHUSENE: Hedehusenes 
kulturhus, Hedehuset har i 
løbet af foråret været under 
renovering indenfor. Are-
alerne var blevet trætte og 
slidte, men nu er rammerne 
blevet frisket op, og huset 
har fået nye møbler, der gør 
huset langt mere indbyden-
de for de besøgende.

Derfor inviterer Kulturhu-
sene og foreningerne til åb-
ningsfest søndag den 8. sep-
tember klokken 12.00-15.00, 

hvor man kan få et nærmere 
kig på de nye rammer. 

I renoveringsarbejdet har 
det været vigtigt for Kultur-
husene, at de nye materialer 
har været bæredygtige. Der-
for allierede Kulturhusene 
sig med møbel- og indret-
ningsfirmaet, 2RETHINK, 
som tænker i bæredygtig-
hed. 

Når man træder ind i He-
dehuset, vil man møde lam-
per lavet i pap, stole med 
korksæder og moskugler 
vil pryde loftet. Selvom det 
ikke lyder af meget, så er det 
stærke materialer, som vil 
holde mange år fremover, 
og indretningen er fremtids-
orienteret.

Borgmester Michael Zieg-
ler samt fritids- og kultu-
rudvalgsformand, Merete 
Scheelsbeck, vil stå for åb-

ningstalerne klokken 12, og 
derefter vil foreningerne i 
Hedehuset og Kulturhusene 
stå for de festlige timer frem 
til klokken 15.00.

Concord Brass Band vil 
stå for musikken, mens for-
eningerne er klar til at tage 
imod de mange gæster i lo-
kalerne, hvor man kan høre 
om og prøve deres mange 
fritidsinteresser. 

Kunstforeningen Humlen 
og Ældre Sagens Billedma-
lerskole vil stå for kunstud-
stillingerne, og for de små 
vil der være teater i salen, 
som vil være omdannet til 
en skov, og Det Danske Spej-
derkorps, Balder-Hedehuse-
ne Gruppe vil udenfor stå for 
bål og snobrød. 

En festlig dag, hvor alle er 
sammen om at indvie de nye 
rammer.

Oplev Hedehuset 
i sine nye klæder

Hedehuset var blevet lidt træt og slidt, så nu er det blevet renoveret og fået nye møbler.

ANTENNE: Advo-
kater vurderer nu, 
at Ishøj Kommune 
kun må overdrage 
internet-delen af 
fællesantennen, hvis 
den tager penge for 
det - og det var ikke, 
hvad byrådet ønske-
de.

ISHØJ: Ishøj Byråd har bedt 
kommunens administration 
om at undersøge mulighe-
den for at overdrage Ishøj 
Fællesantenne til en bru-
gerdrevet antenneforening. 
Som led i denne proces be-
stilte kommunen før som-
merferien et juridisk notat, 
og det viser nu, at hvis man 
som kommune overdrager 
sin kommunale antennefor-
ening til en privat antenne-
forening, er det at betragte 
som økonomisk støtte. 

Loven skeldner nemlig 
mellem tv og internet, og 
kommunen kan derfor ikke 
overdrage fællesantennen 
uden, at den private anten-
neforening betaler mar-
kedsprisen for overdragel-
sen af antenneanlægget.

- Det er imod byrådets øn-
ske, at overdragelsen skal 
koste brugerne noget, men 
vi må tage til efterretning, 
at det i praksis ikke længere 
er en mulighed at overdra-
ge Ishøj Fællesantenne til 
en privat antenneforening 

uden at tage os betalt for det. 
I tæt samarbejde med fæl-
lesantennes brugerråd vil 
vi derfor hurtigst muligt få 
kigget på fremtiden for fæl-
lesantennen, så vi kan gøre 
borgerne trygge i forhold til, 
hvad der skal ske med deres 
tv og internet, siger borg-
mester Ole Bjørstorp (S), 
der understreger, at de nye 
oplysninger ikke ændrer på 
byrådets ønsker for fælles-
antennen.

- Vi har hele tiden været 
af den tro, at vi kunne lave 
en overdragelse til medlem-
merne af fællesantennen, 
som ikke ville koste dem no-
get. Der er flere private an-
tenneforeninger i Danmark, 
som for 10-20 år siden har 
fået deres antenneanlæg af 
kommunerne. Blandt andet 
Lejre Kabelnet, som i janu-
ar 2018 var i Ishøj og fortæl-
le byrådet om, hvordan de i 
2006 fik overdraget fælles-
antennen fra Lejre Kommu-
ne. Forudsætningerne for 
antennedrift har imidlertid 
ændret sig de seneste 10-20 
år. Med tiden er internet ble-
vet en stadig mere central le-
verance for antenneforenin-
ger og tv en tilsvarende min-
dre central leverance, siger 
borgmester Ole Bjørstorp.

På et temamøde i slut-
ningen af september vil 
Økonomi- og Planudvalget 
sammen med Brugerråd for 
Ishøj Fællesantenne drøfte, 
hvad der skal ske med fælle-
santennen.

Antenne- 
farcen  
fortsætter

Debat

HØJE-TAASTRUP: Den nu-
værende investeringsplan 
for vejomlægningerne i 
Høje Taastrup C er baseret 
på rådgivernes estimat fra 
2017, hvor man forventede 
samlede omkostninger på 
ca. 80 mio. kr.

Da et mere detaljeret 
projektforslag blev fær-
diggjort tidligere i år, blev 
rådgiverne bedt om at ud-
arbejde et nyt estimat over 
omkostningerne. Rådgi-
verne vurderer nu de sam-
lede omkostninger til 136 
mio. kr., hvilket er 56 mio. 
kr. dyrere end estimatet 
fra 2017. Under 10 mio. kr. 
af forskellen kan henføres 
til projektændringer og al-
mindelige

prisfremskrivninger. 

Den resterende og største 
del af forskellen skyldes to 
forhold: Rådgiveren har i 

estimatet fra 2017 brugt et 
tidligere estimat fra 2013, 
som blev prisfremskrevet. 

Tilsyneladende har rådgi-
veren i estimatet fra 2013 
undladt at tillægge sæd-
vanlige omkostninger til 
projektering og uforudsete 
udgifter, og denne fejl er 
slået igennem i estimatet 
fra 2017

Heldigvis vurderer admi-
nistrationen at det nye esti-
mat er skudt over mål, og at 
de samlede omkostninger 
ender i intervallet 100-120 
mio. kr., svarende til en 
budgetoverskridelse på 
20-40 mio.kr. og samtidig 
peger administrationen på 
at sløjfe projektet for Skåne 
Boulevard, hvilket bringer 
den samlede budgetover-
skridelse ned på 0-20 mio. 
kr.

Det siger sig selv, det er 
stærkt utilfredsstillende 
med så dyr en fejltagelse. 
Med alle de anlægsprojek-

ter - to nye skoler, hele Hø-
je-Taastrup C, Nærheden 
- så er vores medarbejdere 
presset til bristepunktet. 
Derfor er Høje-Taastrup 
Kommune afhængige af 
dygtige rådgivere, og jeg 
bliver bekymret, når så-
dan en dyr fejltagelse kan 
ske. Vi kan kun håbe på, at 
budgetoverskridelsen ikke 
bliver større, for det er kun 
en vurdering fra admini-
strationens side.

Jeg har spurgt, om rådgi-
veren har et økonomisk an-
svar, desværre kan vi ikke 
gøre et krav gældende, der-
for er det sindssygt vigtigt, 
at vi selv har nogle syste-
mer, så vi højere grad selv 
kan opfange sådanne fejl.

Thomas Bak (S),
Byrådsmedlem i Høje- 
Taastrup Kommune

En dyr fejltagelse til 56 mio. kr. i Høje-Taastrup C

Socialdemokraternes Thomas Bak er ikke tilfreds med, at et esti-
mat over udgifterne til vejomlægningerne i Høje Taastrup C har 
vist sig at være forkerte.

HØJE-TAASTRUP: Kom og 
hør om ordblindhed den før-
ste tirsdag i hver måned på 
Taastrup Bibliotek. Næste 
gang er den 3. september.

Her kan man møde Kim 
Høyer fra Voksenskolen til 
en snak om ordblindhed. 
Han træffes den første tirs-
dag i hver måned klokken 
14-16 på Taastrup Bibliotek.

Hør om ordblindeunder-
visning, og om hvordan man 
kan blive testet for ordblind-
hed på Voksenskolen. 

Hjælp til  
ordblinde


