iaVlSen-Taastru

Plads

til forlystelsespark for hele området

Kommende lokalplan skal
skabe rammerne for en
forlystelsespark i flere

dble med interaktiv leg,
sport og spil i det rcgionale fritidsområde ved
Roskildevej/Bondehøivej.

HøjdTaastrup Kommune
har modtaget en ansøgning
om at etablere en forlystelsespark med blandt andet,
multisportsbaner, curlingbanet Danmarks største rutsjebaner, sanserum, større
indendørs badeland og over-

natningsfaciliteter i form af
400 toplans ferierækkehuse

at

og 600 campingpladser.

unikke tilgængelighed både
i Hovedstadsregionen og
Øresundsregionen som hel-

Plan- og Miljøudvalget finder projeltet interessant og
har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området, som skal danne rarnmen
for den kommende forlystel-

synliggøre kommunens

attraktive beliggenhed og

hed, pointerer borgmester
Michael Ziegler.

- Med et arlist besøgstål på
1.5 mio. gæster vil forlystelsesparken få stor betydning

for hele kommunen

-

ikke

for realiseringen
planerne om udvilding

af
af
Høje Taastrup bymidte, siger

mindst

laurids Christensen, formand

Det

betyder mange hundredetu-

Regionale Fritidsområde er afurænset aI

for Plan- og Miljøudvalget
For$stelsesparken vil være

sinde besøgende til området

Holbækmotorvejen, Bonde

for både borgere,

Udviklingen af Det Re-gio
nale Fritidsområde er strate
gisk vigtig for HøjeTaastrup

højvej, Ring 5 og Roskildevej.

udefra og daglige pendlere.
Derfor skal lokalplanen sikre,

sespark,

der

forhåbentlig

-

Kommune, og vil bidrage til

Fritidsakiviteter

Forlystelsesparken

vil

blive

nabo til det plærlagte Aircenter
og således bidrage til at skabe

en ldynge af fritidsaktiviteter
til glæde for borgere i hele
Hovedstadsomradet

meget synlig foa Roskildevej
gæster

at den arkiteltoniske

helhedsløsning for bygninger og
udearealer udtrykker kvalitet,
sammenhæng og imødekommenhed.

Her skitseplanen for den kommende forlystelsespark. Nr,
1 er området for forlystelsesparken, men nr. 2 er forbe!
hold en udvidelse af parken, hvis det bliver den forueni
tede succes, mens nr. 3 er forbeholdt et større campingL
område og 500-600 ferieleilighed.

I

næste

uge sætter området, hvor vi fir en merd

Lokalavisen Taasfup

fokus

på de forskellige planer

præcisudtalelseafdeinvolvq

i redeparter.

!

