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ACT|0N: Det er ikke kun På Pa-

piret, der er gang i et KæmPe-

ålort' nvt forlystel ses-område

i Høje Taastrup' Lige nu er.er

sakaldt air-center ved at relse

sie på den nordlige del af area-

iålmel"m noskildevej og Hol-

bækmotorwejen'- 
Det er starten På et helt nYt

oolevelses- og fritidsområde'
Jer dækker et arealPå cirka I '5
mitlion"r kvadratrneter i fløje

iuutttuP - -"Uem Roskildevej

os Holbækmotorvejen'
Høj e-Taastrup Kommune er

i gang med at Planl'ægge omra-

aEt. tå* vil blive en markant

åttraktion for både Høje-Ta-

åtttuP, Vestegnen og hele ho
vedstadsregionen'

UdbYgrringen kræver store

private investeringer' og i dag

år det umuligt at sige, hvor-

nårr omradet er helt færdigt'

iil gengæta ligger det fast' at

åere"af områoet er godt På vej'

oe atAir Center CPh bliver den

første aktivitet, som oPtøres'
--Aircenh:et 

er Placeret i den

nordlige del af området oP

moA motorvejen' Aircentret
vil bestå af en aerodrom og

en hovercraftbane'
Kort fortalt bYgges der en

inmosouRÅDET I HØlE TAASTRUP

I Det samtede område er på ca 1'5 mitLioner liv*ralmetl :lC5nset
It i.j..åi"åttr.'iititut notitltotvej' Ring 5 og Hotbæl<motorvelen'

I HatvdeÅ af området, mettem Bondehøjvej ogTel<notogisk

-f 
ni i,u,, åt t"t.tveret til' byggeri af en muttiarena'

I Resten af området er deit i tre al(tivitetsområder: Det ene

;;'å;;;;;,,som er på vejtil' at bLive uveeel oet^1,051

;;; åinååå ;ed >>vitde< vandal(tiviteter' dette proler(t

år åå* i.,,. pa tdstadiet - og det tredje område 91.:l :to'
råti*?.iif tlp"tr. med til'høråde overnatningsfaciliteter'

uP er startet' Foto: Kenn Thomsen'
Byggeriet af det nYe aircen

mod Roskildevej' Det skal inde
'ttof,iå 

"n 
forlystelsespark med

Åutti.pott.ttrner, Danmarks

siørtte rutchebaner, intlen-

dørs badeland og meget mere'

I piojektet ligger også overnat-

ni"Eit*Uigft"der i form af 400

to-o"tunt f.ii"tækkehuse og 600

camPingPladser'

>kasse< hvor luftsøjler blæses

op nedefra. Publikum kan sa

smid,e sig ud i lultstrømmen
og opleve følelsen af at svæve

i i*'*Urt tilstand' Naturligvis
unOer hett sikre forhold'

Der oPbygges også en nove-

rcraft bane. De specialdesigne-

Oe masXiner svæver med. høj

hastighed i cirka 25 centrme-

ters højde henover en græsDa-

ne og ud over en vandgrav
Aircentret bliver, sagt Po-

oulært, en legePlads for store

dt"ng" og drengede r'roksne"'

Hvornår disse aktiviteter
tun aUnes, er dog ikke helt af-

klaret. Årsagen er, at aircen-

treter en støjende aktivitet' og

området skal derfor hegnes uto

J: * oP til 1o meter høj jord;

votA. A,ircentret ligger På lejet

iord, og det er ejeren - Høje-Ta-

ir*lp"Ko*une - der skal stå

for anlæg af støjvolden
>Vi er i fuld gang med at an-

Iæeee støjvolden. men det er

*,irtigt åt .1g". hvornar den

X- uå* færdig' Det kniber
t*O ut skaffe jord nok' fordi
aktiviteten inden for bYggert

oe anlæg Pt. ikke er så stor'

iL; ;" iør jeg ixt<e gætte På'

ttu"otnat vi kan blive færdig

med støjvolden, men jeg hå-
-uåi 

oetuilver inaen for et halvt

iit 
"t 

tt"tt *,u .iger udviklings-

.l,ut t(uut T' Møller fra Høje-

TaastruP Kommune'

Siov og bevægetse
En stor del af det samlede om-

*d" 
"t 

-*"t" ellermindre de-

taljeret - blevet Planlagt' Hvor-

når Projekterne realiseres' er

doe uafklaret.*-iner 
et fl"r" Projekter i spil'

Defhelt afgørencle er dog' at

der er Private investorer' som

"t 
t,fut m"O Pengene' O-S her

har tiderne som bekendt væ-

ret mere gunstige,< konstate-

tåt uOuif',tlngschef Klaus T'

Møller.- -Visionen 
er der dog i Høje-

TaasffuP Komrnune'- - 
Ci*u ttluAut"tt af området

er udlagt tit en multiarena' Et

anAet ProjeXt er en oPlevelses-

patt , ttuor Aer er mulighed for

iiu.ttuni"g og andre Yandak-
iiuit"t"t piolåktet er dog end-

nu på idePlan. Og så er Fløje-

tuuittuP kommune for nYlig

eået i gang med at utlforme en

ior.JpI*-rot området læn gst


