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Har talt med Dorte Færgaard (DF) fra Udviklingsafdelingen, Høje Taastrup kommune ang. 
ovennævnte byggeprojekter samt Lars Block (LB). Tlf.: 4359 1330. 
 
Der er følgende planer for området: 
 
En selvejende institution www.wwap.dk har planer om projektet, der kan ses på deres hjemmeside. 
Det kommer til at ligge foran det nybyggede Air-tower. Der er allerede en del investorer til 
projektet.  
 
Foran Waterpark skal der bygges et sommerland, der kan sammenlignes med Lalandia + en masse 
udendørs forlystelser. Dette anlæg kommer til at ligge HELT op til Roskildevej. Også her er der 
flere investorer på plads.  
 
Ring 5 forventes (dette er dog ikke besluttet endnu) at blive udvidet, så der vil blive til og frakørsler  
fra begge retninger af Holbækmotorvejen.  Obs.: Grøntorvet åbner 2012, og alle lastbiler skal 
benytte Ring 5.  
 
Der vil blive foretaget trafikale ændringer omkring Bondehøjvej (vejen ud til Vega). Og de mente 
absolut ikke, at Frøgård Allé vil blive generet af hverken byggeriet derude eller af de mange 
kørende gæster!  
 
De forventer, at der vil blive foretaget en VVM undersøgelse ( se http://www.vvm.dk og evt. 
www.vejdirektoratet.dk). 
 
Man forventer, at ovenstående aktiviteter vil trække op til 200.000 biler på årsbasis, så det 
kan blive til mange gæster, hvis alle biler er fyldt op!! Da jeg i første omgang talte med 
Erhvervscentret om projektet, gav de mig medhold i, at det vil give beboere i Kragehave støj og 
trafikproblemer! 
 
MEGET VIGTIGT:  Med hensyn til støjgener fra Air-Centret  er det vigtigt,  at alle her på 
Kærmindevej, der er generet/eller har hørt den, mailer eller skriver til Teknik og Miljøcentret på 
Høje-Taastrup kommune. Det er IKKE nok, at en grundejerforening siger det på naboers vegne – 
det SKAL være personlige henvendelser. Hører kommunen ikke fra nogen er de af den 
overbevisning, at alt er OK, og ikke er til gene for nogen. Så i gang med mailen! 
 
Ovenstående kommer op på et byrådsmøde, formentlig til August, men byrådet har allerede taget en 
principbeslutning om hele projektet! Offentlig høring forventes først i 2012, og der gjorde DF mig 
kraftigt opmærksom på, at det vigtigt , at vi møder talstærkt op til disse høringer. Hun sagde 
direkte, at det ikke nytter noget, at det kun er et par stykker, der dukker op – vi skal være 



talstærke og synlige, så de bliver klar over, at her er der nogle bekymrede naboer til projektet!!!! 
Offentlig høring annonceres i Taastrup Lokalavis.  
 
 


