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Byens Saloner vendte denne gang blikket mod Høje-Taastrup, 
det trafikale knudepunkt med store områdefornyelses-projekter. 
En kommune, der er udvalgt som en del af Realdanias 
kampagne By i Balance med fokus på livet i forstæderne.

Byen Netværk kickstartede salonen med en gåtur i et af Høje-
Taastrups udsatte boligområder, Taastrupgård, anført af Rune 
Fløe Bæklund, chef for det boligsociale område i Høje-Taastrup 
Kommune. 

I Taastrup Teater satte vi scenen og dirigerede spotlightet hen 
mod spørgsmålet om, hvordan forstadsudvikling kan bruges 
som en løftestang til at danne gode rammer om livet i de 
udsatte byområder - fordi en by i balance er et samfund i 
balance. Med Høje-Taastrup som case satte vi forstadens 
udvikling til debat. Vi zoomede ind på kompleksiteten af mulige 
greb i byplanlægningen og diskuterede, hvad der skal til for at 
opnå en by i balance. Vores stærke panel bestod af teoretikere 
og praktikkere, da det kræver mange slags hjerner, 
kompetencer og organisationer at løfte en byfornyelse. 

Se stemningsbillederne fra vores besøg i Høje-Taastrup. 



Vi mødtes på Taastrup Station, hvorfra vi begik os ud på en gå tur 
kyndigt ledt af Rune Fløe Bæklund, boligsocial chef i Høje-Taastrup.



Vi gik forbi den ofte 
oversvømmede sø, 
Selsmosen, der har 
fået et kreativt og 
legende regnvands-
opsamlingsprojekt 
med masser af 
aktiviteter for børn 
og barnlige sjæle.



På vandring gennem det udsatte bolig-
område Taastrupgård, som gennemgår et 
omfattende fornyelses- og inklusionsprojekt.  





COBEs debutværk – Taastrup Teater, 
dannede rammen om vores debatarrangement. 



Vores bredt sammensatte panel bestod af (fra venstre): 
Rune Fløe Bæklund, Boligsocial chef i Høje-Taastrup Kom. 
Charlotte Nørbak, Byggechef i Domea.dk 
Rolf Andersson, Byggechef i KAB 
Hanne Nørgaard, Byggechef i VIBO 
Astrid Bruus Thomsen, Programchef i Realdania 
Maria Wass-Danielsen, Urban Creators og 
Hans Thor Andersen, Forskningschef i Sbi. Og vores skarpe  
moderator var Katinka Hauxner, indehaver af Hauxner ApS.



I debattens første runde præsenterede panelet sig 
selv og berørte, hvilken aktie de har i 
forstadsudviklingen.   



Udsigten fra 
kontrolrummet. 



Hans Thor Andersen, Forskningschef i Sbi
serverede et historisk rids af urbane 
initiativer og teoretiske byudviklingsmodeller. 



I tredje runde åbnede vi op for spørgsmål 
fra gulvet, og debatten tog for alvor fat. 



Vi sluttede af med 
dramatisk lyssætning, 
saftige sandwiches og 
hyggelig netværks-
sludder i teatrets foyer. 



Tak for i dag. 


