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Erhvervsrådet i Høje-Taastrup og Netværket SYD 

inviterer til: Fælles gå-hjemnetværks-
arrangement

Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 15.30

Bliv mere synlig overfor de
store bygherrer i Høje-Taastrup T

e
m
a

Sæt kryds i 
kalenderen
d. 21. maj 

Glæd dig til endnu et
spændende netværksmøde i 
Erhvervsrådet

Under temaet ”Hvordan kommer flere 
lokale virksomheder i betragtning til 
flere opgaver hos de store bygherrer 
i Høje-Taastrup”, afholder Netværket 
SYD og Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 
fælles gå-hjemnetværksarrangement
onsdag d. 21. maj kl. 15.30.

Hør centerchef John Larsen fra Høje-Taastrup kommune fortælle om 
de kommende bygge- og vedligeholdelsesopgaver og lægge op til debat, 
hvordan flere lokale virksomheder kommer i betragtning til opgaver på 
kommunen.

Mød byggechef Karsten Pedersen fra Domea, som administrerer mere 
end 36.000 boliger og hør hvilke fremtidige nybyggerier og vedligeholdel-
sesprojekter, som er planlagt i løbet af året samt hvordan man kommer i 
betragtning til lokale adhoc opgaver.

Arrangementet rundes af med et spændende indlæg af projektdirektør 
Ole Møller om den nye bæredygtige bydel NærHeden, der kan blive et 
forbillede for fremtidens forstad. Høje-Taastrup kommune og Realdania By 
er i gang med at nytænke forstaden i en ambitiøs satsning på kvalitet og 
bæredygtighed, sundhed og social sammenhængskraft i det fælles selskab 
NærHeden P/S.

Tid: Onsdag den 21. maj 2014 kl. 15.30-18.00
Sted: Høje-Taastrup Rådhus, Bygaden 2,
2630 Taastrup

Program
Kl. 15.30
Velkomst af formand Kim Rasmus-
sen, Erhvervsrådet og Netvær-
ket SYD som introducerer som-
merens arrangementer v/ Mickey 
Lund

Kl. 15.45
Indlæg om de kommende kommu-
nale bygge- og vedligeholdelsesop-
gaver v/ John Larsen fra Høje-
Taastrup kommune

Kl. 16.15
Kommende nybyggerier og vedli-
geholdelsesprojekter v/ Karsten 
Pedersen fra Domea

Kl. 16.45
Den kommende bydel NærHeden
- fremtidens forstad v/ Ole Møller 
fra NærHeden

Kl. 17.15
Netværk og præsentation af delta-
gere.

Deltagelsen er gratis. Erhvervsrå-
det byder på en forfriskning.

Tilmelding er nødvendig 
senest mandag d. 19. maj, til
Ehvervsrådet på mail:
elinri@htk.dk eller på telefon 
4335 3840
Gæster er også velkomne

X

 

Medbring visitkort og evt. flyer. Vi inviterer en række lokale og regionale 
bygge- anlæg og servicevirksomheder, så der bliver rig mulighed for at 
skabe nye kontakter og samarbejdspartnere på kryds og tværs.


