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Hvad sker hvornår?
2018

Projektering
Myndighedsarbejder
Fingerplan 2019*
Adgangsveje
Stiomlægninger
Ledningsomlægninger
Jordopbygning - Kongsholm
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Stiomlægninger
Jordopbygning – Hyldager
Beplantning – Kongsholm
Beplantning – Hyldager
Friluftsliv - Kongsholm
Støjskærm
Boliger
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Jordopbygning – Hyldager
Beplantning – Hyldager
Stiomlægninger
Friluftsliv – Hyldager
Reetablering adgangsvej - Hyldager
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Arkæologiske forundersøgelser
Geotekniske analyser
Projektering
Myndighedsarbejder
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Stiomlægninger
Ledningsomlægninger
Jordopbygning – Kongsholm
Beplantning – Kongsholm
Reetablering adgangsvej - Kongsholm
Jordopbygning - Hyldager

2022
•
•
•
•
•

Stiomlægninger
Jordopbygning – Hyldager
Beplantning – Hyldager
Å slyngning - Hyldager
Boliger

* For at Hyldager Bakker kan etableres, er det en
forudsætning, at der ændres i Fingerplanen, som Erhvervsstyrelsen administrerer

Hyldager Bakker
- mere af det gode liv
Vi ses på Hyldager Bakker i 2023.

Her skal natur- og landskabsprojektet Hyldager Bakker etableres, så byens borgere får
mindre støj, mere natur - og et nyt boligområde kan se dagens lys.
Det er et stort projekt, som først er helt færdigt i 2023. Inden da vil nye familier være
flyttet ind i de skønne rammer.
For at Hyldager Bakker kan etableres, er det en forudsætning, at der ændres i Fingerplanen, som Erhvervsstyrelsen administrerer.
Læs mere om projektet og følg med i processen på www.hyldager.albertslund.dk
Ideskitser for nye aktivitetssteder og stier i Hyldager Bakker

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, så send os en mail på
hyldagerbakker@albertslund.dk

www.hyldager.albertslund.dk

Ideskitse for nye aktivitetssteder og stier i Hyldager Bakker

Hyldager Bakker

Det nye landskab, som omfatter Hyldagerparken og den nordlige del af Kongsholmparken, bliver steder i naturen med fællesskab, aktivitet og læring. I landskaberne
bliver der plads til gode grin, leg, råb og
sved på panden, og et forløb langs Store
Vejleå, der emmer af ro og fordybelse. Der
bliver vådområder med levesteder til dyr
og planter og læring for ung og gammel.
Hyldager Bakker støjdæmper, så vi får
sundere boligområder og større rekreativ

værdi. Samtidig bliver det muligt at bygge
boliger på kanten af byen, hvor den tidligere Hyldagerskole lå.
Hyldager Bakker skaber et sammenhængende landskab med genslyngning af Store
Vejleå, hjemmehørende biotoper og nye
muligheder for friluftsliv. Hyldager Bakker
skaber ny grund for lokalt fællesskab. Du
kan gå på opdagelse, tage et pusterum fra
byen, møde en nabo, dyppe tæerne og
fange haletudser.

Luftfoto med markering af projektområde med etablering af Hyldager Bakker.

Arkæologerne graver

Arkæologiske undersøgelser startes op for
at sikre, at fortidsminder ikke beskadiges i
det fremtidige anlægsprojekt. Her vil træer og kratbevoksning ryddes for at skabe
plads til arkæologernes arbejder. Enkelte
stier vil være lukkede i arbejdsperioden.
Vær opmærksom, når du færdes i området!
Ideskitse for nye aktivitetssteder og stier i Hyldager Bakker

Har du spørgsmål til de arkæologiske forundersøgelser?
Kontakt venligst Kroppedal Museum på tlf.
4330 3000.
Følg med i etableringen af Hyldager Bakker på: www.hyldager.albertslund.dk

