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                                                                        Det er ikke de store bulldozere, der er kørt i stilling til nedrivningen af otte store boligblokke i 

boligområdet Taastrupgaard i Taastrup. 

I stedet er de 188 boliger blevet pillet nænsomt fra hinanden, så inventar som døre, 

ventilation, termostater, toiletter, køkkenelementer, køleskabe, skabe, lamper med videre kan 

genbruges andre steder. 

Fredag blev noget af inventaret så sat til salg på et loppemarked på byggepladsen i 

Taastrupgaard, hvor man kunne få fingrene i blandt andet i komfurer, køleskabe, håndvaske, 

lamper og diverse el-artikler fra de nu tomme lejligheder. 

Og pengene fra salget går til aktiviteter for børn i boligområdet. 

 
Entrepriseleder Jacob Brostrøm Nielsen fra Søndergaard A/S, der står for nedrivningen i 

Taastrupgaard, stod for salget af de mange ting, der er hevet ud af lejlighederne. Han er glad 

for, at de kan få nyt liv i stedet for at blive smidt ud. Foto: Thomas Olsen 

 

- Det er jo synd bare at smide det hele ud, for meget af det kan jo bruges igen. På den her 

måde kan andre få glæde af det, og så går det til et godt formål, fortæller entrepriseleder 

Jacob Brostrøm Nielsen fra Søndergaard A/S, der står for nedrivningen af boligerne i 

Taastrupgaard. 

Genbrug vægtes højt 

Ideen om at sælge inventaret stammer helt tilbage fra dengang, KAB sendte 

nedrivningsopgaven i udbud. Her vægtede prisen nemlig kun 40 procent, og til gengæld havde 

KAB valgt at vægte gode ideer til genanvendelse og bæredygtighed højt. 

- Det er billigere bare at rive boligerne ned og køre det hele væk, end at skulle skille det hele 

ad. Derfor er det vigtigt, at bygherrer er med på ideen om genbrug, og det har de været her, 

forklarer Knud Magnussen, KMA-chef hos Søndergaard A/S. 

Udover fredagens loppemarked har de løbende solgt ud af de brugte produkter og materialer 

som for eksempel solcelleanlæg, døre og andet inventar 
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Beton til nye fliser 

Derudover bliver der store mængder beton til overs efter nedrivningen, og her bliver blandt 

andre RGS Nordic og Høje-Taastrup Kommune aftager. 

FAKTA 

• Nedrivningen af de otte blokke er en del af den store helhedsplan, der er vedtaget for 

Taastrupgaard. 

• I alt rives der 188 boliger ned, og derudover ommærkes 20 boliger til ungdomsboliger, 40 til 

seniorboliger og endelig nedlægges 17 boliger i forbindelse med sammenlægning af mindre 

boliger. 

• Det er også planen at bygge nye private boliger i Selsmosekvarteret, ligesom der skal opføres 

et børne- og kulturhus og et nyt kvarterhus til beboerne. 

 

Kommunen har planer om at anvende den brugte beton til nye betonfliser foran det kommende 

rådhus, som skal bygges i Høje Taastrup C. Betonfliserne har fået navnet »Taastrupflisen«, da 

det i sig selv er en god historie om lokal recirkulation af materialer. 

KAB aftager desuden granitfliser, granitplinte og kantsten. 

Penge går til området 

Indtægterne fra fredagens salg af inventar går til at skabe nye aktiviteter, grønne områder og 

legepladser i Taastrupgaard, når nedrivningen er færdig, og det nye område skal bygges op. 

Generelt arbejdes der i helhedsplanen med at etablere mindre kvarterer og byrum i området 

for at bryde det ensformige udtryk. Det sker gennem renovering af facaderne for at skabe 

tydelige særkendetegn og bryde blokkenes ensformighed. 

Det sker også ved at bygge rækkehuse, haveboliger og tagboliger med tagterrasse. 

 


