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Fra kedelige grusbunker og grimt månelandskab til kuperet naturpark med amfiteater, golfbane, ridebaner,
motocrossbane og meget mere. Læs hele historien om, hvordan Hedeland Naturpark er blevet til. Det
økonomiske opsving i 1960'erne er skyld i, at vi i dag kan boltre os i Hedelands smukke grønne områder og
rekreative tilbud. For i 1960'ernes højkonjunktur udnyttede man alle lettilgængelige ressourcer, herunder
grusforekomster. Det efterlod et arret og grimt landskab tømt for værdifulde materialer. Og den bedste måde at
skjule det på var at lade det gro til – både naturligt og med hjælp fra menneskehånd.
I dag er Hedeland en særegen naturpark, der ikke ligner nogen anden i Storkøbenhavn. Hertil kommer de
mange foreninger, der bruger området og giver dig oplevelser ud over det sædvanlige. I Hedeland Naturpark
kan du f.eks.
høre opera, gå i teatret, tage en tur med veteranbanen, nyde vintersneen i skicenteret og opleve området fra
ryggen af en islænder. Eller du kan få en smagsprøve på et glas rødvin fra Hedeland Vinterrasser. I bogen her
får du en introduktion til Hedelands tilblivelse, historie og mange muligheder. En bog for dig, der vil følge
med i københavnsegnens udvikling.
Hedeland Naturpark findes også som kapitel i bogen Den grønne metropol. Jeppe Tønsberg er ph.d. og tidl.
stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Eva Tønnesen er cand.mag. og tidl. stadsarkivar ved Roskilde

Stadsarkiv og arkivleder ved Roskilde Lokalhistoriske Arkiv.
000 kr. Kendetegnet for alle boliger er, at de. SLADNA SLADNA. Erik Brandt Dam får prisen for sin
særlige.
Brochure om Hedeland Naturpark. The Delta District - Vinge; Growth - Together we grow and build the
future 2E Bolig Projektsalg beskæftiger sig med opførelse af nøglefærdige boliger, rækkeboliger, villaer eller
ejerlejligheder. Der er 4 distancer, der alle har udgangspunkt. Motionsrute i Hedeland Naturpark
Hedelandsløbet er for løbere og power walkere der vil prøve kræfter med det smukke terræn i Hedelands
Naturpark.
Der er 4 distancer, der alle har udgangspunkt. Sammen med advokat Mads Pramming deler arkitekten Erik
Brandt Dam årets hæderspris på 800.
Her har I mulighed for at opføre jeres nye Lind & Risør drømmehus i skønne omgivelser i velfungerende by
mellem Roskilde og Taastrup.
Prøv kræfter med 5 afdelinger En off-road duathlon-serie med 5 afdelinger rundt om i danmark, i hjertet af
den danske natur. Her har I mulighed for at opføre jeres nye Lind & Risør drømmehus i skønne omgivelser i
velfungerende by mellem Roskilde og Taastrup. Duathlon-serien er oplagt til at holde. How we work; How
we create; Who we are; The Biennale '14; Projects. Læs om Hedeland Naturpark og. Læs om Hedeland
Naturpark og. Kendetegnet for alle boliger er, at de. Erik Brandt Dam får prisen for sin særlige. The Delta
District - Vinge; Growth - Together we grow and build the future 2E Bolig Projektsalg beskæftiger sig med
opførelse af nøglefærdige boliger, rækkeboliger, villaer eller ejerlejligheder.

