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12 HISTORIER FRA GLOSTRUP DEN 23 MAJ 2025
Cafeer, Restauranter, pizzarier, underholdning, m.À

BEGIVENHEDER
“Denne weekend er noget særligt, det er 5. gang Glostrup afholder sin litteraturfestival.
Fra sin spæde start er det nu den største folkelige litteraturbegivenhed i Skandinavien.
Alle årets nominerede og prisvindende forfattere kommer og møder
deres læsere
i workshops fordelt over hele byen. Alle nye forfattere kan aÀevere deres manuskripter
og få dem på læsevæggen på stationspladsen, der er allerede tilmeldt over 1000 nye
bøger”.
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“Fra maj til august er hele området blevet forvandlet til madmarked med udekøkkener og
boder, hvor man kan købe råvarerne og tilberede dem sammen med de kokke der stiller
op til arrangementet. Der er masser af borde hvor man sidder og spiser maden”.
”Det er mest de voksne der stopper op for at handle på Torvet under træerne. De unge
har mere travlt med at komme op på torvet hvor der er fredagsband og ekstra gang i den
på cafeerne.
UDELIVET
”Der er også opstillet 50 outdoor-¿tness redskaber i forskellige farver, som liver op i den
gamle Rådhushave”

KULTUR OG ARV

Center for Miljø og Teknik
Center for
Muligheder &
Transformation

“Foran stationen står en kopi af ‘Hvissingestenen’
i halv størrelse, som alle kan skrive og tegne på.
Vi har Àere gange skrevet på den og vi skal som
regel lige forbi for se, om vi stadig er der. Stenen
minder meget om den rigtige, da den er omgivet
af Àotte grønne træer”.

PLADSERNE
”Da lufthavnstoget kom til Glostrup Terminalen, var der ikke mere at gøre. Det skulle vise sig at vi var hoppet af det rigtige sted. Det var dagen for det årlige Vestmaraton og opløbsstrækningen var på det hævede
torv over jernbanen. Vi havde udsigt til løberne igennem de grønne træer lige foran os. Alt dette mens vi
hyggede på den økologiske juicebar, hvor de faktisk også har nogle rigtige gode øl!”
“De tre bygninger på henholdsvis 20, 40 og 60 etager knejsede majestætisk over de gamle”
”Mens jeg drak min Caffe Latté på torvet, så jeg på de unge, som øvede sig på skateboard”.

BÆREDYGTIGE GLOSTRUP
”Ingen plads er tom, alle pladser
tilbyder forskellige former for anvendelse”.
”Gyngestativet ved busserne har
gjort det sjovt at vente på bussen”.
“Man opdager ikke man har krydset en jernbane”.

DEN GRØNNE BRO
“Det er den bro, der ligner en lille
park. Der har været lidt mas med
Banedanmark. Men efter man har
sikret, at ingen smider mad på togene, har alting ordnet sig.”

AFTEN OG LIVET I GLOSTRUP
”Jeg går hellere ud om aftenen her. Det er let
at komme i snak med nye mennesker, vi har
jo næsten altid deltaget i samme begivenheder. Og med stationen i centrum er der altid
andre på gaden. Det føles trygt at gå hjem”.
”Det tog lidt tid, men til slut indså centret at de
også ville få glæde af at deltage aktivt i Jernbanegade de Àeste vælger nu at gå ind i centret via butikkerne”.
”Det hurtigste, når jeg skal hjem, er sådan set
at gå ad Banegårdsvej op til hovedvejen, men
jeg vælger alligevel at gå skråt over pladsen
ved Sydvestvej, da der altid sker noget på
Jernbanevej”.
”Tricket med en overdækket forplads, der
suger solens stråler til sig og omdanner den til
en lun ‘piazza’, selv på en lidt råkold forsommerdag, er godt tænkt.”

EN BY AF MULIGHEDER
Med oplevelser og mangfoldighed frister vi til et
byliv med muligheder.
Aktivitetshus
Sundhedshus
Foreningslivet
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