Velkommen til Medborgerhuset Lipperts i Høje-Taastrup Kommune
Vi er glade for at byde dig velkommen til Medborgerhuset Lipperts i Høje-Taastrup Kommune,
som skal danne rammerne for jeres kommende arrangement.
I dette brev vil vi gerne informere dig om nogle praktiske oplysninger omkring vores faciliteter
i Medborgerhuset Lipperts.
Kontaktoplysninger på administration
De tre kulturhuse i Høje-Taastrup Kommune bliver administreret fra vores kontorer i Taastrup
Kulturcenter på Poppel Allé 12, 2630 Taastrup. Hvis du har yderligere ønsker til dit
arrangement, som f.eks. forplejning mm., så er du meget velkommen til at kontakte os:
Tlf.: 43 35 28 43 (Telefontid mandag-fredag kl. 10.00-13.00, onsdag lukket).
E-mail: kulturhusene@htk.dk
Hjemmeside: www.kulturhusenehtk.dk
Faciliteter
Internet: Der er fri adgang til internettet. Log ind på netværksnavnet ’CAFENET_EXT’ og
benyt koden ’mbhcafe71’.
AV-udstyr: Der er mulighed for at låne AV-udstyr, hvis I har brug for dette. Kontakt
administrationen, hvis dette ønskes.
Lydtekniker: Hvis der er brug for en lydtekniker til jeres arrangement, kan vi også levere
denne service. Det koster 345 kr. pr. time.
Rengøring: Lokalet eller salen skal efterlades i retmæssig stand. Se opslag i lokalet eller
kontakt personalet.
Parkering: Der er parkering lige ved Medborgerhuset Lipperts. Hvis der mangler
parkeringspladser, kan Taastrup Hovedgade benyttes.
Nøgle: Hvis Medborgerhuset Lipperts skal benyttes udenfor åbningstid, skal nøglen til
Taastrup Kulturcenter afhentes i administrationen på Poppel Allé 12, 2630 Taastrup.
Rygning: Der må ikke ryges i Medborgerhuset Lipperts’ lokaler. Rygning kan gøres udenfor
ved askebægerne.
Forplejning: Man kan se vores tilbud på mad og drikke på vores hjemmeside her. Hvis andet
ønskes, kan du kontakte administrationen, og vi vil gøre alt for at efterleve jeres ønsker.
Ændringer til jeres forplejning skal ske minimum 8 dage før arrangementet.
Evt. ønsker efter booking: Man er selvfølgelig velkommen til at kontakte administrationen,
hvis man kommer i tanke om øvrige ønsker til sin booking.
Aflysning/afbud: Aflysning/afbud skal ske senest 14 dage før arrangementet. Såfremt at
dette ikke overholdes forbeholder Kulturhusene HTK sig ret til at debitere jer for et
afbestillingsgebyr på 500 kr. og evt. udgifter for indkøb af bestilt forplejning.

Adresse & åbningstider i Medborgerhuset Lipperts
Medborgerhuset Lipperts
Taastrup Hovedgade 71
2630 Taastrup

Der er indgang til Medborgerhuset fra Taastrup Hovedgade og parkeringspladsen (se de røde
prikker på billedet til højre). Medborgerhuset Lipperts ligger lige ved siden af Taastrup Station.
Medborgerhuset Lipperts’ historie
Medborgerhuset Lipperts er oprindeligt bygget som kro i 1902, hvor det havde navnet
Taastrup Nykro. På grund af navneforveksling ændrede Svend Lippert i 1943 kroens navn til
Lipperts Hotel. I slutningen af 1970’erne opstod idéen om, at Lipperts Hotel skulle bestå i
bybilledet, og der blev dannet en ’græsrodsbevægelse’ med navnet Lipperts Venner. De havde
intentioner om, at bygningen skulle omdannes til et medborgerhus. Det blev en realitet i juni
1985. Netop Medborgerhusets historie har haft stor indflydelse på Medborgerhusets nye navn
Medborgerhuset Lipperts, som det fik i 2016. Kulturhusene i Høje Taastrup har oplevet en
modernisering, men selvom det er sundt at forny sig, så er det også vigtigt at respektere
historien. I samme opgang fik caféen navnet Café Lipperts, hvor der afholdes mange
forskellige kreative og spændende events både for unge og ældre.
Den dag i dag bliver Medborgerhuset Lipperts og de to andre kulturhuse i Høje Taastrup brugt
til mange spændende kulturelle events, som man har mulighed for at opleve. Se her hvilke
spændende arrangementer vi har på tapetet.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen, og vi ønsker jer et rigtig godt arrangement.
Med venlig hilsen og på gensyn
Kulturhusene HTK

