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Trap Danmark: Høje-Taastrup Kommune Hent PDF Forlaget skriver: Få omfattende viden om Høje-Taastrup
Kommunes natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 148 forskere og eksperter bidraget til denne
rigt illustrerede bog med viden om det væsentligste fra Marbjerg til Taastrup og fra Vridsløsemagle til

Reerslev. 

Få viden om Porsemosens pungmejse og Hedelands udvikling fra grusgrav til naturpark. Bliv klogere på
Fingerplanen, Snubbekorset, City 2 og Torstårn. Læs om Ole Rømers landobservatorium, ROCKWOOL A/S,
Copenhagen Markets og meget mere. Trap Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til

det mest specielle. 

 Bogen er baseret på indholdet om Høje-Taastrup Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 30: Høje-
Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk og er suppleret med et kort over København og
omegn, herunder Høje-Taastrup Kommune, i målforholdet 1:75.000 samt et forord af borgmester Michael

Ziegler.

Opdag Danmark – med Trap. 
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