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Nogenlunde samtidig med at Landsbylauget trådte ind i sit 2. leveår var vi inviteret til 
indvielsen og åbningen af Fløng hjemmet. Og på mange måder var der en symbolik i 
at vi nu sammen med borgmesteren var med til at åbne Fløng hjemmet, i rammer 
som vi selv havde skabt grundlag for. Og med åbningen af Fløng hjemmet og 
afslutningen af sagen, tror jeg at bestyrelsen og lokalområdet havde set at den næste 
større lokal sag lå et godt stykke ud i fremtiden.  
 
Så vi tog hul på andet år, med at fortsatte de sager vi allerede havde gang i. Hvor 
blandt andet vision Fløng skulle stå sin ild dåb. Fløng er heldigvis et område med 
masser af ildsjæle og aktive mennesker, og det havde kastet et visions projekt af sig. 
Kaldet vision Fløng. Og med samtlige partier fra byrådet inviteret til en fremvisning af 
projektet i klubben, kom visionen på det kommunale landkort. Men økonomien i 
kommunen satte også sin naturlige bremse i projektet, så til tråds for bred politisk 
opbakning til projektet, stod det hurtigt klart, at skulle vision blive til noget kræver 
det private midler. Så gruppen bag vision Fløng, måtte se hinanden i øjnene og 
vurdere om man troede på muligheden i at skaffe private midler til projektet. Og det 
gjorde man, så det gode arbejde fortsætter og Landsbylauget er fortsat en aktiv del af 
gruppen bag vision Fløng.  
 
Kort efter generalforsamlingen fik vi den glædelige og kedelig nyhed at det var 
lykkedes vores bestyrelsesmedlem Laurids og hans kone at sælge deres hus. 
Glædeligeligt for dem, men sørgeligt for bestyrelsen da de havde fundet hus i Roskilde 
og dermed ville han automatisk træde ud af bestyrelsen. 
Bestyrelsen indkaldte derfor suppleant Kurt Scheelsbeck til at tage Laurids plads, og 
Kurt indtrådte i bestyrelsen i det tidlige efterår. 
 
Omkring samme tid fik vi at vide at man ville behandle et forslag i byrådet om 
udbredelse af fjernvarme i Fløng området.  Høje Taastrup Fjernvarme havde sammen 
med Cowi lavet en projektering af udbredelsen af fjernvarme, og administrationen en 
indstilling omkring dette. Og på behandlingen i byrådet gik projektet igennem under 
den forudsætning at borgerne i Fløng skulle opnå en privat økonomisk fordel. 
Bestyrelsen gik efterfølgende i gang med at se på projektforslaget, og hvad det reelt 
ville indebære for den enkle borger i Fløng. Og ud fra de faktuelle oplysninger vi 
kunne finde, fandt vi at fordelen for den enkle borger nok ikke var så positiv som 
projekt forslaget umiddelbart lagde op til, samt at der var en masse ubesvaret 
problematikker i materialet. Dette endte ud i at vi sendte kommunen et brev med 
omkring 80 spørgsmål som vi ønskede besvaret, samt rettede henvendelse til 
Borgmester Michael Ziegler om at vi gerne ville have et møde med Kommunen og 
Høje Taastrup Fjernvarme. På mødet havde vi en god dialog, og et stykke ind i mødet 
spurgte vi indtil problematikken ved at man havde vedtaget en indstilling med det 
forbehold at alle borgere skulle have en privat økonomisk fordel. For det kunne 
Landsbylauget ikke umiddelbart finde at loven muliggjorde. Embedsværket måtte 
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brødtynget bekræfte dette. Noget som øjensynligt kom bag på de deltagende 
politikere. Men mødet endte med at man var enig om at forlænge høringsperioden 
som Landsbylauget havde indstillet til. Og på det næstkommende byrådsmøde valgte 
byrådet at afbryde høringsperioden, og tog fjernvarme projektet af bordet. 
 
Det skabte selvfølgelig en vis glæde i Landsbylaugets bestyrelse. Ikke fordi vi havde 
noget imod fjernvarme, men ene og alene fordi projektet i den fremlagte form, ville 
være en stor udgift for masser af borger i Fløng.  
 
Dog begyndte der at komme indlæg i lokale medier som insinuerede at Landsbylauget 
blot var et organ som formåede at råbe højt og skabe uro blandt politikerne. Noget vi 
selvfølgelig ikke kan sidde overhørigt. Så derfor valgte jeg at kontakte Lokalavisen for 
at hører dem om ikke de havde en interesse i at bringe en artikel hvor vi fik lov til at 
profilere os selv som Landsbylaug. Og det var de, og her af sprang en lang artikel 
hvor vi fik god mulighed for at informere omkring det arbejde vi laver, og hvor vigtigt 
nærdemokratiet er for at vi får indflydelse på de beslutninger som vedrører vores 
område. En artikel som vi fik rigtigt god feedback på. 
 
Kort tid efter var debatten dog igen fokuseret omkring Fjernvarme i Fløng. Både De 
Radikale og SF havde forslag på dagsorden som med hver sit udgangspunkt ville se på 
levering af fjernvarme til Fløng. Byrådet valgte samlet at sende begge forslag videre 
til projektering. Dog under de forudsætninger at man ville kunne opnå en privat 
økonomisk fordel. Landsbylauget følger selvfølgelig fortsat dette arbejde, og har også 
en, måske naiv, forventning om at blive aktivt involveret i processen. 
 
Men ikke alt har den senere tid drejet sig om fjernvarme. Vi fik en henvendelse om 
ikke vi ville se på muligheden for se på bevægelsesforholdene for byens ældre. 
Særligt ældreboligerne på Fløng Byvej og deres adgangsvej til eksempelvis bussen og 
Rema. Det ville vi selvfølgelig gerne, og tog henvendelse til kommunen og 
borgmesteren omkring dette. Det udmøntede sig i første omgang til et vejsyn, hvor 
politikerne og embedsværket var i Fløng og se lidt på mulighederne for at anlægge en 
sti tværs henover det grønne område mellem ældre boligerne og Ildtornevej. Noget 
som umiddelbart blev modtaget positivt, men som først besluttes henover sommeren. 
 
Landsbylauget er en aktiv del af Fløng Udviklingsgruppe (FU) som på sidste års 
generalforsamling præsenteret vision Fløng. En vision som fik en god modtagelse af 
politikerne, men som også blev stillet i udsigt at kommunen fattes penge. Men det tog 
ikke modet fra FU, tværtimod. Man satte siger derimod ned og så på hvilke 
delprojekter man ville kunne realisere indenfor en overskuelig fremtid. Og første fokus 
punkt blev en multibane på græsarealet mellem klubbens to bygninger. FU ansøgte 
kommunen omkring brugsretten, og ud af dette sprang et byrådsforslag som ville give 
brugsretten til enten FU eller privatpersoner i denne. Mod en hæftning personligt og 
økonomisk. Dette blev taget op i FU, og man valgte at gå tilbage til kommunen med 
et helt ny forslag. FU fandt at der ikke findes fortilfælde hvor privat personer skal 
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hæfte økonomisk for hvad man betegner som offentlige tilbud. Der blev med kort 
varsel holdt et møde med administrationen, og da kommunikation er en svær ting, 
valgte man i fælles skab at tage den oprindelige indstilling af. FU arbejder nu videre 
med det mod oplæg som gruppen lavede, som reelt betyder at kommunen tager 
ejerskab af projektet, men at FU stadigvæk har indflydelse på visionen. Pt. er man 
ved at finde politisk opbakning til dette. 
 
Så alt i alt har det været et travlt, og hektisk år. Masser af sager at tage sig til, og 
Landsbylauget har endnu en gang bevist sin eksistens berettigelse. Blandt andet i 
erkendelse af at der er behov for nærdemokrati, og vi ønsker indflydelse på vores 
hverdag. Det blev sagt under Fløng hjems sagen, og vi siger det gerne igen.  Vi vil 
ikke blot være et sted hvor beslutningerne trækkes ned over ørene på os. Vi vil søge 
indflydelsen, og vi vil være med til at præge vores lille lokale samfund. I øvrigt en 
holdning som findes blandt rigtig mange borgere i Fløng. Det ses i hverdagen i Fløng, 
på vores og andre facebook sider, og ikke mindst på det stigende medlems antal vi 
fortsat ser.   
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