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Landsbylauget - Fløng Sogn er aktivt gået ind i dette projekt.  
 
På borgermødet der blev afholdt tilbød vi - med tilslutning fra de fremmødte 
- at lægge et ”Skovlaug” ind under vores vinger, således at vi kan bakke op 
med faciliteter i form af hjemmeside, Facebook og administration af et så-
dant ”Skovlaug” udvalg.  
 
Med selvfølgelige således at alle interesserede kan deltage i udvalgets ar-
bejde og kommunikation med HTK og GTN mv. Bare giv os besked om at du 
ønsker at deltage på nedennævnte mail.  
 
I Landsbylauget - Fløng Sogn vil vi også aktivt 
støtte op om projektet ved at købe et træ pr. 
medlem pr. 31/12 2013, og vi har fået tilsagn fra 
bl.a. REMA1000 om at de gerne vil støtte med 2 
træer pr. medlem.  
 
Vi har også hørt fra flere grundejerforeningen i Fløng, at der bydes ind med 
indkøb af træer pr. medlem - nogle må dog lige afvente et bestyrelsesmø-
de/generalforsamling, men det tegner allerede godt. 
 
Vi vil i ”Skovlauget” tage initiativ til at søge støtte fra erhvervslivet i Fløng 
og Hedehusene - samt forskellige Fonde,  da vi har indset at der nok er 
brug for et par større indskud for at nå helt i mål.  
 
Det er vores plan at få involveret Fløng Skole og institutionerne i forbindelse 
med selve plantedagen til foråret, og mon ikke vi også kan få besøg af 
borgmesteren og pressen til den tid.  
 
Vi håber at du som privatperson også bakker op om Fløngskoven - lad os 
samme passe på vores grønne områder, for vores egen, vores børns og bør-
nebørns skyld.  
 
Den nemmeste måde er simpelthen at finde dankortet frem og købe 
dit træ eller din bilpakke på Growing Trees Networks hjemmeside.  
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INDHOLD: 
Projektet - Høje-Taastrup Kommunens oplæg  side 2 
Growing Trees Network                 side 3 
Landsbylauget - Fløng Sogns rolle       side 4 

Støt Fløngskoven  
Kære medborger, 
 
Høje-Taastrup Kommune har - med vores fulde opbakning - besluttet at an-
lægge en ny skov - Fløngskoven - på arealet nord for Nørreled.  
 
Vi borgere her i Fløng Sogn kan bakke op om initiativet ved at ”købe” træer 
til udplantning på arealet.  
 
Der skal faktisk plantes ca. 50.000 træer i alt i Fløngskoven, og heraf er det 
ca. 16.000 (4 ha) der skal plantes af ”lokalsamfundet”. Resten er allerede 
finansieret via aftalen som kommunen har indgået med BaneDanmark om 
genplantning af skov.  
 
Det er planlagt at arealet gøres klart i uge 48 her i år, og beplantning finder 
sted i foråret 2014.  
 
Kommunen har indgået samarbejde med Growing Trees Network - som den 
første kommune på Sjælland. Landsbylauget - Fløng Sogn har indvilliget i at 
sikre den lokale forankring af projektet, og hvis du har lyst til at deltage i 
vores ”Skovlaug” så bare giv os besked, det er selvfølgelig IKKE KUN for 
medlemmer men for alle interesserede.  

Tryk er sponseret og  
udført af:  

www.prinfohhk.dk 
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På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside: 
 
http://www.htk.dk -> Fritid -> Natur og Udeliv -> Skove -> Ny skov... 
 
(kortlink: http://bit.ly/IjaoOS) kan du læse mere om projektet.  
 
Kommunen fokuserer på at rejse skov inden for de udpegede skovrejs-
ningsområder og dette er specielt interessant, da skoven her beskytter et 
område, der er meget vigtigt for grundvandsdannelsen til Fløng Vandværk.  
 
Den del af Fløngskoven, der plantes nu, dækker 17 hektar, svarende til 200 
villahaver. Men i årene frem er det planen, at skoven skal udvikle sig yderli-
gere mod nord og vest. Fire hektar af den nye skov skal efter planen rejses 
ved hjælp af midler fra byens borgere og virksomheder. 
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Growing Trees Network har en udmærket hjemmeside, der fortæller lidt om 
hvordan de arbejder:  
 
www,growingtrees.dk  
 
Det er første gang de forsøger sig med et projekt her på Sjælland, og vi hå-
ber at vi kan være mindst lige så succesrige som de hidtidige projekter i det 
jyske.  
 
På hjemmesiden findes en webshop hvor man kan købe forskellige pakker - 
fra 4 træer á 19 kroner, over en ”privat-bil-pakke” - bliv CO-2 neutral for 
kun 399 kroner årligt - op til forskellige store pakker primært rettet mod 
institutioner og virksomheder.  
 
Der findes også et barometer, så du kan følge tilslutning til Fløngskoven.  

KØB DIT TRÆ DIREKTE HER PÅ GROWING 

TREES NETWORKS WEBSHOP ... 


