
Til: 
 

Fløng Landsbylaug 
       10.03.2012 

 
Vedr. fjernvarmens vej til Fløng 
 

Jeg har med nogen undren fulgt sagen om evt. fjernvarme i Fløng. 
 

Som jeg forstår det, lykkedes det Landsbylauget at få byrådet til helt at opgive projektet, som det ellers selv 
var med til at søsætte. 
 

Man må vel sige, at materialet fra Høje Taastrup Fjernvarme var noget mangelfuldt, det samme kan man 
næppe kan sige om materialet fra Fløng Klimaforening, men det var vel fra fjernværkeværkets side tænkt 
som et debatoplæg. 
 

Det får mig til at spørge Landsbylauget, hvordan I har fået den idé, at I skulle repræsentere alle borgere i 
Fløng. Jeg har i hvert fald aldrig givet Landsbylauget min fuldmagt til at mene noget som helst om 
fjernvarme i Fløng på mine vegne. 
 

Kunne I ikke have holdt Jer mere til det informative og ellers forholdt Jer neutrale indtil evt. afstemninger? 
 

Hvorfor skulle det planlagte møde i Flønghallen ikke afholdes, var det et mål for jer, eller var det 
udelukkende Byrådets idé? 
 

Hvorfor fortalte Landsbylauget ikke, at fjernvarmen trods alt er grønnere end olie/gas? 
 

Hvorfor undlod Landsbylauget at informere om, at fjernvarmen ikke kommer fra et utæt værk i Hedehusene 
og måske heller ikke er så forfærdelig dyr, som mange måske tror? 
- 
Men: De fossile brændstoffer på sigt skal udfases. 
 

Olien vil stige i pris så langt øjet rækker. 
 

Gasprisen (politisk bestemt) vil følge olieprisen opad. 
 

Det europæiske gasnet ved sammenlægning fra 2013 vil være afhængig af russisk leverance. 
 

Altså: Olie til en pris uden nogen kontrol - eller gas til en pris, som for en stor del er bestemt af Rusland. 
 

Har man i Landsbylauget diskuteret hvad det vil betyde for huspriserne i Fløng, at Vestegnen går mod 
fjernvarme, mens Fløng holder sig udenfor? 
 

Og: har man forespurgt én eller flere ejendomsmæglere/valuarer, hvad det vil betyde for salget og priser på 
ejendomme i Fløng? 
 

Og endelig, hvorfor har Landsbylauget ’kørt’ så på det negativt ladede ord ’tvang’? 
 

Betragter Landsbylauget sagen som en sejr - og dermed lukket? 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 [En beboer i Fløng,  

                       navn og adresse er 

                       Bestyrelsen bekendt] 


