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Landsbylauget – Fløng Sogn er ikke mod fjernvarme – eller 
alle andre former for energikilder for den sags skyld, 
tværtimod – vi ønsker at ... 

Landsbylauget – Fløng Sogn er ikke mod fjernvarme – eller alle andre former for energikilder for 
den sags skyld, tværtimod – vi ønsker at vores medlemmer i Fløng får mulighed for at vælge hvilken 
som helst energiforsyning de ønsker, lige fra el fra a-kraft til solceller på taget – det er helt op til det 
enkelte medlem og det skal vi naturligvis ikke blande os i. 
  
Vi kender ikke fremtidens muligheder eller prisudviklingen på energiforsyning – lige så lidt som vi 
tror at andre er i besiddelse af en krystalkugle der virker, og derfor bør vi naturligvis – på ægte 
bæredygtig vis – sikre at ingen døre lukkes, men at alle muligheder holdes åbne for vores 
medlemmer. 
   
Det modsatte er desværre tilfældet når det drejer sig om fjernvarme med tilslutningspligt – så 
forsvinder den personlige valgfrihed (det fremgår klar og tydeligt af Energistyrelsens hjemmeside 
www.ens.dk) – derfor er bestyrelsen imod tvang når det drejer sig om fjernvarme – og nok også 
temmelig mange andre forhold. 
  
Landsbylauget har ikke vundet fjernvarmesagen, tværtimod vi har som alle andre borgere i Fløng 
tabt muligheden for frit at kunne vælge fjernvarme som opvarmningskilde – alene på grund af et 
mangelfuldt forslag forelagt af Høje-Taastrup Kommunens administration overfor vores byråd, der 
så på den baggrund fik truffet en forkert beslutning på byrådsmødet i januar 2012. 
  
Når vi alligevel er meget tilfredse med, at hele processen blev stoppet inden høringsperioden var 
udløbet, så skyldes det ene og alene at vores demokratisk valgte byråd kunne blive sat ud af spillet 
via diverse lovbestemte ankemuligheder, fra offentlige og halvoffentlige styrelser hvis processen var 
blevet gennemført. Et enigt byråd stoppede heldigvis det hele efter indstilling fra administrationen i 
kommunen. Vi er lidt stolte af, at være med til at sikre, at det forsat er byrådet der bestemmer i vores 
kommune. 
  
Bestyrelsen har helt fra starten været meget opmærksom på, ikke at tale for eller imod fjernvarme, og 
vi har hele tiden alene forholdt os til selve processen, høringen, projektforslaget samt byrådets 
vildfarelse med hensyn til dispensationsmuligheder. Dette kunne vi ikke lade gå upåagtet hen, og 
naturligvis gjorde vi kommunen opmærksom på dette. Vi har alene forsøgt at sikre, at borgerne i 
Fløng – inklusiv vores medlemmer - kunne træffe deres helt egen beslutning på et oplyst grundlag 
samt sikre, at de forelagte beregninger var i overensstemmelse med forholdene i Fløng. 
  
Landsbylauget påstår ikke at være et talerør for hele Fløng Sogn. Der er heldigvis mange andre 
foreninger der også samler os her i Fløng Sogn – f.eks. Fløng Klimaforening, Fløng-Hedehusene 
Idræt og så naturligvis alle vores grundejerforeninger, og de varetager naturligvis deres medlemmers 
interesser med egne høringssvar på de forslag som kommer fra kommunen, ligesom vi i 
Landsbylauget varetager vores medlemmers interesser med det mandat vi har fået på demokratisk vis 
via vores generalforsamling og vedtægter. Og naturligvis råber vi højt når vi har noget på hjertet – 
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ellers ville vi jo ikke varetage medlemmernes interesser. 
  
Vi bruger de samme værktøjer som alle andre borgere og foreninger har mulighed for, når vi skal i 
kontakt med vores kommune eller byrådsmedlemmer: E-mails, læserbreve, aktindsigt, åbne 
byrådsmøder, udvalgsreferater, hjemmesider, Facebook … 
  
Det samme gør sig gældende når vi føler at der er brug for at gøre borgerne i Fløng opmærksom på 
hvad der sker – og derfor kan vi somme tider lave husstandsomdelinger – og måske samtidig få 
motiveret lidt flere borgere til at melde sig ind i Landsbylauget. 
  
Alle husstande i Fløng Sogn kan blive medlem af Landsbylauget – Fløng Sogn, og dermed deltage i 
vores generalforsamling – hvor der kan stilles forslag til beslutning og hvor bestyrelsens medlemmer 
vælges. Der er yderligere oplysninger på vores hjemmeside: www.floenglaug.dk. 
/Landsbylauget - Fløng Sogn 
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