
 

Jule- og Nytårshilsen fra bestyrelsen 

 

Indledningsvis vil vi gerne takke vores betalende medlemmer for deres bidrag 

til Landsbylaugets drift og ikke mindst sikring af vores legitimitet overfor 

omverdenen - når der ikke er en kæmpe pose penge bag ved, er det 

naturligvis opbakningen der tæller når vi går i byen og snakker med 

interessenterne. 

Vores kontingentindbetalinger har i det forløbne år givet os mulighed for at yde 

kontante bidrag til fx. Byfesten i Fløng. Opbakningen har sikret at vi bliver det 

naturlige kontaktpunkt her i Fløng og omegn, når der skal drøftes fx. 

Trafikforhold, lokalplane m.v. - samt sikrer at vi er hørings berettiget overfor 

kommunale tiltag. Vi afgiver høringssvar når der er forhold der vedrører 

gældende lokalplaner i vores område - også i fm. budgettet for 2018 – 2021. 

Her med særlig fokus på driften af Fløng Forsamlingshus. 

Vi håber at der er flere husstande her i Fløng Sogn, der vil overveje at blive 

rigtige medlemmer og betale de beskedne 100 kroner i årligt kontingent. Det 

er ganske nemt - MobilePay til 30808. 

Vi har som sædvanligt ydet vores indsats til Skovens Dag i maj måned - i godt 

samarbejde med Parkafdelingen i Høje-Taastrup Kommune. Vi har været med i 
det ret omfattende arbejde med at få årets Byfest i Fløng gennemført. Vi har 

http://iloapp.floenglaug.dk/blog/blog?Home&post=75


fulgt udviklingen af Den Blå Legeplads ved skolen og Den Grønne Legeplads 
ved Møllebakken og sammen med Engvadgård Klubben og HTK medvirket til et 

vellykket indvielsesarrangement den 3. november.  

Senest har vi i Fløng Forsamlingshus arrangeret et debatmøde i fm. KV17. Det 

var et velbesøgt møde med deltagelse af alle 10 opstillede partier samt ca. 115 
besøgende.  

Vi har fokus på en løsning af de trafikale udfordringer som Marbjerg har haft 

igennem en årrække. Kommunen har godkendt projektet, og Driftsbyen 
arbejder på en løsning i form af en 2-1 vej.  

Medlemmer fra bestyrelsen yder deres bidrag i de kommunalt forankrede 

Agenda21-rådet, Trafiksikkerhedsrådet og Skovrådet (Fløngskoven mv.) samt 

det mindre formelle fora som Samarbejdsforum for de 6 landsbyer i Høje-

Taastrup Kommune (der holder årlige møder med borgmesteren). 

Vi har fået valgt endnu et medlem til bestyrelsen for Fløng Forsamlingshus, og 

har et medlem i menighedsrådet for Fløng Kirke. Vi deltager også aktivt i 

Hedehusene Erhvervsforenings projekt ”Mere Liv i Gaden”, der drejer sig om at 

genskabe forretningslivet i Hedehusene. 

Den 10. juni 2017 blev den 3. byfest afholdt i Fløng. Vejret var fint, og der 

blev gået til den på alle aktiviteterne. Festen blev åbnet af Borgmester Michael 

Ziegler, kl. 12.00. På scenen var der optræden af bl.a. FHI Gymnastik 

Cheerleaders, FHI Seniormotion Squaredance, Høje-Taastrup Ungdomsskole, 

Spil Kahoot.it - paratviden quiz - med præmier. 

Jeg finder her grund til at takke de mange frivillige og foreninger, samt de 

lokale erhvervsdrivende som ydede en fantastisk indsats og støtte til denne 

fest. Ligeledes vil jeg takke HTK for at udlåne arealet, og for at give tilladelse 

til festen. Byfesten 2018 bliver den 9. juni. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår. 

 

//Bestyrelsen, Landsbylauget-Fløng Sogn. 

 


