Fløng Forsamlingshus
Brugerbestyrelsen

Fløng, den 6. november 2017
Borgmester Michael Ziegler
Rådhuset, Bygaden 2
Pr. mail: borgmester@htk.dk
Fløng Forsamlingshus
Kære Michael Ziegler,
Indledningsvis skal vi igen takke for det konstruktive møde vi havde i forsamlingshuset i august, og den
store imødekommenhed I fra Høje-Taastrup Kommune – såvel politikere som embedsmænd – udviste
overfor vores genvordigheder.
Vi kan se, at der nu sker lidt som følge af dialogen på mødet, om end vi fortsat har lidt udfordringer med at
få kommunikationen, angående det samlede overblik over udeståender, planlagte tiltag og tidspunkter for
selve arbejdet, op at køre. Det arbejder vi så lige lidt på overfor administrationen.
Dernæst må vi desværre også fremkomme med en beklagelse.
Vores forpagter har besluttet ikke at forlænge sin aftale, når den udløber ultimo maj måned 2018. Hans
beslutning er en direkte følge af den usikkerhed, der igen og igen opstår, når administrationen
kommunikerer offentligt om forsamlingshuset. Senest i forbindelse med fremlæggelse af et budgetforslag,
der er baseret på et direkte fejlagtigt grundlag om ”driftstilskud” til forpagtningen, hvor sandheden er at
der jo alene er tale om drift af en af kommunens ejendomme.
Denne seneste hændelse, har desværre igen medført at der er skabt usikkerhed om forsamlingshusets
overlevelse, og det har medført utryghed blandt forsamlingshusets kunder – altså dem der faktisk er
kunder i forpagterens forretning – og flere har valgt at aflyse planlagte arrangementer i 2018 og 2019.
Vi finder det særdeles uhensigtsmæssigt, at Høje-Taastrup Kommune – der ellers bryster sig af at være
erhvervsvenlig – med administrative tiltag, har medvirket til at skabe usikkerhed for en
erhvervsvirksomheds fremtidige virke.
Vores håb med denne beklagelse, er således, at der tilvejebringes en forståelse i administration i vores
kommune for at kommunikation er overordentlig vigtigt, og skal gennemtænkes grundigt, da det kan have
store konsekvenser for borgere og virksomheder i kommunen.

Med venlig hilsen
Tommy Rosenlind
Bavneåsen 40, Fløng
(tommyrosenlind@gmail.com)
på vegne af: Brugerbestyrelsen i Fløng Forsamlingshus.

