Talepapir Infomøde om Fjernvarme 14. marts 2013.

[Flemming Andersen, formand for Landsbylauget – Fløng Sogn]

Tak … her fra Landsbylauget – Fløng Sogn vil vi bare sige tak.

Tak til borgmesteren, tak til byrådet og tak til borgerne i Fløng. I har alle vist at nærdemokratiet her i
Høje-Taastrup kommune faktisk fungerer.

For et år siden vedtog byrådet et forslag – ganske som regler og love anviser – at nu skulle Fløng have
fjervarme og for at få en fornuftig økonomi i projektet, der blev pålagt tvangstilslutning for alle husstande
i Fløng.

Tvang – ikke umiddelbart et begreb der forbindes med et demokratisk samfund som Danmark – og derfor
blev det pakket ind i ”news-speak” – som ”… klimaplan og global opvarmning” og ”… for almenvellets
skyld” så får det pludselig en anden og mere positiv lyd – bortset for konsekvensen for borgerne – her i
et veludbygget naturgasområde.

Tak til borgerne i Fløng for opbakningen til Landsbylauget – og for den indsats der blev ydet med de
mange undersøgelser, henvisninger og kommentarer I fremkom med – alt sammen medvirkende til at
Landsbylauget på møde med Høje-Taastrup Kommunen klart og tydeligt kunne fremlægge
dokumentation overfor byrådet at der var begået så graverende fodfejl, at beslutningen var forkert og
derfor valgte byrådet at trække projektforlaget tilbage igen.

Og så starte forfra med et projektforslag UDEN TVANG. Det er så det der skal præsenteres her i dag –
inklusiv et pænt stort solfangeranlæg – tak for at det IKKE er en 150 meter høj vindmølle der er
forudsætningen.

Hvad mener Landsbylauget så om forslaget?

Det er nemt. Vi har som forening ingen præferencer til valg af opvarmningsform eller religion – det er
helt op til den enkelte borger at træffe dette valg. Og vi har slet ingen holdning til udviklingen i priserne
for de enkelte opvarmningsformer i fremtiden.

Vi er meget tilfredse med at Høje-Taastrup Kommune og Høje-Taastrup Fjernvarme nu har fremlagt et
projektforslag til giver det enkelte medlem endnu en valgmulighed når der skal købes varmeanlæg.

Vi er dog lidt kede af at forretningsmodellen ikke er så god at hele Fløng kunne få dette.

Vi skal afslutningsvis gøre opmærksom på at det er den enkelte husstands helt eget ansvar at få lavet
individuelle beregninger på om det også er en god forretning af skifte til fjernvarme. De beregninger der
anvendes i projektforslaget bygger på nogle standardforudsætninger som kan være meget langt fra egne
forhold – både hvad etableringsudgifter, boligstørrelse og forbrugsniveau angår.

Og tak til Høje-Taastrup Fjernvarme for at tilbyde beregningsservice sidst i dette møde.

Fortsat god aften.
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