
Tommy Rosenlind <tommyrosenlind@gmail.com>

Skal vi hjælpes om at skabe nye motionstilbud til jeres beboere?

Lykke Christina Pedersen <LykkePe@htk.dk> 20. februar 2015 kl. 12.17
Til: Landsbylauget - Fløng Sogn <mail@floenglaug.dk>
Cc: Peter Christensen <PeterCh@htk.dk>

Kære Tommy

 

Mange tak for jeres henvendelse. Det er nogle rigtig gode idéer. Jeg tager dem med på vores næste idrætsmøde
og så vender jeg tilbage med muligheder.

 

Med venlig hilsen

Lykke Christina Pedersen
Projektmedarbejder

Fritid og Kultur
Bygaden 2
2630 Taastrup
Telefon: 4359 1338
Mobil: 4022 2758
www.htk.dk

Fra: tommyrosenlind@gmail.com [mailto:tommyrosenlind@gmail.com] På vegne af Landsbylauget - Fløng Sogn
Sendt: 18. februar 2015 21:11
Til: Lykke Christina Pedersen
Cc: Landsbylauget - Fløng Sogn
Emne: Re: Skal vi hjælpes om at skabe nye motionstilbud til jeres beboere?

 

Hej Lykke,

Selv vi ikke er en grundejerforening - så tillader vi os alligevel at komme med lidt forslag til hvordan man forbedre mulighederne
for at komme i bedre form og dyrke lidt mere idræt i dagligdagen (projekt: Idræt er sjovt - idræt er sundt)

Mulighed for at lave lidt øvelser på løbeturen rundt om Fløng - f.eks. nogle fastmonterede træningsredskaber i stil med
dem der ses på mange feriedestinationer sydpå.
Mulighed for at spille pentanque ved Bækstien (bag Østerled) - der kunne godt være en bane på græsarealerne. Der
findes ikke aktivitetsmuligheder i denne ende af Fløng.
Nogle børnevenlige aktivitetsmuligheder ved cirkuspladsen lige vest for Møllebakken - der findes en boldbane, men dette
kunne godt udvides med andre muligheder. Måske man kunne lave en "rundboldbane" - der foregår i sommertiden en del
fælleslege (børn og voksne) på arealet, der annonceres via vores Facebook side.
En parcourbane på arealerne ved Fløng Gadekær med rigtigt underlag.

Blot lidt tanker fra en aktiv interesseforening i Fløng, og vi stiller meget gerne op hvis der er nogle spørgsmål mv.

Med venlig hilsen
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Tommy Rosenlind

p.v.a. Landsbylauget - Fløng Sogn

 

 

Den 28. januar 2015 kl. 14.48 skrev Lykke Christina Pedersen <LykkePe@htk.dk>:

Kære grundejerforeninger

 

Fritid og Kultur i Høje-Taastrup Kommune vil give jeres boligområde bedre motionstilbud, hvis I vil være med.

 

Det skal være nemmere for jeres beboere at bevæge sig og få pulsen op.

 

Se venligst vedhæftede brev for mere information.

 

Jeg glæder mig til at høre fra Jer.

 

Med venlig hilsen

Lykke Christina Pedersen
Projektmedarbejder

Fritid og Kultur
Bygaden 2
2630 Taastrup
Telefon: 4359 1338
Mobil: 4022 2758
www.htk.dk

 

Gmail - Skal vi hjælpes om at skabe nye motionstilbud til jeres beboere? https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=912bfce8aa&view=pt&sea...

2 af 2 21-02-2015 20:42

mailto:LykkePe@htk.dk
http://www.htk.dk
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=912bfce8aa&view=pt&sea...

