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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

REFERAT AF BYLAUGSFORUM MØDE #6 

07 februar 2017 

19.00 – 21:45  

Baldersbrønde Bylaug (Fløng Forsamlingshus) 

DELTAGERE: Reerslev-Stærkende Landsbylaug: Vibeke Stürup, Mads Ring Hansen 

Sengeløse Kommunalforening: Per Hammel, Michael Bach  

Vridsløsemagle Bylaug: Christian Thomsen, Ivan Stauning  

Landsbylauget – Fløng Sogn: Søren E. Sørensen, Anne Mette Elle 

 Høje-Taastrup Landsbylaug: Knud Svenning 

Baldersbrønde Bylaug: Egon Nielsen, Ole Mathiesen, Hans Jørgen Larsen 

              

Dagsorden:  

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Bemærkninger/ godkendelse at sidste referat 

3. Orientering/erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst  

(By laugene rundt) 
4. Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK´s udvalg eller råd 

5. Emner til møde med borgmesteren den 2. marts, kl. 16.00   
6. Eventuelt 

 

 

 
Referat: 

 
Ad 1 Velkomst og godkendelse af dagsorden: 

 Egon Nielsen bød velkommen. Dagsorden blev godkendt.  

 

Ad 2 Bemærkninger/ godkendelse at sidste referat:  

Ingen bemærkninger til referat af møde #5 i Vridsløsemagle. 

  

Ad 3 Orientering/erfaring fra laugene om lokale problemer/aktiviteter siden sidst: 

De enkelte lav/foreninger gav en gennemgang af aktiviteter siden sidst.  

Her gengivet i stikordsform efter mine sparsomme notater og aldrende hukommelse:  

 

Baldersbrønde: Der har ikke været afholdt nogen arrangementer siden sidst. 

 

Høje-Taastrup: Samarbejde med Vandværket og Kirken. Fastelavnsfest er blevet afholdt. Der er 

lidt problemer med en spejderhytte som HTK vil tillade i området. Landsbyen er nu fuldt udbygget 

i alt 90 husstande. (sidste er Nadeem). Et firma har rengjort toiletvogne, hvilket har medført 

nogle lugtgener. Det er nu stoppet. Lidt frygt for hvad der skal ske når rådhuset er revet ned.   

 

Sengeløse: Der har været afholdt tænding af juletræ samt et julebal. Byen har været lidt splittet 

p.g.a. projektet Outdoor Games i Sengeløse grusgrav. Der var givet tilladelse til 5 

arrangementer, men det blev til 16 støjende arrangementer med bl.a. er gammel russisk 

kampvogn. Der var også planer om at afholde koncerter med 5000 deltagere. Dette kunne 

myndighederne ikke give tilladelse til, derfor valgte initiativtagerne at annullere hele projektet. 

 

Reerslev: Der har været afholdt Bisontur, Fastelavnsfest, Sankt Hans fest, Grydelaugs fest i 

forsamlingshuset og idrætsforeningens 150års jubilæumsfest. 

Der er nogle lokale naboproblemer, hvor en beboer ikke kan finde ud af at der findes en lokalplan 

der skal overholdes. Har medført ulovligt byggeri, samt chikane af naboer. Der er etableret 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

politimæssig videoovervågning af pågældende, idet der menes at foregå en del ulovligheder, der 

også har udviklet sig til voldsepisoder. 

Reerslev opfordrede øvrige bylaug til at tjekke om de havde forsikringer i orden for hændelser og 

arrangementer. 

 

Vridsløsemagle: Har afholdt en succesful Halloween arrangement, samt et øl-

smagningsarrangement. 

Region Hovedstaden har reserveret et areal tæt på Vridsløsemagle landsby til udvinding af 

råstoffer. Dette er stadig i spil, men arealet er reduceret fra 90ha til 36ha. Måske det så slet ikke 

er interessant mere.  

Så er der etableret i Rockerborg i området 

 

Fløng: Der er kommet gang i byfornyelsesprojekter ”Vision Fløng”. Høje-Taastrup Kommune har 

bevilget penge (4mio) til realiseringen af et aktivitets- og bevægelsesområde i Fløng. Der er 

allerede afholdt tre borgermøder, deriblandt en børneworkshop. Det er der kommet rigtig mange 

gode idéer ud af. Arkitekterne forventer at få projektet godkendt i byrådet i februar måned, 

således at anlæggene kan stå færdige i efteråret 2017. Ingen yderligere aktiviteter siden sidst. 
 

 

Ad 4 Orientering fra laugs-medlemmer der deltager i HTK´s udvalg eller råd:  
 
Referater fra sidste Agenda 21 rådsmøde kan se her: 

http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Natur/Referat-Agendaraadet-24-november-2016.pdf 

Torben Nielsen fra Reerslev og Søren E. Sørensen fra Fløng deltog i mødet. 

Bemærk afsnittet om Hakkemosen. 

  

Referater fra Skovrådet, hvor Tommy Rosenlind, Fløng er medlem, kan ses her: 

http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx 

Skovens dag holdes igen i år i Fløngskoven søndag den 7. maj. 

 

Der har kun været ét møde i Trafiksikkerhedsudvalget, dette før vejbesigtigelsen 2016. 

 PS. Der er efterfølgende indkaldt til møde den 30. marts 2017. 

 

 

Ad 5 Emner til møde med borgmesteren den 2. marts, kl. 16.00   

 

1. Status på projektet i Vridsløsemagle. 

2. Status på projektet i Marbjerg (efter mødet i Driftsbyen 8/2-2017). 

3. Forslag til flere sammenhængende cykelstier (eks. Soderup-Vadsby-Sengeløse). 

(Markeres på kort der sendes til SES og vedlægges dagsorden) 

4. Forbikørselsplads ved Frode Lauersen i Baldersbrønde. 

5. Hvad er kommunens reaktion på høring vedr. råstofindvinding i Vridsløsemagle? 

6. Hvilke konsekvenser for landsbyerne medfører det nye vandlandsprojekt ved 

Hakkemosen? 

7. Hvad sker der i Høje-Taastrups området når rådhuset rives ned? 

8. Eventuelt. 

 

Næste møde tirsdag den 5. september 2017 i Høje-Taastrup, (Præstegårdsvej 3). 

 

PS: Billeder af hul i vejen i Baldersbrønde sendes direkte til Driftsbyen. 

http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/Natur/Referat-Agendaraadet-24-november-2016.pdf
http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Skov/Skovraad.aspx
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13. februar 2017 

 

Søren E. Sørensen 

 

 

 

 

LINKS: 

 

SENGELØSE: 

 

http://sengeloese.dk/skf/ 

 

VRIDSLØSEMAGLE: 

 

http://sengeloese.dk/vmb/ 

 

REERSLEV: 

 

http://www.reerslev-sterkende.dk/ 

 

https://www.facebook.com/reerslevsterkende 

 

BALDERBRØNDE: 

 

http://www.baldersbroende.dk/index.html 

 

FLØNG: 

 

http://www.floenglaug.dk/index.html 

 

https://www.facebook.com/floenglaug 

 

https://www.facebook.com/groups/113216422043497/ 

 

HØJE-TAASTRUP: 

 

http://www.ht-laug.dk/ 
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