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Kontaktpersoner 
Der er valgt følgende kontaktpersoner i forbindelse med Byfest i Fløng:  

Navn og forening Kontaktoplysninger 

Foreningen ”Byfesten i Fløng” 
 

Hjemmeside med vedtægter, referater og 
bankoplysninger (inkl. NemKonto og 
Digital Post): 

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

Cvr.nr.: 36632038 
v/Tommy Rosenlind 

Bavneåsen 40, Fløng 
2640  Hedehusene 
Tlf. 26111 0537 

Mail: tommyrosenlind@gmail.com 

Tommy Rosenlind 
(Landsbylauget – Fløng Sogn) 

 

Bavneåsen 40, Fløng 
2640  Hedehusene 

Mobil: 2611 0537 
Mail: mail@floenglaug.dk 

Pernille Buus Tlf. 2620 4990 
Mail: pernillebuus@mail.dk 
 

 

Indledning 
I juni 2015, 2016 og 2017 har foreningen ”Byfesten i Fløng” afholdt succesfulde 

byfester i Fløng.  

Rigtigt mange foreninger og forretningsdrivende i Fløng’s nærområde samt nogle af 

institutionerne i Fløng var med-arrangører, sponsorer og deltagere til/i byfesten.  

Vi har besluttet at fortsætte, og vi – de frivillige i Fløng - har i fællesskab planlagt at 

byfesten også skal afholdes i 2018. 

Vi skal derfor hermed søge om tilladelse til at afholde byfest i Fløng på arealet ved 

Fløng Gadekær (adresse Fløng Byvej – over for skolen) 

Lørdag den 9. juni 2018 kl. 12:00 til 23:00 

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
mailto:tommyrosenlind@gmail.com
http://www.floenglaug.dk/
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Vi forventer at der spilles musik på scenen senest indtil klokken 23:00 – hvorefter der 

ryddes op.  

Vi har tegnet arrangementsforsikring hos TopDanmark, og vi vil sørge for at arealet 

bliver ryddet og rengjort efter byfesten.  

Økonomien er baseret på et ”teltholder” bidrag til byfesten, således at en andel af 

overskuddet går til byfesten til dækning af fællesudgifter – resten beholdes af 

foreningen/”teltholderen” til eget brug. Derudover vil vi søge støtte og opbakning hos 

Fløngs erhvervsdrivende mod reklame på vores hjemmeside, samt evt. 

husstandsomdelte foldere. 

Et centralt omdrejningspunkt er at vi stiller en scenen til rådighed, hvor Fløng 

Skole/SFO, FHI Gymnastik, HTK Musikskole, lokale danse skoler og lokale 

bands/musikere vil optræde i løbet af dagen. 

Vores vision med byfesten er at borgere i Fløng bliver bekendt med de faciliteter som 

lokalområdets (og nærområdets) foreninger og institutioner kan tilbyde, samt evt. de 

produkter som lokalområdets erhvervsdrivende kan tilbyde.   

Vi havde skønsmæssigt 700 gæster forbi byfesten i 2017 – og vi forventer et 

besøgsantal på minimum samme niveau i 2018.   

Tid og sted 
Byfesten er planlagt til afholdelse: 

Lørdag den 9. juni 2018 fra kl. 12.00 til 23.00 

På arealet ved Fløng Gadekær.  

http://floenglaug.dk/byfest/index.html
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Udfordringer / endnu uafklarede forhold 
Vi har følgende uafklarende udfordringer, der er en forudsætning for afholdelse af 

byfesten:  

• Tilladelse fra Høje-Taastrup Kommune til at ”låne” arealet – og vi er klar over at 

projektet med Vision Fløng på arealet vil påvirke hvordan vores ”sædvanlige” 

pladsopsætning bliver gennemført i 2018 og fremover, men dette ser vi kun 

som en spændende udfordring 

• Polititilladelse 

 


