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Høje-Taastrup Kommune 
Rådhuset 
Bygaden 2 
2630 Taastrup 
 
 
 

             Fløng, den 28/09 – 2011 
 
 
Høringsvar vedr.oplæg til budget 2012-2015 
 
332-01 B 
Vi finder det yderst beklageligt at man sparer Fløng bibliotek væk. Man har gentagende gange skåret og 
fjernet offentlige tilbud i området, og biblioteket er blot et af de få eksisterende tilbud der er tilbage i 
Fløng. Ydermed ligger der ikke nogen løsning for vores ældre og knap så mobile borgere i området i spare 
forslaget. Dette skal som minimum ind tænkes. Løsningen her kunne være at man bibeholdt en vis 
åbningstid i skolebibliotekets åbningstid.    
 
 
362-02 
Tirsdags træf er eneste kulturelle arrangement i området, det er velbesøgt og har eksisteret i årevis. Bliver 
især brugt af den ældre del af Fløng. Igen fjerner man den sidste snert af kulturelle tilbud i nærområdet. Og 
igen uden nogen tanker om hvordan vores ældre borgere så kan komme til lignende tilbud i eksempelvis 
Hedehusene.  
 
 
301-01 / 305-02 / 305-03 
Landsbylauget har tidligere stillet spørgsmål ved forældrebetalingen vedr. børnehavebørns flytning til SFO 
allerede i Maj måned. HTK evnede ikke at lægge til grund for hvordan man var kommet frem til en stigning i 
forældrebetaling i disse måneder. Men efter et utal af henvendelser, kom de konservatives medlem Kurt 
Scheelsbeck tilbage med, at man i disse måneder oversteg lovens rammer om hvad forældrebetaling måtte 
være, samt at den i de andre måneder er 29,58 %. Derudover forventede man, at med en omlægning af 
kommunernes SFO’er til lokaler på skolerne, så ville drift omkostningerne blive mindre. Nu ønsker 
kommunen så at indfører tvunget lukkedage, mindre åbningstid og en fast lukket uge i sommerferien. 
Størstedelen af borgerne i Fløng er pendlere, og ovenstående ændringer vil have en stor indflydelse på 
deres arbejdsliv. Ydermed er det vel næppe i tråd med liberal borgerlig tankegang, som trods alt står bag 
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budgetforslaget. Når det er sagt, så forventer vi at, indføres ovenstående, så sker der øjeblikkeligt en 
reduktion i forældrebetalingen, da vi ellers ikke kan se at kommunen holder sig inden for lovens rammer, 
omkring forældrebetalingen. Og dermed bliver besparelsen væsentlig mindre end de budgetterede tal. 
    
 
Yderligere prioriteringsforslag – nedsættelse af service niveauet af vintertjenesten 
Hovedfærdselsåre i Fløng sogn må ikke nedprioriteres. På private veje i Fløng sogn er det vores klare 
forventning, at en forringelse af service niveauet vil blive tilsvaret af en reduktion i den egenbetaling som 
betales for ydelsen. Desuden kan vi, i lyset af sidste års renovations fadæse, have store bekymringer for 
hvad en reduktion i servicen vil have af betydning for dette område. Så vi har en klar forventning om, at 
begrænser man vinterservicen, så har man fra kommunens side sikret sig en renovations aftale som, til 
trods for den ringere service sikrer afhentning af renovation. 
 
 
Vi har tidligere set at der er i det oprindelige udkast til budget var kig på bus 116. Vi vil gerne pointere, at 
der ikke bør ændres ved ruten / afgange. Pt. kører bus 116 efter en nødplan og fungerer knap optimalt for 
området. Vi har en stærk forventning om, at ruten genetableres i sin oprindelige stand når Hedevej åbner. 
Bus 116 er den eneste kollektive trafik i området, og en ændring i en forvejen sparet kørerplan vil være en 
stærk forringelse af den offentlige service i området.  
 
Desuden mener vi at en budgetbesparelse skal stå i forhold til budgetområdets andel. Fløng er i forvejen 
dybt nedprioriteret i forhold til vores netto bidrag til kommunens indtægter. Med de yderligere forringelser 
man har i tankerne, vil man gøre det endnu mere uattraktivt at flytte til udkants Tåstrup.  
 
 

 
Med venlig hilsen 
 
p.v.a. 
Landsbylauget Fløng – Sogn 
 
Flemming Andersen 
Formand 
 


