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Udtalelse fra Landsbylauget Fløng Sogn
Emne:
Sammenlægning af klub Engvadgård med Fløngklubben.

Baggrund:
Høje-Taastrup Kommune har besluttet at sammenlægge Engvadgårdklubben med Fløngklubben.
Landsbylauget Fløng Sogn ser med positive øjne på kommunens beslutning om at sammenlægge byens to
ungdomsklubber og mener at der både økonomisk og pædagogisk er god ræson i dette.
Det er i midlertidigt væsentligt for Landsbylauget Fløng Sogn, at sammenlægningen ikke blot gennemføres
som en steril kommunal besparelse, men at Høje-Taastrup Kommune griber chancen for at skabe et
helhedsorienteret klubliv, der kan blive et aktiv for at tiltrække nye attraktive skatteydere og børnefamilier
til byen.
I den forbindelse er det magtpåliggende at pointere vigtigheden af, at klubberne ikke får lokaler på skolen,
men at klubberne i stedet for bevarer deres nuværende lokaler, der arealmæssigt kan rumme de mange
børn, og som har gunstige udendørs arealer med udviklingspotentiale.
Endelig er det landsbylaugets håb, at administrationen skaber optimale rammer for den nye klub ved at
ledelsesteamet i klubben også fremadrettet får mulighed for at tilbyde et klubliv, der bygger på inklusion,
idræt/bevægelse og rummelighed i Fløng.

Landsbylauget Fløng Sogn anbefaler:
På baggrund af ovenstående anbefaler Landsbylauget Fløng Sogn at
1. Klubbens ledelse får udvidet råderum til at videreføre deres succesfulde klubkoncept i Fløng
2. Klubbernes nuværende lokaler fortsat danner rammerne for fremtidige klubaktiviteter
3. Skolens lokaler ikke allokeres til klublokaler
4. Kommunens udviklingsafdeling går i dialog med klubbens nye bestyrelse og Landsbylauget med
henblik på at få udarbejdet en samlet helhedsplan. Herunder at skaffe midler til en omfattende
modernisering af inde- og udearealer (bl.a. ved at udviklingsafdelingen søger midler til
projektet/helhedsplanen fra Realdania og/eller Bygge- og anlægsfonden).
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Referencer:
http://www.realdania.dk/Soeg-stoette/Hvad+støtter+Realdania.aspx (udbygning og modernisering
af Klub Engvadgård og Fløngklubben).
http://www.loa-fonden.dk/stoettemuligheder (udvikling af attraktive aktivitetsmuligheder på det
grønne areal, der binder de to klubområder sammen).

Inspiration:
I det grønne græsområde mellem de to klubber etableres minitennisbane på størrelse med en
badmintonbane (etableres fx med sorte streger på orange gummibelægning), panna-bane, minifodbold-/håndboldbane med håndboldmål og rød gummibelægning med streger samt hegn og net
hele vejen rundt (inspiration: legegaden i Ballerup). Ved svømmehalen/skolen etableres et
skatermiljø.
Med andre ord: der skabes et miljø, der fremmer sundhed og trivsel – samt tiltrækker nye borgere
til Fløng/Høje-Taastrup kommune

Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng –
Fløng

Skatermiljø. Foto: loa-fonden.dk

Pannabane. Foto:a2living.dk

Minifod- og håndboldbane i Grantoften i Ballerup.
Bemærk net i toppen samt støjdæmpende hegn. Foto:
Dinby.dk

