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På mange måder har Landsbylauget formået at udvikle og forankre sig i vores lille landsbysamfund. Vi 
har med vores kommunikation til borgerne i Fløng formået at skabe et ståsted og en platform. En 
platform hvor borgerne på tværs af politiske holdninger og interesser debatterer forskellige emner som 
vedrører Fløng sogn. Men også en platform hvor borgerne føler sig informeret, og er trygge. Trygge ved 
at Landsbylauget følger det politiske som vedrører Fløng, men også i det etablerede politiske og 
administrative liv har Landsbylauget formået at markere sig. Dette er lykkedes på en yderst positiv 
måde. Vi er i løbende dialog med kommunen omkring forhold som vedrører Fløng, og mon ikke også vi 
godt kan konstatere, at der ikke er noget politisk parti, som ikke ved hvad Landsbylauget Fløng sogn er 
for en størrelse. 

Ved sidste generalforsamling var vi lidt rundt omkring emnet fjernvarme. Landsbylauget havde en god 
dialog med kommunen vedr. det ’tvangsprojekt’ man først havde skitseret og heldigvis valgte man at 
høre på borgerne og tage forslaget af bordet. Netop dialogen viste sig at være yderst vigtig. Vi havde 
igennem hele forløbet holdt en sober og saglig tone i forhold til projektet, og det blev honoreret. For 
kommunen kom efterfølgende tilbage med en indbydelse omkring dialog i forbindelse med et nyt 
fjernvarme projekt. Denne gang for Vest Fløng, og denne gang uden tvang. Denne indbydelse 
overlappede det samarbejde vi var gået ind i sammen med klima foreningen om at afdække borgernes 
forhold til energi kilder i al almindelighed. Dialogen med kommunen og fjernvarme selskabet endte ud 
med et fælles informationsmøde, afholdt i forsamlingshuset af kommunen, fjernvarme selskabet, 
klimaforening og Landsbylauget. Et arrangement som trak på den positive side af 50 deltagere og som fik 
besøg af borgmesteren. Om projektet bliver realiseret eller ej vil tiden vise. For Landsbylauget har fokus 
været på at dette skulle være et tilbud for borgerne. 

Men ikke alt arbejde er omsorgshjem og fjernvarme sager. Meget af det Landsbylauget berører, er mere 
jordnære, og lokale ting. Vi kommer omkring plantning af nøddebuske, sneboldkast, cykeltyverier, 
hærværk og ikke mindst bekymringen om at der ikke længere er får på Møllebakken. Og jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for deres dedikation. Ikke at jeg her skal stå og rose os selv, 
men jeg må udtrykke min beundring for den drivkraft man lægger i sagerne som vedrører vores 
lokalsamfund. Det er blandt andet det som danner den før omtalte platform som Landsbylauget har fået.   

Det var blandt andet derfor, at lokalavisen kontaktede os vedr. den stigende trafik i Marbjerg. At det så 
viste sig at man havde læst en avis artikel fra 2011 og heraf konstaterede at der var trafikproblemer er 
en anden historie. For vi greb chancen for at belyse, at der faktisk er en stigende trafik i Marbjerg, og 
deraf også et lokalt trafik problem ved det forskudte kryds ved Fløng Byvej. Faktisk havde vi fået, og fik 
efterfølgende, flere henvendelser omkring trafik problemet. Og det lykkedes os at få lokalavisen ud en 
mørk morgen i Marbjerg, der ved selvsyn kunne se på trafikmængden, og ikke mindst den hastighed som 
der køres med. Det gav knap to siders omtale i avisen, og vores efterfølgende arbejde har gjort at man 
nu kommer ud og holder vejbesigtigelse i Marbjerg.  Dvs. politikerne kommer ud og ved selvsyn 
konstaterer problemstillingen. Dog kunne vi ikke få dem ud omkring kl. 8 hvor problemet eskalerer med 
skole afleveringer. Ved samme vejbesigtigelse har vi også fokus på den manglende belysning på 
motorvejsbroen. 
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