
 

20190205_BYLAUGSFORUM_MØDE_10,ver0.docx 
 

1 

Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

SAMARBEJDSFORUM 
Møde nr.10 d. 05.02.19 i Reerslev 

 
 

Deltagere: 
Reerslev/Sterkende: Christina Søe Langholm, Birthe Christensen, Kristian Thomsen 
Baldersbrønde:  Hans Jørgen Larsen, Egon Nielsen, Ole Mathiesen 
Sengeløse:   Per Hammel, Bent Christiansen 
Vridsløsemagle:  Christian Thomsen, Ivan Stauning 
Fløng:    Søren Sørensen, Jeppe Thomsen, Anne Mette Elle 
 
Afbud: 
Høje-Taastrup:  mail sendt fra Jens Raith under mødet 
 
Dagsorden 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Bemærkninger og godkendelse af sidste referat, nr. 9 

3. Orientering fra laugene 

4. Møde med borgmesteren 

5. Næste møde 

6. Eventuelt 

 

Ad 1.  Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Christina bød velkommen ti Reerslev. Ingen fast dagsorden udsendt, men vi besluttede at 

køre efter samme dagsorden som sidste gang. 

 

Ad 2. Bemærkninger og godkendelse af sidste referat, nr. 9 

 Ingen bemærkninger til referat nr. 9, d. 18.09.18 

Ad 3. Orientering fra laugene 
 

Baldersbrønde: 
Vej lappet og asfalteret, repareret for egne midler (5 – 6000kr). Kommunen ønsker 
ikke at deltage i regningen. 
Lauget har ikke gjort mere, da Kommunen rydder sne og salter på vejen. 
 
Sengeløse: 
Juletræstænding med tale af Ole Steffensen (nu afdød RIP). 
Linieføringen for Ring-5 går lige bag Sengeløse. (den hemmelige motorvej er en lille 
stump af ring-5). 
Har afholdt generalforsamling 

 
Fløng: 
På foranledning af en borger i Fløng hade HTK indbudt til et borgermøde, om 
muglighed for placering af seniorboliger i Engvadparken – projektet blev forkastet.  
Landslauget havde ingen andel i dette.  
Evt. kan der bygges seniorboliger på noget af sportspladsen. Kommunen ser på det.  
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

At inddrage areal i landzone uden for byen kan ikke lade sig gøre, da Nærheden skal laves 
først, før der kan bygges andet. 

 
Byfest d. 22.06.19 – er under udarbejdelse. 
Der er kommet lys på motorvejsbroen over Vesterled. 
2-1 vej i Marbjerg samt to nye bump er etableret. Bumpene er korrigerede, da op/nedkørsel 
var for skarpe. Har hjulpet på hastigheden. 
Rundkørslen Sønderled/Vesterled justeret med en asfaltvulst. Ikke kønt, men virker. Har 
reduceret hastigheden i rundkørslen. 

 
Vridsløsemagle: 
Har holdt Halloween arrangement med græskarsuppe. 
Har holdt Hedvinssmagning. 
Nyder 2-1 vejen. 
 
Reerslev/Sterkende: 
Juletræstænding i samarbejde med Grydelauget – stor tilslutning. 
Julearrangement med skolen – juledekorationer og klippe/klister – stor tilslutning 
Er i gang med at arrangere fastelavnsfest. 
Ring-5 er et stort samtaleemne. 
Reerslev ønsker en lejeplads på jorden mellem Reerslev og Sterkende. Der kommer flere 
børnefamilier,     
Der er ikke mere nogen lejeplads. – Undersøg via Agenda 21 puljen om økonomisk hjælp. 
Grusgrav – gruset skal køres via grusgraven og ud ved Roskildevejen og ikke vis landsbyen. 
 
Ad 4. Møde med borgmesteren 
Møde med borgmesteren D. 6. marts kl. 15.00 på rådhuset. 
Sengeløse afleveret prioriteret ønskeliste til Søren, vedr. stisystemet i området. 
Baldersbrønde ønsker byskilt i begge sider af vejen ved til-/frakørsel fra Baldersbrønde. 
Hvis der er ønsker, der skal med på mødet med borgmesteren, skal de sendes til Søren. 
Deltagere i mødet: foreløbig liste. 
 
Deltagere ved møde med borgmesteren den 6. marts 2019 kl. 15:00, mødelokale ?. 

Fornavn Efternavn Bylaug Kontakt 
Christian  Thomsen Vridsløsemagle Bylaug chr.thomsen@gmail.com 
? ? Vridsløsemagle Bylaug  
Per Hammel Sengeløse Kommunalforening hammelhus@mail.dk 
Bent Christensen Sengeløse Kommunalforening  
Kristian Tomsen Reerslev-Stærkende Landsbylaug  
Kirsten Halby Reerslev-Stærkende Landsbylaug khalby@mail.dk 
Søren Sørensen Landsbylauget-Fløng Sogn ses@sorensen44.dk 
Anne Mette Elle Landsbylauget-Fløng Sogn sfp-ame@post5.tele.dk 
Jeppe Tomsen Landsbylauget-Fløng Sogn JUTN@kemp-lauritzen.dk 
Egon Nielsen Baldersbrønde Bylaug bente-egon@nielsen.mail.dk 
Hans Jørgen Larsen Baldersbrønde Bylaug  

Jannie Schou Høje-Taastrup Landsbylaug  

Jens Raith Høje-Taastrup Landsbylaug jensraith@gmail.com 
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Landsbylauget – Fløng Sogn 
 

 

Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng 

Ad 5. Næste møde TIRSDAG D. 10. SEPTEMBER KL. 19.30 i Fløng. 
 (hvis der ikke er andre der vil ære vært?) 
6. Evt. 
Kommunen må ikke mere, mod betaling, rydde sne og salte private boligveje, da det er 
konkurrenceforvridende. Opgaven skal nu i udbud. Søren S. har brev fra Ankestyrelsen. 
Farlige vejstykker.. (køres for hurtigt /  mange bilister / krydsende cykellister m.m.) Det er 
bedst, hvis der er målinger, der kan vist problemet. Målinger via kommunen eller politiet. 
Hjertestarter – køb igennem Falck, pris 14.000,-kr.. Gebyr på år 600,- kr. Købes den via 
trygfonden med tilskud, bliver prisen den samme. Kontakt hjerteforeningen om et gratis 
hjertestarterkursus. Max 15 personer fra 12 år og op. Tager ½ time. 
En del snak om ring-5. 
 
 

Nyttige links vedr. Ring 5: 
Undersøgelse af ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor http://bit.ly/2DrkUBM 
Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse http://bit.ly/2N3hsC5 
Strategisk analyse af vestlige ringkorridorer i hovedstadsområdet http://bit.ly/2Bqj9F1 
VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET Strategisk analyse http://bit.ly/2GilZ30 
 
HTK kan søges om aktiviteter fra denne pulje: 
'Pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter' 
 
 
LINKS: 

SENGELØSE: 

http://sengeloese.dk/skf/ 

mailto:Sengeløse Kommunalforening <Kommunalforeningen@sengeloese.org> 
 

VRIDSLØSEMAGLE: 

http://sengeloese.dk/vmb/ 

mailto:Vridsløsemagle Bylaug <bylauget@gmail.com> 

 

REERSLEV: 

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

https://www.facebook.com/reerslevsterkende 

mailto:reerslevsterkende@gmail.com 

 

BALDERBRØNDE: 

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

mailto:Egon Nielsen (bente-egon@nielsen.mail.dk) 

 

FLØNG: 

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

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

mail@floenglaug.dk 
 
HØJE-TAASTRUP: 

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

mailto:Tina Bonde <tinaingstrup@gmail.com> 
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