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Fløng Forsamlingshus 
Start kl. 19:00 - Slut kl. 21:00 
 

Deltagere: 

 

Claus Dahl, Parkchef i HTK 
Tommy Rosenlind - GF Bavneåsen-Hovmarken/Landsbylauget - Fløng Sogn 
Søren E. Sørensen - Landsbylauget - Fløng Sogn 
Erik Matthiesen - GF Bavneåsen-Hovmarken 
Tom Nymand Pedersen , ditto 
Finn Reenberg, Ejerforeningen Fagerbo-Bækhusene 
Lizzi Hansen, Nørrekærgård GF 
Bent Hansen, ditto 
Lene Elgård, Fløngvænget-Bavneåsen GF  
Jens Iversen, Fløngvænget-Bavneåsen GF 
Flemming Hansen, Møllegård GF 
Hans Arne Sørensen, Nørrekærgård GF 
Torben Henriksen, Fløngvænget-Bavneåsen GF  
Kenth Nelander, Møllevej  
Jørgen Andersen, Birkeparken G 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/Tommy Rosenlind, GF Bavneåsen-Hovmarken 
2. Kort præsentation af de fremmødte 
3. Høje-Taastrup Kommune fremlægger de principper -  og motivationen herfor - 

for vedligeholdelse for grønne arealer med fokus på Fløng og omegn 
4. Debat og indlæg 
5. Evt. konklusion og opfølgningsaftaler 

Resume: 

Tommy bød velkommen til de fremmødte, og specielt til Claus Dahl.  

Bordet rundt blev der lige givet en kort præsentation af de fremmødte.  

Herefter fik Claus Dahl ordet, så han med henblik på fremlæggelse af Høje-Taastrup 
Kommunes principper -  og motivationen herfor - for vedligeholdelse for grønne arealer 
med fokus på Fløng og omegn, og særligt Møllebakken. 

Claus Dahl indledte, og han var glad for at vi kunne mødes, så vi i grundejerforeningerne 
kan være budbringere i lokalområdet.  

Møllebakken, store forandringer se seneste år, fældet træer mv. Hvad kunne vi godt 
tænke os om Møllebakken, hvordan ønsker vi at bruge Bakken - meget lydhør for input - 
dog begrænset med hvad der er af penge. Idrætslandsby (Vision Fløng) i Fløng har stor 
fokus og lægger beslag på midlerne langt hen ad vejen herude vestpå.  
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Pleje begrundet i kommunens grønne politik. Findes på HTK.dk under fritid. 
Kvalitetsbeskrivelse for grønne områder. Plan inddelt i 3 niveauer, have, park og natur. 

Møllebakken planlagt en veksling mellem have og park niveau.  

Overordnet temaer, fx blomstrende kommune med mulighed for at kommunens arealer 
kan blive brugt.  Spis din kommune, bæredygtighed. Masser af inspiration på 
hjemmeside.  

Link til HKT: http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Parker-og-naturomraader.aspx 

Der er også fokus på logistik, cykelruter og stier. 

Kunne oplyse at Vadsby sti er ikke på vej mod genåbning, da ny ejer ikke ønsker dette. 

Møllebakken specifikt, lidt kedeligt efter træer rundt om bakken er fjernet. Møllebakken 
er mest naturstatus og parkstatus der hvor græsset slås.  

Lidt efterlysning af at vi måske i området tager ansvar for fx får på bakken.Kunne vi 
tænke os at der blev etableret et egentligt fåreholderlaug evt i regi af Landsbylauget. Der 
kunne evt udvides med endnu en fårehold, der kunne holde et lidt større område i ave. 
Grundejerforeningerne kunne tage initiativ til etablering af ansvarligt fåreholderlaug.  

Herefter overgik vi til en fri dialog.  

Det blev nævnt at vi skal passe på vores kælkebakke. 

Fløngskoven, hvad vil vi gerne have der sker, savner vi noget i den forbindelse? Vi skal 
nok vente lidt til skoven er kommet bedre i vejret, men vores shelter og bænke er meget 
værdsatte – og vi håber at de kan bevares og at der undgås hærværk mv. Dog ønsker om 
lidt flere bænke i eller omkring Fløngskoven.  

Fløng er ret forskånet for uheldige episoder, og det skyldes nok at vi hjælper hinanden 
med at holde øje herude.  

Hundeskoven fik stor ros – og er meget værdsat herude.  

HTK kunne godt tænke sig lidt flere og varierede træer på Bakken – herunder 
frugttræer.   

Der ansættes et par studerende til foråret i Driftsbyen, der skal se lidt sammenhæng 
mellem faciliteter og indbyggere - fx legepladser. HTK er ikke så villige til at lave 
offentlige legepladser, men måske som fælles initiativ hos grundejerforeningerne, de kan 
godt placeres på offentlige arealer.  

Der blev foreslået en fælles gåtur til Møllebakken – det blev aftalt til lørdag 31/10-2015 
klokken 14:00. Ved røde legeplads med blokken og fælles gåtur. Annonceres på 
Facebook. Se bilag nedenfor med notater fra denne fælles gåtur.   

Skovens dag (næste år 1/5-2016) - Driftbyen kunne godt tænke sig at vi her i Fløng tog en 
del mere ansvar og gik aktiv ind i arrangementet primært i relation til forplejning (kaffe 
mv) - Landsbylauget indvilligede heri.  

http://www.htk.dk/Fritid/Natur-udeliv/Parker-og-naturomraader.aspx
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Løgvækst rundt om Fløng - påskeliljer – det blev påpeget at det var synd at de ikke 
reetableres efter opgravning. Der er desværre ingen pligt hertil.  

Lidt udfordringer om gangstykket på vores stier – de vokser til og benyttes derfor ikke. 
Men der er ikke sat penge af til vedligeholdelse af stisystemer. Hvis vi skal have noget 
igennem skal det nok rejses politisk, men der er ikke store udsigter til at det prioriteres. 
Cykelstien-delen er dog prioriteret da det er skolevej.  

Vi savner det pæne tilsået areal langs med Bækstien - det kunne vi godt ønske igen – 
f.eks. solsikker. Oprensning af bækken følger også en fast procedure.  

Afslutningsvis så var der enighed om at holde dialogen i gang.  

2. november 2015 /Tommy Rosenlind  

 

Bilag – noter og billeder fra vores fælles gåtur den 31. oktober 2015 kl. 14-15.  
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Bord og bænke så madpakken kan indtages. 
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Indhegningen er vi meget glade for, også beliggenheden 
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Kælkebakke må ikke nedlægges, men den er lidt smal, kan udvides lidt (ved at fjerne et par 

buske/træer) så den også bliver stejl 
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Fint med frugttræer her fx 
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Udtynding kunne godt bruges måske nogle stier indimellem  
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Fritlægning af kampesten 
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Måske fuglekasser på de største træer - Stien er vi glade for 
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Bord og bænkeplads i gryden 
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Måske nogle naturtrapper det sidste stykke op 
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Udsigtspunkt - få træer med udsyn imellem  
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Igen udsigten er væk 

 

 

 
 

Engang var udsigten således (ca. 2005) 

 

 
 

Hvor er det gamle Fløng blevet af og kirken (udsigt fra toppe mod vest) 
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Pas på vores kæmpetræer på cirkuspladsen 
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Cirkuspladsen - børneborde og bænke og måske nogle træstammer og kampesten der kan kravles 

på 
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Nye skilte ? 
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Stierne forsvinder når græsset breder sig 
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Møllebakken er væk og man kan heller ikke kælke ned – kigger op fra nord 
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Flere frugttræer passer fint til denne lille æbletræs-lund her neden for Bakken  

 

 

 
 

 

 


