Opsamling
Åbent hus om planstrategi 2019

Lørdag d. 30. marts 2019 var borgerne inviteret ind på rådhuset for at
komme med idéer til den fremtidige udvikling af kommunen.
Flagene var hejst, og den grønne løber rullet ud foran Lyngby Rådhus for de borgere, der
lørdag formiddag havde taget imod kommunalbestyrelsens invitation til at deltage i dialogen
om udviklingen af kommunen.
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Overordnet introduktion
Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år. En planstrategi
er et politisk redskab, der kan bruges til at sætte en retning på udviklingen i kommunen. På
baggrund af input fra Strategi-Laboratorium den 30. oktober 2018 og Byplanudvalgets
beslutning den 5. december 2018 samt 13. marts 2019, havde forvaltningen arrangeret en
tidlig inddragelse om emnerne bydele, byliv, boliger og arkitektur samt det grønne.
Formålet med afholdelse af arrangementet var, at kommunalbestyrelsen kom i dialog med
borgeren inden udarbejdelsen af selve forslaget til planstrategi 2019 samt at få fat i nye
målgrupper.
3000 invitationer blev udsendt ca. 3 uger før til tilfældigt udvalgte borgere samt mail med
invitation til grundejerforeninger, almene boligafdelinger og foreninger/
interesseorganisationer, der modtager høringer fra CMP. Derudover blev der annonceret via
DGO, kommunens hjemmeside og Facebook. På Facebook blev opslaget set af 1599 personer.
Åbent hus-arrangementet bestod af tre dele: stande, fokusgrupper og oplæg med
fremtidsforsker.
Stande
På rådhusets reposer var der opstillet stande, hvor der var mulighed for dialog om de fem
udvalgte emner. På hver stand var der plancher med spørgsmål til borgerne, som de kunne
aflevere på dagen.
Fokusgrupper
Borgerne havde forud for arrangementet kunnet tilmelde sig en fokusgruppe om "Min bydel",
Sorgenfri, Kgs. Lyngby, Hjortekær, Virum, Lundtofte, Ulrikkenborg. Der var ingen tilmeldinger
til Taarbæk og Lyngby, som derfor blev aflyst.
Oplæg
I kantinen var der mellem kl. 11-12 mulighed for at høre et oplæg af Fremtidsforsker Jesper
Bo Jensen.
Der deltog ca. 160 borgere til åbent hus-arrangementet heraf deltog ca. 50 i
fokusgruppemøder om bydelene. Der var en positiv stemning. Mange fremmødte var glade for
at være blevet inviteret og vil gerne komme igen til et lignende arrangement.
Opsamling fra dagen er udarbejdet af forvaltningen med bidrag fra de eksterne deltagere samt
på baggrund af opsamlingsnotater fra fokusgrupper og de indkomne besvarelser af
spørgsmålskortene.
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Evalueringsskema
Forvaltningen modtog 50 evalueringskort fra 26 kvinder og 23 mænd. Stort set alle (44
besvarelser) tilkendegav at de gerne deltage igen i et lignende arrangement.
Af besvarelserne var der en overvægt af deltager i aldersgruppen +60 år. Det var derfor ikke
lykkedes med arrangementet at tiltrække de unge og børnefamilierne. Stort set alle bydelene
var repræsenteret, dog med en overvægt fra bydelen Kgs. Lyngby.
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Borgerne syntes især at oplægget af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen var interessant.
Derudover var der stor interesse for emner Bydele og Boliger, det Grønne og Byliv.

Hvad synes du, var mest interessant at høre om i dag?
oplæg af fremtidsforsker
det grønne
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arkitektur
bydele og boliger
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Borgerne havde primært hørt om arrangementet via invitation i deres e-boks, DGO samt på
mail. Det fremgår ikke, om det er kommunens annonce i uge 11 og 13 eller DGO-artikler, der
beskriver arrangementet, der er kilden til viden om arrangementet. Relativt få deltagere havde
hørt om arrangementet via kommunens hjemmeside (ltk.dk), plakater på rådhuset eller på
biblioteket.

Hvor har du hørt om arrangementet?
DGO
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Opsamling fra stande
Åbent hus-arrangementet foregik på rådhusets reposer, hvor der var mulighed for dialog på de
enkelte stande om emnerne bydele, byliv, boliger og arkitektur samt det grønne.
På hver stand var der plancher med spørgsmål til borgerne. Spørgsmålene var gengivet på
kort, som borgerne kunne svare på. Der var planlagt oplæg 3 gange i løbet af de tre timer på
hver stand. Det var vanskeligt for forvaltningen at afbryde en samtale med en borger for at
holde et oplæg, så idéen med skiftende oplæg på etagerne blev ikke gennemført.
De øvrige aktiviteter på etagerne var koordineret med centrenes øvrige aktiviteter med særlig
relation til de fem emner og ”byudvikling i balance”.

1. sal Bydele og Boliger

1. sal: Stand om Bydele og Boliger
 Plancher om bydele og boliger
 Information om DTU´s Campusplan – del af Lyngby bydel
 ”Mit sted i Lyngby-Taarbæk” - uddrag af udstilling på Stadsarkivet
 Filmklip fra Lyngby-Taarbæk (ca. 1950-1975) fra Stadsarkivet
Opsamling fra stand om Boliger og Bydele
Antal besvarelser i postkassen: 19
Hvilke tre emner var borgerne mest optaget af:
At der er mulighed for at kunne blive boende i sin egen bydel, eller i nabobydel når man bliver
ældre. Vil gerne bo i senior bolig, senior bofællesskaber, oldekolle.
Opsamling på baggrund af besvarelser på spørgsmål
HVAD, synes du, er en god og velfungerende bydel?
 Vigtigt at bevare det grønne, ikke mere erhvervsbyggeri og boligbyggeri.
 Adgang til grønne områder (eks. Dyrehaven).
 Bydele skal rumme skole, børneinstitutioner, idrætsfaciliteter, butikker, mødesteder,
caféer. At der dagligvarebutikkerne og apotek.
 Ro (ingen trafikstøj), god luft og lys, åbent miljø.
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Vigtigt at opretholde det unikke bymiljø i det centrale Lyngby.
Vigtigt med butikker.
Hvis der er få biler. Vigtigt med stier og sikre trafikveje.

HVAD, synes du, er det bedste ved dit boligområde?
 Grønne områder, forretninger, kollektiv trafik.
 Naturen, biodiversitet i blomster/planter/buske/træer.
 Naboskabet.
HVILKE boligtyper, synes du, der skal flere eller færre af i din bydel?
 Gerne bofællesskaber for seniorer.
 Ikke flere boliger.
 Minimum 3 værelse boliger.
 Flere almene boliger.
 Udnyt tagarealer på etagebebyggelse – grønne områder/opholdsmuligheder.
HVOR, synes du, der skal planlægges for nye boliger i din bydel?
 Seniorbofællesskaber, oldekolle, ældrevenlige boliger.
 Gerne blanding af boligtyper, som boligområderne ikke bliver ensartede.
 Der er nok boliger. Ikke mere højt byggeri.
 Et sted med ”beskyttede boliger/senior” sammen bygget med et plejehjem – således at
service fra plejehjem kan udstrækkes til beboere som ikke er direkte plejekrævende.
 Ønske om flere almene boliger til ældre som vil sælge hus – i dag er der lange
ventetider/ventelister.
 LTK bør se på hvornår kommunen fungerer/er i balance – set i lyset af tilflyttere /
nybyggeri/boliger/erhverv.
 Firskovvej er oplagt – eller er det en udfordring med yderligere fortætning, og der er
allerede en del almenboligbyggeri i 3 etager plus.
 Boliger som er til at betale.
 Skab plads til boliger i de gamle erhvervsområder (fx Maglebjerg).
 Almene boliger som unge har råd til at betale.
HVOR og hvordan ønsker du at bo i seniorlivet?
 Seniorbofællesskaber, oldekolle, ældrevenlige boliger. Gerne i egen bydel, eller så tæt
på som muligt.
 Ønsker at blive i egen bolig.
 Der bør tænkes adgangsmuligheder ind i nybyggeri, herunder elevatorer og pmuligheder, så ældre kan blive boende også i en høj alder.
Andre emner
 Fasthold Lundtofteparkens karakteristiske bygningsstrukturer – undgå infill med nye
boliger.
 Fasthold rækkehusbebyggelsernes karakteristiske bygningsstrukturer.

Opsamling fra stand om DTU strategisk campusplan
Formål med standen: At fortælle naboer og borgere om de tanker DTU gør sig i forhold til
udvikling af universitetets campus.
Hvilke emner var borgerne mest optaget af:
Bevarelse af det grønne, optaget af hvad de kunne bruge campus til og hvilke arrangementer
der kunne være relevante for dem at deltage i.
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2. sal Arkitektur

2. sal: Stand om Arkitektur
 Planche om arkitektur
 Udstilling om ”Arkitekturpris 2017”
 Indstil byggeri til ”Arkitekturpris 2019”
 Plancher om kommunen som bygherre
 Særligt for børn: Tegn og byg dit eget drømmehus i ”Build a World”, leg med robotter
 og prøv Virtual Reality-briller.
Opsamling fra stand om Arkitektur
Antal besvarelser i postkassen: 11 stk.
Hvilke tre emner var borgerne mest optaget af:
 Eksisterende dårligt/utilpasset byggeri.
 Behov for stadsarkitekt, der kan koordinere kommunens byggeri.
 Højde på byggeri og grønt udtryk.
Opsamling på baggrund af besvarelser på spørgsmål
 Tænk mere grønt ind i byggeriet også biodiversitet.
 Sørg for harmoniske proportioner, der tager hensyn til omgivelserne og i menneskelig
skala.
 Tag hensyn til stedets ånd og historie.
 Arkitektonisk kvalitet er ikke et spørgsmål om smag og behag.
HVORDAN vil du beskrive godt og nutidigt byggeri?
Man skal bygge i stedet ånd og være meget omhyggelig med fortætning. Der skal være plads
til grønt mod vejen og der skal tænkes på højde, lys og luft. Der skal indtænkes leg/motion og
kunst ind i området. Lejligheder skal have adgang til grønne arealer til børn, ungen, familier
og ældre. Der skal både være ejer- andels- og lejeboliger. Nyt byggeri skal være funktionelt,
konstruktivt og æstetisk. Nyt byggeri skal være bæredygtigt. Områdets ånd og historie skal
inddrages. Der må ikke bygges højt på steder, hvor det kan ødelægge områdets særpræg –
også selv om det er stationsnært. Byg ikke for mange firkantede kasser, som ligner hinanden.
Dyrk mangfoldighed og undgå monotoni. God arkitektur skal spille sammen med omgivelserne.
Hold intentioner i lokalplanerne fast. Lad ikke bygherre bestemme alene, men stil krav i
forhold til overordnet vision. Undgå at enkelt developer bebygger store områder.
HVORDAN, synes du, der skal sættes fokus på bygningskultur og arkitektur?
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Der skal være en check-liste for ”høj arkitektonisk kvalitet (Bygningskultur Foreningens Pixie
bog). Ved ansøgninger skal man lave en arkitektur-redegørelse, som uddyber, hvordan man
forholder sig til tjeklisten. Kommunen skal have et rådgivende arkitekturpolitisk udvalg.
Man skal højne samarbejdet med arkitekter/landskabsarkitekter fra kommunerne. Tænke
langsigtet og ikke kun inden for en valgperiode. Arkitekter og andre byggesagskyndige bør
høres oftere ligesom borgere også bør høres oftere. Man bør nedsætte et rådgivende
arkitektur-udvalg ved nye store byggerier.
Aktivitetsdage som den netop afholdte dag er en mulighed.
Inspirationskataloger kan sikkert være gode, men det er også vigtigt planprocessen har fokus
på om nybyggeri og væsentlige ombygninger passer ind i omgivelsernes natur, arkitektur og
særpræg. Og at nybyggeri/ombygning bidrager positivt til omgivelserne.
HVAD, synes du, karakteriserer et godt byrum?
Man kan have en robotskraldespand, som kører, hvor der er flest mennesker og som tømmer
sig selv for skrald.
Et velfungerende byrum er integreret med bygningerne omkring. Grundplanen må gerne være
skævt. Et velfungerende byrum har mange år på bagen. Et velfungerende byrum vender rigtigt
ift. solen og er gennemgangsrum for mange.
Et godt byrum har forståelige dimensioner og giver mulighed for oplevelse.
Et godt byrum begrænser skygge og vind og har funktioner, der samler alle.
Se f.eks. Bilbaos nyere byplanlægning, hvor man har lykkedes at få rigtigt meget med god
arkitektur og god byplanlægning.
Et godt byrum er tænkt i menneskehøjde og organiske former. Nyt byggeri på politistationen i
Virum er alt for højt og for tæt på vejen. Der skal tænkes mere grønt ind i byggeriet.
Et godt byrum har biodiversitet (stikord: skov/mark, parker, fællesarealer, tørrestativer, leg,
trafik, borgere, cykel og gang ift. indkøb, pladser til ældre).
Det er vigtigt med grønt præg, harmoni, menneskelige proportioner samt imødekommende
materialer. Der er pt. for mange store klodser og hårde, store flader. Det er også vigtigt, at
alle typer trafikanter kan færdes trygt og let – både fodgængere, cyklister og bilister. For
meget sammenblanding af trafikarterne er også utrygt da mange cykler kører hurtigt.

Opsamling fra stand om arkitekturpris
Hvilke emner var borgerne mest optaget af:
 Arkitektur, der blev talt meget om grim arkitektur, bl.a. bygninger ved Sorgenfri, nye
bygninger på kanalvej og posthuset i Virum
 Nogle ville gerne komme med forslag til arkitekturpris uden begrænsning inden for de
seneste år
 Lyngby skal ikke have storbypræg, byg ikke så stort
Herudover kom der følgende bemærkninger om byrum:
 Der mangler byrum og byliv for børn, eneste tilbud er kommerciel underholdning i
storcentret
 Lyngby torv er dårligt, skulpturer er forkert placeret
 Der mangler mødesteder og byrum i Virum
Og så til de blandede bolsjer
 Stierne i Åmosen er under al kritik, de er lukket i lange periode på grund af vand
 Broerne i Åmosen og langs Lyngby Sø er glatte når de er fugtige, gerne et skridsikkert
underlag
 Flere træer i byen – ligesom i Berlin
 Hvad skal vi med letbanen?
 Modstand mod G5 netværket
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Opsamling fra stand om Kommunen som bygherre
Formål med standen:
Formålet med standen var at præsentere LTK som bygherre og fremvise et udpluk af de
byggeprojekter, kommunen har iværksat samt hvorledes kommunen arbejder med
bæredygtighed i det grønne område.
Derudover blev der drøftet reducering af strømforbrug på gader og ved vejkryds.
Hvilke emner var borgerne mest optaget af:
 Generelt var borgerne meget interesseret og motiveret for deltagelse
 LAR-projekter
 Natur & naturpleje
 CO2 plan kontra FN´s verdensmål for CO2
 Formålet med Kulturbygningen
 Fremtidige forhold for fritidsbrugerne
 Kritik af manglende informering om ændringer i projektet
 Hvornår Rådhusprojektet er afsluttet.
 Hvor facadematerialer fremskaffes
Opsamling fra ”børnestand”
Formålet med standen:
Tilbud til de børn der deltog på dagen. Der var mulighed for at ”bygge” deres eget drømmehus
i Minecraft eller tegne det på papir. Derudover kunne man prøve Virtual Reality briller eller
prøve robotter, som var udlånt af Lyngby Stadsbibliotek. Der var ca. 16 børn forbi standen i
løbet af dagen. Nedenstående er tegninger fra dagen. Inspireret af robotterne og de billeder de
så i Virtual Reality brillerne.
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3. sal Byliv

3. sal: Stand om Byliv
 Plancher om byliv m.m.
 Plancher med ideér til et fremtidigt byliv på Gasværksvej
 Udstilling om ”Forslag til udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet”
Opsamling fra stand om Byliv
Antal bidrag i postkasse: 20 stk.
Hvilke tre emner var borgerne mest optaget af:
Et godt byliv består af mere og varieret kultur- og byliv i Kgs. Lyngby for at bidrage til at sikre
butikslivet. Kunst bør generelt indarbejdes i byen og der bør være legepladser og grønne og
rolige opholdsarealer, der ikke kræver betaling i form af køb af kaffe og lign. Der bør fokuseres
på den unge målgruppe. Bylivet bør ikke generes af støj og biltrafik. Mange gode forslag til
forskellige aktiviteter.
Generelt var der en positiv stemning på standen og etagen. Mange fremmødte var glade for at
være blevet inviteret og vil gerne inviteres igen til mere borgerindflydelse. Gerne med mere tid
afsat.
Opsamling på baggrund af besvarelser på spørgsmål
HVAD, synes du, er et godt byliv?
De eksisterende erhvervsvirksomheder åbnes op mod beboerne fx som Microsofts café.
Internationalt og gerne et broget bymiljø. God kombination af storbysamfund og ”landsby”.
Det meget ”byagtige” forbeholdes Kgs. Lyngby centrum. Forskellig fra Virum og Sorgenfri.
Ingen højhuse, men små/tæt bebyggelse, hvor børn og unge kan være og bevæge sig/lege.
Flere forskellige aktiviteter, ikke kun kommerciel underholdning. Små legepladser til børn –
også til helt små børn, aktivitetsmuligheder for drenge. Fripladser uden at man skal betale.
Skabe naturlige mødepladser for mennesker. Ønske om steder, hvor borgere/unge kan mødes
og kultur kan opstå og leve på tværs i alle lokale områder.
Hyggelige samlingspunkter – liv og ikke trafik – mødesteder til tilfældige møder – også lokalt.
Fint kulturliv. Udsmykning med kunst. Lyngby har mange fine skulpturer. Skal fortsat indgå i
planlægning af bydele. Flere aktiviteter i Lyngby. Ikke nok med Liv i Lyngby én gang om året.
Film-fest via citykoordinator. Mere liv til børn og fodgængere. Kulturhus.
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Løsning på design af Kgs. Lyngby i byggeårene med letbanen, så trafikkaos undgås. Stier. For
dyr parkering betyder færre besøgende.
Butikker – herunder specialbutikker, restauranter (flere af dem), kulturinstitutioner og
idrætsfaciliteter. Kedeligt, at huslejen er så høj, at butikkerne lukker. Bekymring for at
handelslivet i Kgs. Lyngby uddør.
Flere grønne områder i Kgs. Lyngby. Bænke omgivet af grønt med udsigt – pergolahaven i
Virum. Planteskolen?
Et godt byliv for de unge (18-30):
Billige boliger til unge i Kgs. Lyngby.
Cafe med billige øl 20-25 kr, pool, brætspil (bordtennis), at se sportsbegivenheder sammen,
steder til hverdagene, så man bliver i byen og ikke får brug for at tage til KBH.
Et kulturhus, styret af et udvalg, hvor unge er repræsenteret. Inspiration fra Absalonkirke i
KBH. fx i Landbrugsmuseet.
Unge repræsenteret i udvalg, inden der træffes beslutninger i KMB
For kedeligt for de unge i Kgs. Lyngby. Forberede byen til nye generationer.
Et godt byliv for familier:
Legepladser, skaterbaner, markedspladser, børnekoncerter fx i Slotsparken.
Et godt byliv for voksne/ældre:
Et mini-kødbyen, Streetfood, Loppemarkeder, Stærkt foreningsliv, som kan inspirere til
udvikling i fremtiden – og plads hertil, tilbud til lokale aktiviteter til ældre. Grøn Puls 65+ i
Brede er fx et fantastisk tilbud.
Hvad karakteriserer et godt byliv forskellige steder i kommunen?
Ved at skabe rolige zoner og zoner med plads til aktiviteter. Mulighed for at sidde ude om
sommeren i byen. Begræns støj, luftforurening og vindomsuste opholdsarealer. Samspil
mellem det grønne, trafik, handel og bolig. Små rolige oaser, hvor der er handel og at
trafikken flyder. En levende hovedgade, hvor der også er plads til kreative indslag.
Bilerne skal ikke dominere. Bedre adgang til byen i bil, bedre parkering.
Grønt, grønt, grønt. Pergolahaven i Virum. Grønne legepladser og trafiklegepladser. Skole –
grøn. Bademulighed i Lyngby Sø.
Ældre-madklubber.
Mere fokus på kultur som strategi for handelslivet. Arkitektur hvor industri og bolig kan forene
og forstærke hinanden.
Fokus på, at støjende arrangementer ikke bør lægges i/tæt på boliger og natur. Ellers kun helt
undtagelsesvist. Og at store arrangementer ikke begrænser trafik med videre ret ofte.
Aktiviteter og arrangementer behøver ikke være store og larmende for at være værdifulde og
vellydende. Inspiration fra engelske landsby ”fetes”. Vigtigere, at der er rart til dagligt, end at
der er udendørs arrangementer.
HVORDAN kan et godt byliv understøttes i kommunen og i din bydel?
Kunstudstillinger i Kgs. Lyngby, så som skulpturer eller pop-up udstillinger. Kulturhuset
tilbyder intet. Gør plads til kunst. Kulturhuset er blevet et madhus og Lyngby Kunstforening er
flyttet til Sophienholm fra en central beliggenhed – det er ærgerligt. Samlingsmulighed for
lokalområdet. Kulturtilbud/bibliotek ”forsamlingshus” for lokalt foreningsliv og arrangementer.
Flere events kan brande byen. Koncert ved Lyngby Stadion.
Lundtofte: Sats på kulturhus som et fællesskab. Fastholde den gamle skole – Medborgerhuset
– som mødested og aktivitetscenter i Lundtofte.
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Kombinér åbne pladser, træer, vild beplantning med blandet bolig, erhverv og kultur. De
grønne områder skal der værnes om. Mere grønt. Mindre byggeri. Grønne fælles (…) i nær- og
lokalmiljøet. Grøn træningsinspiration. Flere rolige zoner. Nærheden til naturen er vigtig.
Varierede byrum. Petanque-bane. Keglebane. Leg for borgere – samspil.
Respekt for det eksisterende. Bevar de historiske kulturmiljøer – det er vigigt, at LTK kan vise
sin historie samtidig med at der gøres plads til Vidensby m.m. Skab fx liv i gamle bygninger
som Pritzels Fabrik (ved Mølledammen).
Undlad at have tomme bygninger fx Sorgenfri Bibliotek. Lav aftaler med ejer om fx at unge el.
andre foreninger kan benytte dem.
Borgerne kan betale mere i skat, så kommunen ikke har brug for at sælge ejendomme til
byggeri.
Integrér funktioner med aktiviteter som i Odense Kommunes pp til kommunalbestyrelsens
Strategilaboratorium.
Fokus på cykelby – flere stier og ryd cykelstier for sne. Enkel og billig offentlig transport og
cykelstier. Sive-trafik. Støj fra trafik bør begrænses.
Iværksætter-hus.
Indkøbsmuligheder afpasset efter sted – herunder medicinindkøb. Ikke lade store butikskæder
og virksomheder dominere Kgs. Lyngby, så den bliver ”affolket” (i gadeniveau).
Bekæmpe kriminalitet i byen.
Samarbejde med DTU om udviklingsopgaver.
Bilbao i Nordspanien har taget et meget omfattende arkitektonisk greb for område og byplan
som er meget vellykket. Her kører sporvogn med græs mellem skinnerne og
transportsystemet er nøje afstemt i forhold til byen. Et mesterligt greb for byplan.
Andre input:
Afholde åbent hus-arrangementet på Lyngby Torv eller på Johannes Fogs Plads i stedet for på
Lyngby Rådhus.
Give mulighed for på dagen at afgive digitale svar på spørgsmålene, så de borgere, der måtte
være forhindrede, kan afgive skriftlige svare digitalt.
Høringer i forbindelse med ændringer i boligområder eller ved nybyggerier, skal forvaltes så
borgerne får reel indflydelse.
Miljøhensyn og klima skal indtænkes i alle kommunale dispositioner og planer.
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Opsamling fra stand om Fremtidens Firskovvej
Formål med standen:
At oplyse om planerne for den fremtidige udvikling af Firskovvejområdet. Udstillingen
præsenterer indholdet af udviklings- og helhedsplan for Firskovvejområdet og viser de
overordnede principper for den videre udvikling af område.t
Hvilke emner var borgerne mest optaget af:
Hvilken slags boliger der bliver bygget i området, samt at høre generelt om hvad der er for en
udvikling vi tænker for området.
Input fra borgerne vil indgå ifm. Den endelige vedtagelse af udviklings- og helhedsplanen for
Firskovvejområdet og vil også indgå som baggrundsmateriale for den videre planlægning af
området.
Opsamling fra stand om Gasværksvej
Formål med standen:
COBE deltog på vegne af Danica Pension på standen med 2 plancher som grundlag for en
idégenerering omkring den kommende omdannelse af Gasværksvej.
Hvilke emner var borgerne mest optaget af:
BYLIV
 Der var flere som udtrykte et ønske om mere byliv og flere aktiviteter efter ”lukketid”.
Gasværksvej blev set som et potentielt supplement til storcenteret – med fokus på ”at
kunne opleve noget – sammen”.
 Der blev foreslået funktioner til ophold, kulturliv, madoplevelser og leg - et sted som
fungerer både sommer og vinter – som potentielt kan åbnes om sommeren og
afskærmes om vinteren.
LEGEPLADS
 Der var flere der lagde vægt på at det centrale Lyngby ingen legeplads har. Især blev
det efterspurgt for nye tilflyttere med børn til kommunen. ”I dag er der ingen
muligheder for børn i centrum, som en del af en familieudflugt til Lyngby Hovedgade og
LSC i weekenden.”
 En enkelt gæst talte om en ”Magnet-legeplads – som ville trække folk til fra hele
kommunen. Der blev i den sammenhæng peget på Assistens Kirkegård som oplagt sted
og nabo til Gasværksvej.
MADMARKED
 Der var flere der havde forslag til nye typer af madtilbud i Lyngby C. Gerne at café,
restaurant og madoplevelser (indkøb af grøntsager, delikatesser, bagvarer, råvarer
etc.) kunne tilbydes som en mere taktil oplevelse i Lyngby C. Gerne i form af et
”madmarked” i stil med Torvehallerne.
 ”Tilflyttere til kommunen er kvalitetsbevidste og kommer med gode lønninger. De vil
have gode kvalitative oplevelser – god kaffe og noget at spise”.
BOLIGER
 Der blev nævnt ønsker om boliger for seniorer, som har solgt deres hus efter børnene
er flyttet. ”De ønsker sig en større central lejlighed med 3 værelser og en god altan. De
er svære at finde i Lyngby. Det hele er 2 værelser”.
 Der blev fra flere nævnt ønske om seniorboliger.
 Det blev foreslået (hvis det var muligt), at der blev bygget oven på centeret som
”Kronen” i Vanløse med boliger.
KULTUR
 ”Hvor er vores kulturhus?” – Der var flere der udtalte et behov for et socialt mødested i
Lyngby. ”Det hele er handel. Vi mangler noget andet at mødes om – f.eks. ligesom
Absalon Kirken på Vesterbro, hvor man mødes og spiser sammen”. Dertil var der flere
som nævnte en mangel på steder at høre musik eller se en udstilling.
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TOILETTER
 Der var flere der efterspurgte gode offentlige toiletter i det centrale Lyngby.
AKTIVITET / KRIMINALITET
 Der blev lagt vægt på fra én gæst, at der ikke var aktivitetstilbud for unge (mænd) i
det centrale Lyngby, og så kom historierne om ”frisøren” også på banen.
MIDLERTIDIG BRUG
 Der var ønsker om at området kunne aktiveres, så det ikke skulle ligge utrygt hen, ved
at aktivere de forladte bygninger med cafétilbud, kunstnere, marked etc. Det var f.eks.
møbelbutikken og garagerne, som man gerne så iværksat. ”Der kan skabes et fint miljø
omkring palæet ved at skabe et marked omkring de nedslidte garager – Folk ville
myldre til”.
PROCES
 Der var generel skepsis over at tempoet er langsomt i Lyngby. ”Der har været arbejdet
med det her område i mange år. Vi må se om der sker noget” var den generelle
reaktion.
ARKITEKTUR OG BÆREDYGTIGHED
 ” Hvis der er flade tage skal de være grønne med regnvandsafledning”. ”Husk at bygge
bæredygtigt – vi kan ikke være andet bekendt”. Der blev ikke talt meget om dette
emne. Men hos dem der alligevel kom ind på det, kunne man spore en mæthed over
ensartetheden i det nye der bliver bygget.
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4. sal Det Grønne

4. sal: Stand om Det Grønne
 Planche om det grønne
 Plancher med information om Bæredygtighedsudvalg mv.
 Plancher med information om letbanen m.m.
 Plancher med information om Vidensbyen
Opsamling fra stand om det grønne
Antal besvarelser i postkassen: 7 stk.
Hvilke tre emner var borgerne mest optaget af:
1) Besvarelse og beskyttelse af den ”nære” natur, altså den natur, som er tæt på den
enkelte borgers bopæl.
2) Beskytter/benytter konflikter.
3) Praktisk forhold og vedligeholdelse af grønne områder.
Opsamling på baggrund af besvarelser på spørgsmål
HVORDAN kan vi bruge vores grønne områder bedre?
 Ønske om koncerter, der tiltrækker forskellige aldersgrupper og musikinteresser.
Inspiration fra Hillerød Slotspark og sommerkoncerter. Foodmarkeder, friske grønsager,
æg uden emballage (emballage kan man selv medbringe).
 Vi skal passe på vores Dyrehave og bevare den, og Bakken må ikke mindste gæster.
Bakken er det skønneste sted i Lyngby Kommune.
 Virum: Grøn Park Træning. Eks. at lave grøn-formidling af mad, motion og leg til bl.a.
børn og unge
 Naturområderne bør primært være til naturoplevelser. Dvs. støjende aktiviteter som
koncerter og store sportsbegivenheder børe begrænses mere. Fx gør koncerterne ved
Lyngby Sø hver søndag om sommeren det uattraktivt at gå tur i hele området ved søen
og Åmosen søndag eftermiddag.
 Der bør tages stilling til, hvor forskellige aktiviteter, som generer andre, eller naturen,
alligevel skal have lov at foregå, og i hvor stort omfang. Fx mountainbike-ruter, som er
passende spredt ud, med forbud andre steder. Samlet planlægning af, hvor mange
udendørs koncerter m.v. der tillades, og hvor.
 Motionsstier, legepladser o.l. er fint, men bør indpasses i området og vedligeholdelse.
 Hvis bedre brug = mere brug, så bør det være forbeholdt lokal brug, så der ikke slides
unødigt.
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HAR du ideer til, hvordan vi passer på naturen?
 En app eller anden let måde at indberette mangler/overtrædelser af regler m.v. + at
der følges op på det. Evt. tilsyn i weekenden udvalgte steder - overholdes reglerne.
 Opstil flere skraldespande med låg på, som bliver afhentet
o God ide, at I lader gamle træer o.s.v. liggende til insekterne
 Mere affaldssortergin overalt i både private og offentlige virksomheder.
 Ikke flere skæmmende byggerier, der skænder fx udsigten ved kanten af Lyngby Sø.
 Beskyt, beskyt, beskyt, vedligehold af stier m.v.
HVORDAN skaber vi det bedste grundlag for dialog om vores grønne områder?
 Sæt oplysning tavler op ved fx truede træer. Eks. ”træd ikke på mit rodnet” forklar ved
skilte og dialog i skoler o.s.v.
Mundtlige forslag:
 Ønske om, at levende hegn rundt om haver bevares. Borger har bemærket at ny
tilflyttere fjerner levende hegn og sætter plankeværk om i stedet. Bemærkede også, at
regler om levende hegn i lokalplaner ikke bliver håndhævet.
 Ønske om at Lyngby Sø kan bruges til badning.
 Bevare det grønne og naturskønne klimasikringer.
 Byudvikling må ikke ske på bekostning af grønne områder og natur.
 Ingen brug af gift, hverken kommunalt eller hos private. Umuligt, stil krav om det i
lokalplaner
 Ønske til, at broerne i fx Åmosen får skridsikkert underlag så passagen bliver nemmere.
 Mere grus på stierne eller endnu bedre: board walks som i Rudersdal og Gentofte
 En (hesteinteresseret-)borger ønskede flere ridestier generelt, herunder i området ved
DHG/Novozymes
 Flere nævnte de mindre, grønne områder – lokale åndehuller: Vigtigt at bevare eller
skabe de helt lokale grønne områder, som borgerne kommer i hver dag. Har stor
betydning for trivsel. Borgerne kan I større omfang inddrages i pasning af lokale grønne
områder
 Rådhuspladsen bør gøres med grøn. Fx med græsplænen med små bakker, hvor børn
lege og hvor man kan sætte sig og drikke en kop kaffe. Rådhuspladsen kunne også
bruges til et madmarked.
 Ønske om, at kommunen passer bedre på naturen.
 Ønske om at bevare det grønne, samt ønske om flere ældreboliger
 Borger ønskede, at kommunen tog stilling fredning af træer. Konkret drejer det sig om
træer på Caroline Amalie vej og Borgervej. Borger mente, at kommunen havde være
langsommelig med lokalplan for området. Generelt ønske om bevaring af træer.
Andre emner:
 Borger mente, at der var for mange emner at tage stilling til på dagen. Det var for
overvældende
 DTU bør involveres i alle projekter i kommunen for at sætte deres viden i spil.
 Der mangler samlingssteder for studerende, og byen bør gøres mere interessant for
studerende.
 Ønsker flere specialbutikker i Lyngby.
 Borger var meget imod etablering af 5G netværk i kommunen
 Sluk lyset om aften/natten i offentlige bygninger. Krav til udbygningsaftaler og lignende
om at de skal slukke lyset.
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Opsamling fra stand om Letbane
Formål med standen: At stå til rådighed for spørgsmål og information om projektet.
Hvilke emner var borgerne mest optaget af:
Linjeføring, billetpriser, parkeringsmuligheder til pendlere og som konsekvens af letbanen. Det
er emner, som forvaltningen arbejder med og informerer om på kommunens hjemmesiden.
Opsamling fra stand om Vidensbyen
Formål med standen: Vidensby ville gerne informere bredt til borgerne om hvordan vi
bidrager til udviklingen i Lyngby-Taarbæk Kommune gennem vores arbejde, indsatser og
projekter.
Hvilke emner var borgerne mest optaget af:
Byliv og kultur var borgerne optaget af – også selvom Vidensby som sådan ikke beskæftiger
sig med kultur.
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5. sal
Oplæg med fremtidsforsker
I kantinen var der kl. 11-12 et oplæg med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Formålet med
oplægget var bl.a. at inspirere deltagerne til at overveje den langsigtede udvikling af
kommune. Kantinen var fyldt med interesserede borgere og besvarelserne af
evalueringsskemaet viste at mange syntes at oplægget var noget af det mest interessant at
høre om på dagen.

Jesper Bo Jensen beskrev bl.a. den generelle demografiske
udvikling i Danmark, da det har betydning for, hvordan den
fremtidige bosætning er. Eksempelvis viser statistikken, at
der i de senere år, i modsætning til hvad mange tror, er en
fraflytning fra København til omegnes kommunerne, bl.a.
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Kommunen har i mange år været en attraktiv
bosætningskommune for familier, men har også i kraft af de
store vidensinstitutioner i kommunen mulighed for at
tiltrække flere unge.
Han mener, at udfordringen for LTK er at finde balancen i
både at bevare de kvaliteter der gør kommunen attraktiv i
dag, men samtidig også følge med udviklingen, så kommune
ikke bliver et museum.
Jesper Bo Jensen mener at, Lyngby-Taarbæk Kommune har
gode muligheder for omdannelse og skal understøtte en
byudvikling, der blander flere funktioner eksempelvis bolig, erhverv og butikker. Derudover er
det vigtigt at skabe plads til mødesteder, som kan danne ramme om tilfældige møder og
fællesskaber.
Forvaltningen har udarbejdet et kort videointerview med Jesper Bo Jensen, som ligger på
kommunens hjemmeside sammen med præsentationen.
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Opsamling – fokusgrupper
Via tilmelding var der mulighed for at deltage i en fokusgruppe om "Min bydel". Ca. 10-12
deltager pr. bydel. Frist for tilmelding til de 8 bydele var den 26. marts 2019. (rummeligheden
er ca. 80-100 personer i alt).
Fokusgruppe om ”Min bydel” kl. 10.15- 10.45 (Sorgenfri, Kgs. Lyngby, Hjortekær)
Fokusgruppe om ”Min bydel” kl. 12.15 – 12.45 (Virum, Lundtofte, Ulrikkenborg)
Fokusgrupperne om Lyngby og Taarbæk bydele blev aflyst grundet ingen tilmeldinger. (ved en
fejl var én borger beklageligvis ikke registreret som tilmeldt på Lyngby bydel). På selve dagen
viste flere sig interesseret i at deltage i en fokusgruppe. Fokusgrupperne om Kgs. Lyngby og
Lundtofte blev derfor større end maks antallet på 10 – 12 deltager. Det resulterede også I
nogle følte at den afsatte tid på 30 min til hver fokusgruppe var for kort tid.

Fokusgruppe Kgs. Lyngby
Antal deltagere: 17

Opsamling af dialogen til fokusgruppemødet:
Der var generel frygt for, at letbanen ødelagde centrum, især beboerne langs Lyngby Torv.
Ellers blev der fremlagt flg. Bekymringer:
- DTU er ikke en del af Lyngby
- Mangel på offentlige WC
- Butiksdød nær kirken
- For mange butikskæder
- Bedre cykell adgang
- Mere liv i centrum om aftenen
- Stigende kriminalitet på hovedgaden, især ned mod biblioteket
- Mangler kulturhus – nødvendigt for at genskabe liv
- Flere fællesskaber
- Fremtidens seniorboliger bør indtænkes aktiviteter for de ældre
- Vi skal ikke have flere boliger i centrum, men have p-pladser
- Ikke flere højhuse
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§17.4 ældreudvalg
LAR-bassiner laves til skøjtebaner om vinteren
Bilerne ud af hovedgaden
Gerne boliger på sydsiden af stationen
Firmaerne bør åbne deres p-pladser for offentligheden uden for normal kontortid – og
de lægger pres på idrætsområderne, fordi de laver egen foreninger – bør også selv
bidrage.
Den døde plads (lyngby torv), bør være grønnere, have bænke. Legeplads,
weekendmarkeder – evt. kombineret med fleksible P-pladser.
Forvaltningen bør have en stadsarkitekt, som kan forskønne byggerier
Grønne boligfællesskaber
Gennemsigtighed og Borgerinddragelse i Vidensbyen
Unge skal med i byudviklings-udvalg/arbejdsgruppe
Mere borgerinddragelse via hjemmesider og lokalavis
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Fokusgruppe Lundtofte
Antal deltagere: 13

Opsamling af dialogen til fokusgruppemødet:
Der var massiv modstand mod nedlukningen af medborgerhuset, og mente ikke at løfterne om
medborgerhus-aktiviteterne på den nye skole blev indfriet.
Ellers blev der fremlagt flg. Bekymringer:
- DTU isolerer sig fra lokalsamfundet.
- For mange ungdomsboliger pga. DTU – bør være mere blandet.
- Vi har slet ikke behov for så mange boliger – vi bør bevare de grønne områder, og
skabe mere liv
- DTU og kommunen skal informere borgerne bedre om tilbud og aktiviteter
- Der mangler overordnede visioner for Lundtofte
- Borgerne skal selv være bedre til at bruge cafeer og bibliotek mm. på DTU – men får
ikke nok information om at de er velkomne.
- Cafe i det gamle medborgerhus drevet af Frivillige/arbejdsløse
- Savner det gamle lokalbibliotek og dets cafe
- På hestefolde/Rævehøj kunne der blive lavt seniorbyggeri
- Brug de gamle bygninger i stedet for at bygge nyt
- Bevar de klassiske stilarter
- Ørholm mangler noget der samler folk, f.eks. lette pavilloner på de grønne områder.
- Brug det tomme Ny møllevej erhvervsområde
- Maglebjerg trænger til ny arkitektur, ikke det kedelige som på atlasgrunden.
- Skabe gå-ruter og promovere dem.
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Fokusgruppe Ulrikkenborg
Antal deltagere: 2

Hvilke tre emner var borgerne mest optaget af:
Trafik, boliger, lokalplan
HVOR, synes du, der skal planlægges for nye boliger i din bydel?
Ønske om skoleudvidelse samt flere sportsfaciliteter
Hvis ring 4/engelsborgvej lukkes kan området bruges til sportsfaciliteter og til skole hensyn.
Engelsborgskolen er central for området, men den kan ikke rumme alle børn – denne skal
derfor udvides eller der skal laves et skoletilbud mere.
HVORDAN kan vi bruge vores grønne områder bedre?
Ønske om at der ikke bare smides grus på grusstierne, da dette skaber en stor pøl ved kraftigt
regnvejr. Der bliver spredt grus uden videre tanke over det.
Har du andre input om din bydel?
TRAFIK - ”trafikken skal ud”
Der skal ske en trafikomlægning så bydelen bliver mindre trafikbelastet. Det er en støjbelastet
bydel – kan måske afhjælpes lidt med letbanen.
Trafikken skal ledes effektivt væk og rundt om bydelen i stedet og bydelen skal derfor ikke
være præget af store færdselsområder.
Der skal laves opgraderinger på motorringvej, hvilket også er i gang. Ring 4 skal lukkes.
LOKALPLAN
Ønske om ny lokalplan ved Chr. Winthersvej. Borgerne oplever at byggemyndighederne tolker
hvordan bygninger må bygges, selvom de ikke har bemyndigelse til dette.
En ny lokalplan skal være mere konkret over de retskrav der er gældende.
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Fokusgruppe Hjortekær
Antal deltagere: 6

Hvilke tre emner var borgerne mest optaget af: Trafik, bydel, boliger.
Opsamling af dialogen til fokusgruppemødet:
HVAD, synes du, er en god og velfungerende bydel?
Der blev givet udtryk for at borgerne er glade for at bo i bydelen og de generelt set bor her
længe. De er tilfredse sådan som det er og ønsker egentlig ikke de store forandringer. Man bor
tæt på skoven, samtidig med at man har alle fordelene i form af cafeer og lign. i Lyngby.
Det kunne være dejligt med flere fællesarealer hvor man kan samle familien, evt. cafeer, men
dog var de også skeptiske over for dette, da de tror det vil være svært at trække folk til og få
eventuelle cafeer til at løbe rundt rent økonomisk.
HVOR, synes du, der skal planlægges for nye boliger i din bydel?
Der var enighed om at hvis der skal bygges noget, så skal det være seniorboliger, placeret
som angivet på billedet.
Enighed om, at der bestemt ikke skal bygges industri eller erhvervsboliger.
Hvad karakteriserer et godt byliv i din bydel?
At der er grønne områder. Steder hvor man kan mødes og samle familien. At der er fred og ro,
fritidsaktiviteter
HVAD karakteriserer et godt byrum i din bydel?
Natur mellem veje og huse.
HVORDAN kan vi bruge vores grønne områder bedre?
De er gode som de er!

Side 25 af 30

Fokusgruppe Sorgenfri
Antal deltagere: 10

Hvilke tre emner var borgerne mest optaget af:
 For meget trafik
 IKKE flere højhuse
 Mere grønt
Opsamling af dialogen til fokusgruppemødet:
HVAD, synes I, er en god og velfungerende bydel?
 Der skal være gode trafikale forhold
 At der skal være noget grønt at kigge på, da det mangler
 At der IKKE kommer flere højhuse
 En bydel der ikke er nødvendig at have bil i, da 40 procent har ikke bil
 Ældre venlig, så det er nemt for ældre at komme rundt og alt er tilgængeligt i
nærområderne
 At borgere bliver lyttet til og hørt
 Forslag til at forlænge busrute
HVOR, synes I, der skal planlægges nyt for din bydel?
 Der er plads til fornyelse/istandsættelse at bygninger der kan bevare den originale stil
 Obs på sammensætning af butikker til gavn for alle befolkningsgrupper
 Unge der starter op som iværksætteri fx keramiker der laver kurser, som familier kan
komme på med børn og børnebørn
 Håber at torvet har en berettiget fremtid
 Forslag til nyt selvkøbscenter, nye tanker få fx DTU ind over
Hvad karakteriserer et godt byliv i din bydel og hvad mangler i Sorgenfri?
 Mangler et Forsamlingshus/Medborgerhus, hvor der kan være sociale arrangementer
 Bibliotek, hvor folk kan mødes til læsning o arrangementer i nærområdet
 Samværssted, hvor unge og ældre kan dele oplevelser
 Ønsker flere toiletter i gadebilledet
 Cafeér på nordtorvet til gavn for studerende og ældre
 Vigtig at det forbliver landsbypræget og hyggeligt
 Når man en sjælen gang kører bil, kan man altid få en plads ved fx Irma, men kommer
der flere butikker, skal man være obs på parkeringsmuligheder
 Få bilerne væk fra torvet, så der kan komme mere liv og hygge på torvet
 Ønskes flere pendlerparkeringer, da pendlerparkering er optaget før kl 8.00
 Forslag til at kunne køre direkte ind af Grønnevej/Hummeltoftevej
 Ønsker fitnesscenter
 Funktioner for ældre
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Plejehjem skal inddrages med ønsker
Pendlergrunden 75 stk p-pladser – ønsker ikke at der kommer høje huse, gerne flere
huse
Skal tænke på de ældre ift trafik og let tilgængelighed, at de kan komme rundt uden
besvær

Erhverv i Sorgenfri
 Erhvervsmæssigt er der bekymring for at der ikke er balance mellem Virum og
Sorgenfri – bange for at Virum stjæler kunder fra Sorgenfri
 Har ikke brug for et center mere
 Ejer at center tilstede – andre butikker udenfor center går ikke særlig godt
 Hænger ikke sammen mellem nordtorvet og syd, syd går bedre
 Ønsker for torvet, ejer ønsker højhus ifm. bedre handel – andre i gruppen ønsker IKKE
højhus
 Flere borgere har set det udviklet og afvikling af forretninger
 Mange gode specialforretninger der er til stor glæde for ældre.
HVORDAN kan vi bruge vores grønne områder bedre?
 Træerne der er blevet fjernet på Grønnevej, skaber ikke læ for den blæst der meget
ofte er. Derfor ønskes nye træer
Har du andre input om din bydel?
 Der er for mange mennesker I Sorgenfri
 En har flyttet til Sorgenfri for at få mere plads og luft, men der er ikke plads længere
 For mange på få kvadratmeter
 Udfordret på plads mellem borgere
 Lange køer i trafikken
 Der er stor glæde over kolonihaver der gør man kan cykle i området
 Man har det samlet til glæde for borgerne
 Der er sjæl og identitet i Sorgenfri
 Bevare det grønne og at man har det hele i området
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Fokusgruppe Virum
Antal deltagere: 4

Opsamling af dialogen til fokusgruppemødet:
HVOR, synes du, der skal planlægges for nye boliger i din bydel?
 Der er fantastiske ældreboliger – også dem uden elevator, så de ældre kan holdes
i gang
 Det er ikke vigtigt at det skal forblive i egen bydel, gerne over Virumgrænsen –
men igen refereres der til Strandlund, da der mangler en social mulighed for de
ældre. Det efterlyses!
 Vi bliver ældre og i bedre fysisk form. Pensionskasser kunne tjene godt på at løse
de muligheder
 Er der mulighed for at lave sådanne boliger i Virum/Sorgenfri? Forsalg at det kan
ligge ved virumparken eller ved gymnasium eller ved ældreboliger i Sorgenfri
 Man skal tænke de grønne områder ind – de to store grønne områder der er bliver
ikke brugt at gymnasium længere da de ikke må.
 Man kunne gøre reklame for de kirsebærtræer m.m. der står der, men igen er der
for meget trafik
 Der bliver bygget ungdomsboliger, men husk også de ældre
HVAD karakteriserer et godt byrum i din bydel?
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Der mangler blomster i gadebilledet
Pergolaer er et hit, så de kan sidde og nyde livet
Grøn legeplads som børn fra andre kommuner kommer – de kan fx lære om
trafikken der
Man samler ikke offentlig affald i Virum som de gør i Lyngby og Sorgenfri
Der mangler udendørsservering, kunne være muligt ved Geels plads
Der er ikke noget der afgrænser for at gøre parkerne bedre for borgerne. Der står
desværre også tomme lejemål, som ikke bliver brugt – og det er der enighed om
er meget ærgerligt
Cykelstier og fortove skal renoveres samt at lave cykelstier der hvor der ikke er
nogle fx rønnevej
I gamle dage var der en gangbro på kongevejen – det kunne man overveje igen for at krydse Kongevejen
Der var forslag til forskellige cykelruter.
Mange cykelstier er ikke offentlige – forslag om at tegne cykelruter op, så
borgerne ved hvor de kan komme rundt på cykel
Biodiversiteten er ved at uddø – kan man gøre noget ift. grøn natur?
Hvordan synliggør man de grønne stier?
Det er usikkert, hvordan det kan løses – fx ved solgården kan man komme til
Frederiksdal. Det ved man ikke som borger
Ønske om ramper på Frederiksdalsvej mfl.
GIS kort kan blive mere detaljeret
Man skal prøve at få lokket borgerne til at bruge cyklen frem for bilen – bedre
synliggørelse af cykelstier
Mere butiksliv ud mod Furesøen, så det kan blive nemmere at komme til butiksliv,
derved kan man evt. skære ned på trafikken mod Lyngby m.m.
Ønsker byrum, hvor der kan være plads til skaterbane, men i stedet for er der
parkeringspladser
Kunst i bymiljøet, fordi kunst, grønt og historier tiltrækker andre der synes det
kunne være interessant. Det kan øge bylivet og indtjeningen
Der skal virkelig overvejes hvor højt man bygger – det kommer man til at
fortryde, da det ikke passer ind i bybilledet
Grønne planter ved Menu og ved stationen – vil gerne have mere grønt og en
grøn station
Der er forslag til flere rundkørsler
Fuglesangsgårdsskolen er en fantastisk skole i et plan, der har små gårdhaver,
som man kunne gøre bedre ift. samarbejde med ældremad fra skolekøkkenerne
ifm. husgerning
Man kunne blive bedre til at bruge faciliteterne på fx Virumskole fx køkken
svømmehal m.m.
Folkekøkkener for ældre på skolekøkkener
Mere synlig borgerforening
Sammenhængskraft mellem bydelene, så hver bydel ikke kun tænker på sig selv
Lade bydele arbejde sammen incl Taarbæk der ligge langt væk ift. de andre
bydele. Kan man gøre noget?
Efterlyser et kort over hvad man kan lave i samarbejde med de frivillige
foreninger

Har du andre input om din bydel?
 Der mangler et forsamlingshus, hvor borgere kan mødes – både ældre og unge
 Butikkerne flytter for meget ud på gaden, så folk ikke kan komme forbi med
rullestol m.m.
 Mangler cykelstativer
 Der er for mange biler i bybilledet og det forstærkes
 Hvorfor har de fjernet så mange træer – kommer der nye træer til
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Er kede af hjemmehjælp til ældre er nedskåret – mange ældre klarer sig selv,
især kvinderne
Man skal huske på at det er en bydel hvor der skal blandes borgergrupper
Kollektiv, ældreboliger mangler /olle kolle kollektiver fx som Strandlund i
Gentofte, da mange sidder i boliger og ikke har mod på at komme på plejehjem,
da de er på et mellemstadie eller ikke fysiske klar
Mange lejeboliger er for dyre
Mange ældre sidder i hus med høj friværdi
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