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Vil du være med til at udvikle fremtidens belysning?
Leder I efter robotics og automation specialister?

Kommunen sælger det tidligere Landbrugsmuseum
Kommunen vil sælge Kongevejen 79-81 og 83-85, som huser hhv. det tidligere
Landbrugsmuseum og statens tidligere forsøgsstation Virumgaard.
De smukke gamle bygninger over for Frilandsmuseet udbydes til salg i efteråret
2019.
Læs mere om udbuddet her.

Kommunens erhvervsstrategi endeligt vedtaget
På sit møde torsdag d. 27. juni vedtog kommunalbestyrelsen Erhvervsstrategi
2019 - 2022.
Formålet med erhvervsstrategien er at sætte en tydelig kurs for kommunens erhvervsindsats.
Læs mere om erhvervsstrategien her.

Letbanebyggeriet er officielt skudt i gang
Onsdag d. 19. juni blev første spadestik taget til Hovedstadens Letbanes nye
kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup. Med spadestikket markerede parterne bag projektet, at byggeriet af den kommende letbane nu for alvor går i
gang.
De forberedende arbejder til byggeriet af letbanetunnelen i Lyngby er allerede
godt i gang omkring viadukten under S-banen. Arbejdet fortsætter hen over
sommeren og efteråret og vil påvirke biltrafikken i området og S-togsdriften.
Du kan holde dig orienteret om ændringer i trafikken via letbane.ltk.dk, eller du
kan kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune på letbane@ltk.dk eller tlf. 2388 6209.

Rejsegilde for BaseCamp på Skovbrynet
Torsdag den 6. juni 2019 blev holdt rejsegilde for det unikke byggeprojekt
BaseCamp på Skovbrynet i Lyngby.
Byggeriet har vundet prisen ”Årets Projekt” uddelt af Estate
Media og omfatter i alt 639 studieboliger samt 147 virksomheds- og seniorboliger.
Boligerne vil efter planen stå klar til indflytning i slutningen af 2020.

Nye rækkehuse i Trongårdens Byområde
ELF Development har åbnet deres showroom for de rækkehuse, der skal opføres
i det nye Trongårdens Byområde ved motorvejen og Klampenborgvej.
Trongården kommer til at bestå af 187 boliger fordelt på både ejer- og lejeboliger i en slags urban landsby med både byliv, fællesskab og landskabelig ro.

Novozymes Innovation Campus indviet
Fredag d. 7. juni blev Innovation Campus officielt erklæret for åben.
Det skete, da borgmester Sofia Osmani, CEO Peder Holk Nielsen fra Novozymes
og en venskabsklasse fra Trongårdsskolen i fællesskab klippede snoren.
I alt 753 Zymers er nu flyttet ind i Novozymes nye kontor- og forskningslokaler.

Gratis tilbud til iværksættere i august
Kom til netværksmøde for iværksættere torsdag d. 29. august kl. 16.30 – 19.30.
Tema for mødet: Moms, bogføring, regnskab.
Netværksmødet foregår i kantinen på 5. sal på Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17,
2800 Kgs. Lyngby.
Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig via mail karina@houseof.link
Du kan læse mere om kommunens tilbud til iværksættere her.

Hvor kan du læse nyheder fra Jobcenter?
Fremover vil nyheder fra Jobcenter indgå i dette erhvervsnyhedsbrev.
Husk også, at Jobcenter hjælper din virksomhed med jobrådgivning og
rekruttering.
Find kontaktoplysninger og læs mere om Jobcenters tilbud her.

Vil du være med til at udvikle fremtidens belysning?
Har du interesse i at implementere innovative LED-løsninger og bidrage med at:
•
•
•
•

Sænke energiforbruget
Forbedre sundheden og mindske sygefraværet
Skabe bedre resultater i skolerne
Øge trygheden i udendørsområder
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Lighting Metropolis søger startups og virksomheder i Greater Copenhagen, der vil
være med til at udvikle fremtidens belysning i samarbejde med kommuner i
Skåne og Danmark samt Region Skåne.
Lighting Metropolis – Green Economy har planer om at investere 177 millioner
svenske kroner i LED-projekter over de næste tre år. Kunderne er der allerede,
og nu mangler bare idéerne og løsningerne fra dig!
Du finder kontaktinformation og flere oplysninger her.

Leder I efter robotics og automation specialister?
Nu kan I gå sammen med andre virksomheder med lignende ansættelsesbehov i
vores kommende kampagne for at tiltrække internationale og erfarne robotics og
automation specialister.
Læs mere om, hvordan I kan deltage i kampagnen her.

Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Karen B. Rasmussen via mobil 21 26 89 86 eller email erhverv@ltk.dk
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve, kan du afmelde via erhverv@ltk.dk
Følg os på LinkedIn Instagram Facebook
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