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Pep-talk til handlen i Lyngby
Tilbud til iværksættere i december
Første spadestik til det almennyttige læringscenter LIFE
Scandic Eremitage har fået ny direktør
Letbanen:
▪ Ny netværksgruppe etableret
▪ Orienteringsmøde om trafikafvikling og anlægsarbejdet af letbanen
▪ Mange anlægsaktiviteter i Lyngby
Parkering i Lyngby centrum
Jobcenter: Bedre match mellem ledige og virksomheder

Pep-talk til handlen i Lyngby
Nikolaj Klausen fra Dansk Erhverv fyrede godt op under detailhandlen ved årets
sidste morgenmøde for handel og byliv d. 21. november. Hans pep-talk om bl.a.
udfordringer, forbrugsmønstre og flotte butiksvinduer gav stof til eftertanke.
Skriv til erhverv@ltk.dk hvis du gerne til have hans præsentation tilsendt.

Tilbud til iværksættere i december
Torsdag d. 19. december kl. 16.30 – 19.30 mødes netværket for iværksættere
for sidste gang på Lyngby Rådhus. Temaet er fordele og farer, do’s and dont’s og
tips og tricks på de sociale medier.
På mødet kan du bl.a. møde direktøren for Vidensbyen Marianna Lubanski, som
fortæller om dine muligheder for at blive medlem af Vidensbyens forskellige netværk.
HUSK i øvrigt, at du stadig kan
•
•

deltage i workshops og få sparring hos HIP - Hovedstadens Iværksætter
Program. Det er gratis, men du skal tilmelde dig hos HIP.
få gratis sparring til opstart og udvikling af din virksomhed hos Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden.

Læs om vores tilbud til iværksættere her.

Første spadestik til det almennyttige
læringscenter LIFE
Fredag d. 1. november blev der taget officielt hul på opførelsen af LIFE Campus
i Lyngby. Det skete, da borgmester Sofia Osmani og bestyrelsesformand for
Novofonden Lars Rebien Sørensen sammen med skoleelever, naboer og
samarbejdspartnere tog første spadestik til det 4000 m² store naturfaglige
læringscenter. Det kommer til at rumme laboratorier, udstyr og ekspertise,
som hele landets får adgang til.
Når LIFE Campus åbner i efteråret 2021, vil det dagligt tage imod fire-seks
skoleklasser.

Bestyrelsesformanden for
Novofonden Lars Rebien
Sørensen og Lyngby-Taarbæk Kommunes borgmester
Sofia Osmani tager første
spadestik

Scandic Eremitage har fået ny direktør
Den nye direktør for Scandic Eremitage på Klampenborgvej
er Kim Christensen. Han kommer fra en stilling som Food & Beverage Manager
på hotellet Scandic Sluseholmen og kender derfor Scandic rigtigt godt.
Kim Christensen afløser Birgit Nørgaard, der d. 1. november tiltrådte som administrerende direktør for konference- og kursuscentret Konventum i Helsingør.

Letbanen:
Ny netværksgruppe etableret
Kommunen har oprettet en gruppe af interessenter fra handlen i byen, der
løbende bliver orienteret om
anlægsarbejdet i forbindelse med letbanen.
Gruppen, som kaldes Centrum Gruppen, består af repræsentanter fra Handelsforeningen, Deas Ejendomme (der i dette regi repræsenterer ejerne af Storcenteret), Vidensbyen, Visit Lyngby, Scandic Hotel, Det Grønne Område og Hovedstadens Letbane.
Gruppen mødes kvartalsvis, hvor Hovedstadens Letbane og Lyngby-Taarbæk
Kommune orienterer om, hvad der er sket siden sidste møde og hvilke anlægsaktiviteter, der er planlagt. Deltagere kan komme med feedback og input, så
information og fx skiltning løbende bliver evalueret og tilpasset.

Orienteringsmøde om trafikafvikling i forbindelse
med anlægsarbejdet af letbanen
Der vil blive afholdt et orienteringsmøde om trafikafviklingen i forbindelse med
anlægsaktiviteterne i forbindelse med letbanen. Tid og sted bliver annonceret i
lokalpressen og på kommunens hjemmeside.

Mange anlægsaktiviteter i Lyngby
Vi står overfor både Black Friday, julehandel og udsalg i januar. Som det ser ud
nu, er der ikke planlagt nogle gravearbejder, der forstyrrer disse store handelsdage. På Buddingevej går Forsyningen først går i gang i februar måned. Når
kommunen kender den endelige tidsplan, vil der blive informeret bredt ud.
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Kim Christensen,
ny direktør for Scandic
Eremitage, Lyngby

Parkering i Lyngby centrum
Der skrives jævnligt om manglende p-pladser i Lyngby. Fakta er, at der er rigtig
god plads. P-kældrene under Microsoft og Storcenteret har altid ledig kapacitet,
og bilister kører sjældent forgæves til P-huset ved Magasin & Fog.
I en travl handelsby er forventningen om gratis tidsubegrænset parkering noget,
der hører fortiden til. De kommunale p-pladser i centrum bliver reguleret med
tidsbegrænsning, netop af hensyn til handelslivet. Antallet af gratis, tidsbegrænsede p-pladser er muligvis få, men mod betaling er der gode muligheder for parkering i centrum.
Parkeringssøgeringen er skiltet rundt om centrum, så brug denne vejledning til
at finde p-pladser, hvis det kniber på de travle handelsdage.

Jobcenter: Bedre match mellem ledige og virksomheder
Virksomhederne har nu bedre muligheder for at finde erfarne medarbejdere over
50 år hos Jobcenteret. Jobcentret har nemlig afholdt et dialogmøde med ledige
50+ og ved nu meget mere om deres kompetencer, udfordringer og ønsker.
Dialogmødet blev afholdt efter ønske fra lokalpolitikerne, der har stor fokus på
netop denne gruppe af ledige.

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 også på LinkedIn Instagram Facebook
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