Gratis Avis
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Hvad skal der ske med
Landbrugsmuseet? s. 4

Lyngby Loppetorv s. 6

Borgermøde om helhedsplanen i Virum s. 16

Det
blå
hus

Af Caroline Amalie Falkenberg

I udkanten af Sorgenfri
ligger Bjørn Wiinblads hus.
Huset er i dag et museum, men rummer stadig et
fungerende værksted med
kunstnerens oprindelige
malerpiger.
På rundtur i den private bolig hører man personlige fortællinger om den unikke og
originale verdenskunstner.
Foto: Arkiv

Læs hele artiklen på s. 10 & 11
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Kære læser
Du sidder med avis nummer 4, 2. årgang foran dig.
Enten læser du den digitalt på din telefon, tablet eller computer, eller
du har fået fingre i et af de få trykte eksemplarer, som ligger rundt omkring hos blandt andre annoncører og nogle supermarkeder.
For Virum-Sorgenfri Avis er primært tænkt som et digitalt medie, hvor
både artikler og annoncer er interaktive, således at du kan trykke på
billeder, tekster og bokse, som leder dig videre til relaterede og, i avisen, omtalte hjemmesider.
Med pennen i hånden, har jeg i denne omgang æren af at byde dig indenfor i en anderledes og vedkommende avis. Arbejdet med avisen er
baseret på frivillige kræfter, og vi brænder for at bringe dig relevant og
aktuelt stof. Med roser via mailen, og med solsortens sang og krokus
udenfor vinduet, er vi fortsat højt motiverede og inspirerede.
Vi modtager naturligvis også indlæg og idéer fra dig!
Med de ord ønsker jeg dig god læselyst, og vil minde dig om, at fortælle din sidemand om denne meget lokale avis, som vi knokler for at
levere hver 14. dag.
Velkommen til foråret, og velkommen til!
Caroline Amalie Falkenberg
Redaktør

Caroline Amalie
Falkenberg

Avisen er interaktiv!
Da avisen primært læses
online, er der indlagt link
i billeder og tekst, så du
dirigeres videre og kan
finde materale til de omtalte emner.

Foto: Arkiv
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Landbrugsmuseet i Sorgenfri
Af Caroline Amalie Falkenberg

Det gamle landbrugsmuseum ligger i sin tvivlsomme pragt på Kongevejen overfor Frilandsmuseet. Malingen på træværket skaller af, det
suser ind med kold luft, og der er nu konstateret skimmelsvamp i huset, så det i øjeblikket
ikke kan bruges.
Stedet er igennem de seneste år blevet brugt til
afholdelse af frivillige og kommunale arrangementer, men rapporterne melder klart, at stedet
er under groft forfald, og der skal ske noget snart.
Mulighederne er enkle; enten skal det jævnes
med jorden og noget nyt skal opføres, eller en
grundig og gennemgribende renovering skal
igangsættes.
Kommunens forvaltning mener, at det skal totalrenoveres. Udgiften til en sådan, samt en klargøring til et eventuelt medborger- og kulturhus, har
man anslået at være lige fra 10 til 70 millioner kr.

Tommy Wedel, den 70-årige ildsjæl fra Virum,
der lægger alle sine vågne timer i frivilligt, humanitært arbejde har et bud:
“I Kommunal valgkampen kæmpede jeg for at
det skulle bruges som kultur- og medborgerhus,
og det mener jeg stadig det bør.”, siger Tommy
Wedel.
“Politikerne har set sig varme på huset, og nogen
mener, der kan være plejecenter, andre et nyt
rådhus, og andre igen en skole. Borgerne, hvor
jeg er én af dem, mener bestemt, at det bør overdrages til en fond oprettet til formålet, nemlig at
skaffe midler til at renovere det, for at ende op
med et kultur- og medborgerhus.
Jeg forestiller mig, at der kan oprettes en socialøkonomisk arbejdsplads, der kan stå for driften
af det færdige hus. Ja, der er mange muligheder,
og jeg brænder for det!”
Udsigterne er stadig uvisse, og debatten går på de
sociale medier og i pressen.
Hvad mener du, skal ske med ejendommen?
Skriv gerne til os på redaktion@virumby.dk, hvis
du har nye og anderledes idéer for anvendelse af
det gamle landbrugsmuseum.

Foto: Arkiv

Foto: Arkiv
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Fakta om Landbrugsmuseet
Ejerforhold
Dansk Landbrugsmuseum blev drevet fra 1889
og frem til 1906 af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab.
Det blev i 1906 en statslig institution under Ministeriet for Landbrug & Fiskeri, og i 1990 blev
det overført til Kulturministeriet. Museet lå indtil
1969 i Kgs. Lyngby.
I efteråret 2014 erhvervede Lyngby-Taarbæk
Kommune erhvervede sig de to ejendomme på
Kongevejen 79-81 og 83-85 med henblik på anvendelse til kommunale formål.
Virumgård, Kongevejen 83-85, består af fire
matrikler, i alt 35.500 m2. Hovedhuset er opført
i 1882. Der er to sidelænger til hovedhuset. Den
ene er en mellembygning opført i 1883. Den
anden længe er en staldbygning fra 1883, som
er kondemneret. Der er endvidere flere sidebygninger og småbygninger, hvoraf mange er
i meget ringe stand. Bag bygningerne op mod
Omfartsvejen ligger desuden tre store lagerbygninger.

Hovedhuset (landbrugsmuseet) der er ca 1700
m2, der evt. kunne blive kultur- og medborgerhus, er blevet anvendt af kommunen til bl.a.
Nørd days og Frivillig Fredag.
Medarbejderboligen og Hovedhuset (Virumgård) har været anvendt af en lejere, som er
opsagt til fraflytning pr. 1. december 2016.
En del af de store grønne arealer har været anvendt til hundetræningsbane.
Anvendelsen er fastsat til rekreativt område i
byzone med bebyggelsesprocent på max. 15 % og
max. 1 etage.
Der ligger en reservation til et rampeanlæg til
Omfartsvejen og en cykel- og gangsti gennem
området fra Kongevejen til en viadukt under
Omfartsvejen.
Læs kommunens referat fra Økonomiudvalget,
den 14. december 2017
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Loppemarked - Lyngby loppetorv

Af Caroline Amalie Falkenberg

Lørdag d. 17. februar kl. 11 var Hal 2 i Virumhallen pakket til
bristepunktet med boder og handlende.
I over 15 år har håndboldklubben arrangeret
loppemarked, og det kræver en solid indsats fra
de frivillige, der må bruge mange timer på planlægning og deltagelse.

Foto: Arkiv

Virum-Sorgenfri Håndboldklub afholdt, traditionen tro, indendørs loppemarked for at bringe
overskud i pengekassen til ungdomsholdene.
Britta Denal og Janne Holme, som i øvrigt stadig
er aktive som Old Girls, var to af de frivillige, der
tog i mod de godt 1200 besøgende ved indgangen i tidsrummet 10 til 14.
“Det er længe siden, vi har set så mange”, fortalte
de begejstret, fordi mange gæster betyder støtte
til indkøb af bolde, trøjer og kørsel for ungdomsholdene.

Venstre: Britta Denal, højre: Janne Holme

Virum-Sorgenfri Håndboldklub har eksisteret i mange år, og drives fortrinsvis af frivillige
idrætsledere, der med god opbakning fra forældregrupperne kan køre til stævner og afholde
arrangementer i klubben.
Klubben er kendt for at være en meget social
klub, og en klub, hvor hold og årgange bakker
hinanden op, og hepper på hinanden ved stævner og kampe.
Inge Jørgensen, der har sin faste plads på kontoret fortæller, at klubben danner et godt fundament for lange venskaber.
De to årlige indendørs loppemarkeder finder
sted sidste søndag i vinterferien og sidste søndag i efterårsferien.
Næste gang er således d. 20. oktober 2019.
Klubben arrangerer også hvert år
Virumløbet, hvor alle borgere kan tilmelde sig, og vælge en rute efter evner.
Tidligere har løbet været i forbindelse
med byfesten ved Posthusgrunden,
men daf gode grunde afholdt man det
sidste år i Virumparken.

Foto: Arkiv

Virum-Sorgenfri Avis - 1.marts- 2019

Side 7

SORGENFRI TEATERFORENING
PRÆSENTERER SAMMEN MED LYNGBY-TAARBÆK BIBLIOTEK:

FEAR - Af Black Box Dance Company
Torsdag den 14/3 kl. 19.30
Lyngby Bibliotek Salen

Hvad er du bange for?
I denne danseforestilling egnet for et ungt publikum tager Black Box Dance Company udgangspunkt i vores angst for alt lige fra edderkopper,
flyskræk, sygdomme og mørke. Med humor,
slapstick og til tider halsbrækkende tempo,
afspejles noget af den frygt, vi oplever gennem
livet. Som publikum får man lov til at komme tæt
på, fysisk såvel som mentalt.
Musikken er sammensat i collageform af kom-

Foto: Sorgenfri Teaterforening

ponisten Christian Tronhjem. Forestillingen er
baseret på en række interviews af unge og voksne

og vises i et intimt format, hvor publikum sidder
tæt på danserne.
Billetter via teatrets website:
www.sorgenfriteaterforening.dk - eller i døren
fra en time før.
Ide og koncept: Marie Brolin-Tani
Korografi: Stephanie Thomasen, Thomas Bentin og Black Box Dance Company
Musikcollage: Christian Tronhjem
Dansere: Black Box Dance Company
Foto: Michael With
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’Pablo Picasso
- Myterne og Manden’
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.30 - 19.30
Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100,
2800 Kgs. Lyngby
Den 8. april 2019 er det 46 år siden Pablo Picasso
døde i Mougins. Sidste år lancerede Discovery
serien ”Genius” en serie, som i bedste Hollywoodstil iscenesætter Picassos liv. Han bliver
altså ved med at være en figur og menneske med
en stor fascinationskraft.

Ditte Dahl Nielsen er cand. mag. i kunsthistorie,
og var udstillingsassistent på udstillingen ”Picasso Keramik” på Louisiana Museum of Modern
Art i Humlebæk.

Billetter 180,00 kr (inkl. mad, vin og lotteri)
købes på tlf 5150 0782.
Picasso er en af de mest berømte og berygtede
kunstnere i kunsthistorien, som flest kender til.
Men hvor godt kender vi ham egentlig? Og hvordan adskiller man myterne fra manden?
I ord og billeder vil kunstformidler Ditte Dahl
Nielsen give indsigt i kunstneren Pablo Picassos
liv og virke.
Foredraget vil have biografiske nedslag, og give
et indblik i Picassos mange forskellige udtryk,
medier og stilskift gennem hans 91 år lange liv.

Foto: Birgit Hald

Ditte Dahl Nielsen

Kunst og kunstnere er et spændende kapitel
for sig selv.
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Folkekirkens Nødhjælp
Sogneindsamling fra Virum Kirke
Der er brug for hjælp, når der fra Virum
Kirke samles ind til verdens fattigste
søndag d. 10. marts kl. 11.00- 16.00.
Det er i forbindelse med den årlige landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp, og i år kan man
som indsamler være med til at klæde verden på
til klimaforandringerne. Her gælder det om at
hjælpe nogen af verdens fattigste lande, hvor det
nye klima blandt andet er en af hovedårsagerne,
til at 821 mio. mennesker sulter. Og tallet stiger.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes, og der
kommer du som indsamler ind i billedet. De
penge, du samler ind, går til rent drikkevand, når
tørken rammer, til mad, når ressourcerne slipper
op, og til flugtveje, når katastrofen rammer.
Hvis du vil være en del af Virums sogneindsam

Foto: Virum Kirke

ling og bruge to timer af din søndag på at hjælpe
vores fælles klode, så meld dig som indsamler på
blivindsamler.dk eller skriv direkte til indsamlingsleder Marlene Kejser på mk@virumkirke.dk.
Børn og unge under 18 år skal gå sammen to og
to.
Der vil være brød, kaffe og saftevand, som man
kan nyde inden eller efter endt indsamling.
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Det blå hus - Bjørn Wiinblads hus
- fortsat fra forsiden

Af Caroline Amalie Falkenberg

Hans værker er let genkendelige med
de farverige og eventyrsinspirerede
figurer, der går igen i alt, hvad han
lagde sine hænder på.

og pigerne tilbage i værkstedet og arbejdede
videre. Bjørn kunne arbejde hele natten på nogle
af sine projekter.
Huset rummer udover et værksted med to store

Du kender kostumerne fra Pantomimen i TIVOLI, du har drukket af kopper med hans motiver,
måske har dine forældre nogle platter hængende
på væggen, eller du har læst børnebogen ‘Mukkerla’s ude i skoven’.
Alle kender navnet Bjørn Wiinblad, men ikke
alle er klar over, at han værksted lå her i Virum.
Og selvom kunstneren gik bort i 2006, ligger det
her stadig, og der håndmales hver dag.

Højskolevej 5, Foto: Arkiv

ovne, atelier, entré, tre stuer, en spisestue, køkken
og et soveværelse med tilhørende påklædningsBjørn Wiinblad boede i det smukke blå træværelse. Sidstnævnte er ikke åbent for offentlighus på Højskolevej nr 5, på venstre hånd inden
heden, men står urørt siden kunstnerens død i
Frilandsmuseet når man kommer ad Kongevejen juni 2006.
fra Virum
Stuerne står også nøjagtigt som han efterlod
I dag er det det eneste af hans syv hjem, der står
dem, dvs. kaklerne i loftet på udhænget i pejtilbage. Nu er det ejet af en fond, og hans private sestuen fik sjæl på Bjørns begravelsesdag. Den
bolig står fuldstændigt, som det gjorde den dag,
historie skal helt klar høres fra René selv, som
Bjørn døde, fortæller René Schultz, nær ven
siden har lavet rundvisninger i det smukke magisiden 1979.
ske hjem, som absolut må opleves.
Hjemmet er usædvanlig spændende kunstsamHuset indeholder et værksted, hvor 4 af de oriling, som rummer vaser fra Ming-dynastiet, udginale malerpiger stadig maler på figurer, der
skårne kinesiske møbler, hans egen kunst, andres
fremstilles som tidligere hos en keramiker. Når
kunst, tusindvis af bøger og en solid pladesamde ankommer til værkstedet på Højskolevej, dyp- ling med klassisk musik.
per pigerne dem i 5 sekunder i glasuren, hvorefter de er klar til at blive malet. Sidste skridt er de
3 døgn i den 980 grader varme ovn, hvorefter de
ser ud, som vi kender dem. Smukke, farverige,
finurlige og eventyrlige.
Oprindeligt var der 15 malerpiger, der alle arbejdede i effektive timer. René husker, at pigerne
ofte blev inviteret til aftensmad i huset, som Fru
Jørgensen sørgede for. Efter måltidet gik Bjørn

Foto: Arkiv
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Hjemmet er usædvanlig spændende kunstsamling, som rummer vaser fra Ming-dynastiet, udskårne kinesiske møbler, hans egen kunst, andres
kunst, tusindvis af bøger og en solid pladesamling med klassisk musik. Bjørn var passioneret
med sin kunst, men nærede også stor kærlighed
til klassisk musik, som altid spillede omkring
ham, når han arbejdede.

Bjørn Wiinblad er her ikke mere, men hans farverige og fantasifulde sjæl lever i høj grad videre
i mange familiers stuer, i hjertet på vennerne og
særligt i hans ejet hjem.
Jeg anbefaler på det varmeste et besøg i kunstnerens hule.

I anledningen af Bjørn Wiinblads 100 års dag,
Atelieret/tegnestuen står som havde nogen siddet opførtes i samarbejde med Lyngby Taarbæk
der tidligere på dagen og arbejdet. På væggen
kommune en Moster Ella på Lyngby Torv foran
hænger tegninger og gobeliner, som ligesom al
rådhuset. Modellen er støbt, og derefter dekorehans keramik pryder over alt.
ret af Bjørn Wiinblads egne malerpiger.
René fortæller nogle medrivende historier om
Bjørns arbejdsmetoder, og hvordan han effektivt
fik alle sine mange idéer arbejdet ned på papiret.
Han så det færdige billede inde i hovedet, ridsede
det op med blyant, skrev farvekoder i felterne, så
malerpigerne efterfølgende kunne udfylde dem.
Når alle felter var udfyldt, var endnu et unikt
kunstværk færdigt.
Manden var fantasifuld og idérig, og har selvsagt
leveret sin kunst til hele verden.
De spændende og livsbekræftende historier,
René fortæller om sin ven under omvisningen, er
så vidunderlige og sjove, at jeg får lyst til at skrive
dem allesammen her. Men du skal hellere tage
derhen, og få dem fortalt medens du går rundt i
hjemmet, hvor blandt andre Erica Jong, Arnold
René Schultz i Bjørn Wiinblads liv,
Schwarzenegger og hans mor har siddet til bords
eller var det omvendt?
med deres helt egne håndmalede bordkort.

Foto: Arkiv

René stod uden tag over hovedet engang i 1979, da
en veninde, der malede for Bjørn, inviterede René
med til frokost ude i det blå træhus. René flyttede
midlertidigt ind i huset i haven, men midlertidigt
blev til evigt, for de to udviklede et livslangt venskab
på trods af generationskløften, og René bor der den
dag i dag sammen med sin kone, Eva.

Foto: Arkiv

Med tilbuddet om at flytte ind, fulgte et liv med
usammenlignelige oplevelser i en unik verden af
kreativitet og indtryk. For René blev hyret af den rejselystne kunstner til at agere chauffør igennem hele
Europa. René, der dengang fungerede som brandmand i københavn, kunne meget belejligt bytte vagt
med en kollega, når eventyret og arbejdet kaldte på
Bjørn, og dermed også ham. Fortsættes på s. 12
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Fortsat fra s. 11

De boede på luksushoteller og i Bjørns mange
hjem i Europa. De besøgte kunstauktioner, hvor
han bl.a. købte den pragtfulde asiatiske kunst
hjem. I Tyskland var de hos Rosenthal, hvor
Bjørn havde leveret bl.a. samlingen ‘Tryllefløjten’,
som stadig produceres den dag i dag.
Eva passer butikken, hvor de sælger de originale
håndmalede figurer, og René fører an med charmen skruet på i de mange omvisninger i huset,
som i dag er museum.
Her booker du besøg i Det Blå Hus:
www.bjornwiinblad-denmark.dk

René Schultz 2019, Foto: arkiv

Mere historie om Bjørn Wiinblad og produkWiinblad og Rosendahl
ter kan findes via hjemmesiden
Bjørn Wiinblads kunst og keramik har i de sene- www.bjornwiinblad-denmark.dk
ste år fundet vej til danskernes hjerter. Rosendahl
Design Group laver under navnet Bjørn Wiinblad Denmark produkter med Wiinblads figurer.
Rosendahl har købt rettighederne til produkterne, og udvikler nye, dog med godkendelse fra
Fonden.
Arken udstillede i 2015 hans gobeliner, keramik, plakater og kostumer fra bl.a. Nøddeknækkeren. Mange tusinde mennesker strømmede til
kunstmuseet i Ishøj.
Rosenthal producerer stadig stellet Tryllefløjten,
som kan købes via deres hjemmeside:
www.rosenthal.co.uk
Bjørn Wiinblad, Foto: arkiv

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30
Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.
www.elholmbegravelse.dk
Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN
CHRISTINA GAUGUIN

HUSK!

Hvis du handler
lokalt, gavner det
nærmiljøet!
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Planlæg dit seniorliv
Stor erfaring og personlig rådgivning sikrer dig
et trygt og professionelt boligsalg
Kontakt home Virum, for en uforpligtende boligsnak
Tlf. 88 27 18 88 - Mail. virum@home.dk
Adr. Virum Torv 5, 2830 Virum

Christian Frederik Fabricius
Ejendomsmægler, MDE

Nikolai Damgaard Nielsen
Salgschef & Ejendomsmægler, MDE
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Vil du også være med i redaktionens arbejde?
Kan du skrive?
Tager du gode billeder?
Har du sjove idéer?

Kontakt redaktionen, og
fortæl os om, hvad du
gerne vil bidrage med.

Ny hjemmeside

til Virum-Sorgenfri Handels- og
Borgerforening
Her kan du slå katten af
tønden i nærområdet:
Lørdag 2. marts
Sorgenfri Torv Kl 11
Virum-Sorgenfri Handels- og borgerforening i
samarbejde med Virum-Sorgenfri Avis
Geels Plads Kl 11
Virum-Sorgenfri Handels- og borgerforening i
samarbejde med Virum-Sorgenfri Avis

Søndag d. 3. marts
Sorgenfri Kirke
Fastelavnsgudstjeneste kl. 10:00
Efterfølgende tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller.
Virum Kirke
Fastelavnsgudtjeneste kl. 10.00-13.00
Den Grønne Legeplads - hold øje med
opslag i Facebookgruppen eller nede på legepladsen
Virum Motor Co.
Tøndeslagning kl. 12

Af Hans-Jørgen Bundgaard

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening
endelig fået ny hjemmeside.
Den gamle hjemmeside har fungeret rigtig godt i
mange år, men trængte til en udskiftning.
Gennem et godt samarbejde med det lille firma i
Virum, Hartmann Creation, har vi fået skabt en
platform med gode muligheder for udvikling.
Vi har nu selv overtaget hjemmesiden og inden
for ca. 14 dage vil de evt. rettelser der måtte være,
komme på plads.
Derudover har vi tidligere haft et billedarkiv fra
arrangementer og steder i Virum – det er et arkiv,
vi løbende vil opdatere både med tidligere arrangementer men også fremtidige.
Har du gode ideer til hjemmesiden og emner du
vil have vi skal præsentere, er du altid velkommen til at skrive til os på post@virumby.dk. Det
samme gælder f.eks. forenings- og institutionsoversigten, som vi vil bede dig som borger være
med til at ajourføre.
Hjemmesiden bliver samtidig brugt som hjemmeside for Virum-Sorgenfri Avis, hvorfor du
også kan bruge adressen:
www.virumsorgenfriavis.dk
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Sidste fase af helhedsplanen om
Virum Bymidte er skudt igang

Af Hans-Jørgen Bundgaard

På et velbesøgt møde i Virumhallen tirsdag
aften var der en livlig debat mellem de mange fremmødte.
Dialogmødet var det sidste af en række møder,
hvor borgere var inviteret til at komme med input omkring udviklingen af det centrale Virum.
Efter et oplæg fra formand for byplanudvalget,
Simon Pihl Sørensen, gennemgik Vejingeniør
Jytte Olander fra kommunens vejafdeling resultatet af de analyser, der var lavet på baggrund af
den tidligere godkendte helhedsplan.
Herefter var der en mindre workshop, hvor deltagerne gruppevis gennemgik to af de vigtigste
områder i helhedsplanen.
Det ene punkt var hvorvidt der skal være rundkørsel eller et trafiklys i krydset ved Virum Torv,
og det andet var mulighederne, der ligger i området mellem Virum Torv og Skovridergårdsvej.

Der var tale om nogle nye torvedannelser, således at forholdene ved hvert torv ikke nødvendigvis er ens. Generelt mener man, at beplantningen
skal holdes nede af hensyn til udsyn.
Uden at man satte sig fast på en løsning, var deltagerne generelt enige om, at rundkørslen ville
være pænere i bybilledet, men hvad angår sikkerheden i krydset, er der ingen forskel på hvilken
af de to løsninger, man lægger sig fast på, og det
gælder både sikkerhed for børn og voksne.
Diskussionen gik endvidere på, at det ved en
løsning med trafikfyr ville være nødvendigt med
en bedre korrespondance mellem trafikfyrene, så
trafikken blev afviklet hurtigst muligt i spidsbelastede timer.

Frederiksdalsvej
Der vil blive udarbejdet et referat fra mødet, som Der er ingen tvivl om, at det er en svær situation
kommunen vil lægge på deres hjemmeside, og
på grund af de store niveauforskelle, men der er
som vi i et af de kommende numre vil linke til, så muligheder i de forslag, der er kommet i heldet bliver nemt at finde.
hedsplanen.
På baggrund af dronefotos er trafikken kortlagt i
Selve helhedsplanen kan læses her i avisen, hvor myldretiderne. Derfor ønsker man at ”lovliggøre”
også andre vigtige dokumenter om Virum Bynoget af den færden, især på cykel, der foregår i
midte vil være at finde.
området omkring stationen.
Her er der bl.a. planer om at dobbeltrette cykelVi vi i korte træk skitsere de punkter, der blev
stien, specielt i området fra Virum Torv til Vidrøftet på mødet.
rum Station, men der var også tanker om at se på
mulighederne flere andre steder i området.
Virum Torv.
Derudover var der lagt op til at lave en form for
Hvorvidt der skal være en rundkørsel eller et vej- sivegade, således at fodgængere kan passere Frekryds er der delte meninger om, men en ting er
deriksdalsvej på f.eks. samme måde som Lyngby
sikkert, det må ikke være på bekostning af parHovedgade (fremsagt eksempel).
keringspladser, som forretningerne sukker efter.
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Byggeriet, der var forberedt på Frederiksdalsvej
68 (det nuværende Rosenhaven ved siden af den
søde tand) er ikke kommet så langt endnu, da
der fortsat er forhandlinger med andelsboligforeningen.
Generelt
Var alle, borgere såvel som de fremmødte politikere, enige om, at helhedsplanen indeholdt
mange gode elementer, men generelt var der en
holdning til at byen skal forskønnes til gavn for
både bymiljø og de handlende, så det igen bliver
en hyggelig by at opholde sig i.

Tidslinje

2012. Den investor, der har købt det gamle posthus, inviterer det daværende Virum Handelsforening med til en række møder omkring udviklingen af Posthusgrunden og det centrale Virum.
I mødet deltager andre fremtrædende personer
fra lokalmiljøet.
2013. Virum Handelsforening indkalder til det
første borgermøde i Virumhallen, hvor det første
projekt bliver præsenteret. Mødet sprænger alle
rammer for deltagelse, og mange borgere sidder i
vindueskarme og i nærtliggende lokaler.

Vigtige elementer er:
- fjernelse af de lave buske og hække, som erstattes af andre grønne elementer som lettere
beplantning og træer
– bedre underlag; fliser erstattes med et bedre og
mere jævnt underlag, bl.a. af hensyn til handicappede og kørsel med indkøbsvogne
- bedre lysforhold, så byen ikke fremstår skummel i de mørke tider

2014. Begynder foreningen, der undervejs skifter
navn Til Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening, et egentligt samarbejde med kommunen, og holder løbende møder med forvaltningen.

Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening
(VSHB) ønsker fortsat at deltage i arbejdet, for at
være med til at projektet bliver gennemført optimalt, og formand for foreningen Hans-Jørgen
Bundgaard påpegede, at det ville være rigtig fint,
hvis udarbejdelsen af projektet vil kunne færdiggøres samtidig med at Reitan Group bliver færdige med byggeriet på Posthusgrunden i foråret
2020.
Foreningen håber derfor, at rigtig mange borgere
vil bakke op omkring foreningen, så den får det
bredest mulige mandat til at arbejde videre med
kommunen på borgernes vegne. Du kan se hvordan du bliver medlem her.

2016. Arrangeres en byvandring, hvor borgere,
politikere og VSBH deltager.
VSBH udarbejder et endeligt forslag til helhedsplan.

2015. VSBH arrangerer en række workshops,
hvor lokale borgere deltager i 5 arbejdsgrupper
om hvert sit område i bymidten.

2017. Kommunalbestyrelsen vedtager oplægget
fra VSHB, og der bliver bevilget penge til projektet.
2018. Forskellige eksterne rådgivere kommer
med forslag med udgangspunkt i helhedsplanen.
2019. Kommunen afholder dialogmøde med
borgerne i Virumhallen, hvor disse forslag bliver
gennemgået og drøftet til videre bearbejdelse.
2020. I følge arbejdplanen igangsættes projekterne i foråret 2020.

Foto: Arkiv
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Det glemte, det gamle, det sjove
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Fra LP-plade til Smartphone
indgangspartiet med forretningens navn er desværre
ikke med, ved siden af omegnsbanken (I dag Holms
optik).

Foto
s: Ar
kiv

Forleden stod jeg foran Matas på Geels Plads, og
drømte mig tilbage i tiden. I lommen havde jeg min
smartphone, som jeg til hver en tid kan vælge al den
musik, jeg har lyst til på et splitsekund.
Som ung var jeg lige så meget musiknørd, som jeg er
idag – men dengang gik jeg længselsfuldt og ventede
på at der kom en ny grammofonplade med f.eks. The
Beatles.
Når den så var udkommet, var vi rigtig mange, der
tog turen til Milow Radio på Geels Plads, og måtte
stå i kø til pladespillerne, for Milow havde kun 5
grammofoner.
Bag disken gemte der sig pladespillere med rør ligesom telefonrør, man kunne lægge til øret og høre den
nyeste musik.
Så stod man der på stribe, og hørte musik fra den
nye grammofonplade, som man var ved at spare op
til, men en særlig glæde var der naturligvis den dag,
man havde råd at købe den LP-plade med hjem, så
man ikke blot skulle høre musikken i forretningen.
Billedet viser det meste af forretningen, men selve
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Berigtigelse
I sidste nr. af Virum-Sorgenfri Avis bragte vi en artikel om Frisør Peter Adamsen.
Desværre havde der indsneget sig en fejl i
adressen.
Peter Adamsen er i dag frisør på adressen
Vangebovej 50 i Holte. . Redaktionen beklager fejlen.

Konkurrencevinder!
Vinderen af konkurrencen i sidste
nr. er Elva Ísberg på 6 år, som kan
afhente sin præmie, et fastelavnsris
på Sorgenfri Torv nr. 4 hos Premier
Skilte-Tryk-Foto

Side 19

Konkurrencesiden

Hvad hedder Bjørn Wiinblads figur, der blev opført i
stor format på Lyngby Torv i forbindelse med hans
100-års dag og Liv i Lyngby i 2018?
Skriv navnet på figuren samt dit eget navn i en mail til
konkurrence@virumby.dk.
Præmien er et flot indkøbsnet med originalt Wiinbladmotiv, og er sponsoreret af Det Blå Hus, Bjørn Wiinblads
Værksted.
Huset kan besøges på Højskolevej 5, 2800 Kgs. Lyngby,
hvor der jævnligt er rundvisninger.
Book en rundvisning HER
I butikken kan man købe originalt keramik, og i værkstedet sidder Bjørn Wiinblads malerpiger stadig og arbejder.

Virum-Sorgenfri Avis

Deadline næste nr. - 11. marts
Næste nr. udkommer 16. marts

Redaktør:

Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.)
hjb@virumby.dk
Caroline Amalie Falkenberg
caf@virumby.dk

Redaktionelt stof fra forretninger, som er
medlemmer af Virum-Sorgenfri Handels- og
Borgerforening modtages gratis.
Ikke-medlemmer: 500,- pr. artikel.

Annoncepriser:

Grundpris: 500,Annonce leveret trykklar, grundpris: 500,Fremstillet hos Premier Skilte-Tryk-Foto
Helside: 1200,Sorgenfri Torv 4
Halvside: 900,2830 Virum
Kvartside: 750,Tlf. 60 66 76 26
1/8 side: 500,Redaktionelt stof
Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignen- Medlemspris: -25%
de som færdigt materiale.
Specialpris ved gentagne indrykninger.
Billeder sendes i jpeg.
F.eks. kvartside: 10 numre: 2000,redaktion@virumby.dk
Alle priser er ekskl. moms.

