
Har du idéer og forslag til, hvilken kom-
mune vi skal være i fremtiden?

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en 
planstrategi for udviklingen i kommunen 
og inviterer hermed alle borgere til en for-
udgående dialog.

Vi har unikke steder i kommunens bydele. 
Vi har gode og forskellige boligområder 
og indkøbssteder, små og store grønne 
områder og spændende kulturmiljøer og 
arkitektur. Hvordan synes du, at alle de 
gode sider kan spille sammen med udvik-
lingen af vores kommune?

Du kan fx komme med din mening om 
fremtidens byliv, bydele, boliger, arkitek-
tur og det grønne. Emnerne kommer til at 
indgå i Planstrategi 2019, som forventes i 
høring til efteråret.

På dagen kan du deltage i en fokusgruppe 
om ”Min bydel”.
Tilmeld dig senest d. 26. marts til fo-
kusgrupper på www.ltk.dk under Nyhe-
der! Eller ring: 4597 3502.
Begrænset deltagerantal! Se i øvrigt akti-
vitetsoversigten.

Kommunalbestyrelsen ønsker at nå ud til 
borgere i hele kommunen. Vi har derfor 
valgt at sende invitation til 3000 tilfæl-
digt udvalgte borgere. Vi inviterer også in-
teresseorganisationer og reklamerer for 
arrangementet i Det Grønne Område, på 
www.ltk.dk og sociale medier. 

Alle er velkomne, så del invitationen med 
din nabo!

  Sofia Osmani       Simon Pihl  Sørensen
   Borgmester                    Formand for
                                         Byplanudvalget

Hvordan skal Lyngby-Taarbæk udvikle sig?

INDSTIL ET 
BYGGERI

til arkitekturpris
2019

FOR BØRN
Tegn eller byg dit  

drømmehus i  ”Build 
a World”, prøv Virtuel 
Reality  briller eller 

robotter.

KL. 11 
Hør et oplæg

om fremtidens
Lyngby-Taarbæk af 

fremtidsforsker
Jesper Bo Jensen

INVITATION til dialog om udviklingen i Lyngby-Taarbæk
Rådhuset er åbent lørdag d. 30. marts kl. 10-13

https://www.ltk.dk/


Dialog om udvikling i Lyngby-Taarbæk
Aktivitietsoversigt lørdag d. 30. marts 2019, kl. 10-13

Gå på opdagelse på rådhusets reposer!

Stuen: Oversigt over aktiviteter 
 Planche om Planstrategi 2019 generelt
 Udlevering af aktivitetsoversigt
 Udlevering og aflevering af evalueringskort. Der udloddes præmier blandt deltagerne.

1. sal:  Stand om Bydele og Boliger
 Plancher om bydele og boliger
 Information om DTU ś Campusplan – del af Lyngby bydel
 ”Mit sted i Lyngby-Taarbæk” - uddrag af udstilling på Stadsarkivet
 Filmklip fra Lyngby-Taarbæk (ca. 1950-1975) fra Stadsarkivet

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.

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” 

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

5. sal:  Oplæg i kantinen kl. 11 v. fremtidsforsker
 Jesper Bo Jensen, Center for Fremtidsforskning
 Gratis kaffe og kage i kommunalbestyrelsens spisestue

 Der forbeholdes ret til ændringer af programmet.
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