
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation til opstartsmøde den 28. maj 2019 om ny helhedsplan 
for Sorgenfri bymidte  
I forlængelse af mail den 10. maj 2019 kommer hermed invitationen til 
det første møde i den lokale arbejdsgruppe den 28. maj 2019. Mødet 
varer fra kl. 16 – 17.30 og finder sted i kantinen på 5. sal på Lyngby 
Rådhus.   
 
Program  
 
16.00 – 16.15 Velkomst ved Lyngby-Taarbæk Kommune v. afdelingsle-
der Anna Thun samt præsentationsrunde 
 
Kl. 16.15-16.30: Gennemgang af proces, borgerinddragelsen generelt 
og dialogen med arbejdsgruppen. Drøftelse med arbejdsgruppen v. 
CFBO 
 
Kl. 16.30-16.40: Drøftelse af arbejdsgruppens forventninger til forløbet 
 
Kl. 16.40-17.20: Indledende drøftelse af arbejdsgruppens tanker om 
fremtiden for Sorgenfri Torv 
 

 Butikslivet på Sorgenfri Torv i dag og i fremtiden 
 Trafik og parkering 
 Byliv og bykvalitet – udearealer og grønne elementer i bybilledet 

 
Kl. 17.20-17.30: Afrunding og aftaler om kommende møder  
 
Kl. 17.30 - Mødet slutter  
 
 
Som tidligere nævnt er det af praktiske grunde besluttet, at der kan del-
tage 1-2 personer fra hver organisation/gruppe samt i alt 5 butikker – 2 
fra nordtorvet og 2 fra sydtorvet samt Irma.  
 
 

Dato: 16-05-2019 

Ref.: HJO 

J.nr.: 01.02.00-P20-1-19 

 
 
 Sendt pr. e-mail til: 
 Afdelingsbestyrelsen Sorgenfrivang II  
 Afdelingsbestyrelsen Virumgaard  
 Ejerforeningsbestyrelsen Breidablik  
Bestyrelsen VoresSorgenfri  
Virum Sorgenfri Handels- og Borgerforening  
 Butikkerne på Sorgenfri Torv  
 K/S Sorgenfri  
 Bygningskulturforeningen  
 Dansk Cyklistforbund  
 Sorgenfri Kirke  
 BaseCamp Student  
 Pension Danmark  
m.fl. 
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Rent praktisk:  
Du / I bedes tilmelde jer på mail hjo@ltk.dk senest den 27. maj 2019.  
Adgang sker fra hovedindgangen på Lyngby Rådhus, Torvet 17. Dørene 
bliver låst kl. 16. Hvis du skulle blive forsinket, kan du ringe på telefon 
45 97 36 07.  
 
Der vil blive serveret kaffe, te og en vand ved mødet.  
 
Mødet er det første af i alt 3 arbejdsmøder om en ny helhedsplan for 
Sorgenfri bymidte. Det sidste planlægges afholdt i september 2019. 
Oversigt over proces- og tidsplan vedlægges. Proces- og tidsplanen blev 
godkendt på byplanudvalgets møde den 15. maj 2019.   
 
I er velkommen til at skrive eller ringe til mig, hvis I skulle have nogle 
spørgsmål på mail hjo@ltk.dk eller på tlf. 45 97 36 07. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Helle Jørgensen 
Plan og Erhverv 
Direkte tlf. 45 97 36 07 


