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Disc-Golfbanen i Virumparken er
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Så blev
Hummeltofteparken i Sorgenfri
indviet
Af Hans-Jørgen Bundgaard

Torsdag var der indbudt til
indvielse af Hummeltofteparken. Mange var mødt op
for at besigtige de mange nye
lejligheder og rækkehuse.
Læs mere om det nye boligområde inde i avisen på
side 8 og 13
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Hvordan har du det med vore byrum?

I Virum og Sorgenfri ønsker vi et opgør med grafitti og hærværk.
I sidste nummer, beskrev jeg i avisen, hvordan jeg havde været til rejsegilde midt i Virum og bl.a. havde overakt præmier til de unge plankeværksmalere, der havde prydet plankeværket midt i Virum, med flotte
malerier i flotte farver.
På vej til rejsegildet oplevede jeg desværre, hvordan byen, både Sorgenfri og Virum, er hærget af ulovlig grafitti, cykler der flyder omkring
stationerne, bænke der er trådt i stykker og et enkelt busskur der ligger
smadret hen.
I mange år har lokale kræfter sammen med bygherre, deltaget i arbejdet
med udviklingen af de nye bymidter; arbejdet for at få skabt et godt og
spændende fælles byrum for byens borgere.
Disse nye bymidter, bør ikke blive præget af grafitti, væltede cykler og
hensmidt affald, men hvordan undgår vi dette i fremtiden?
Vi kan altid undskylde os med at det er udefrakommende personer der
laver denne form for hærværk, men er denne beskyldning rigtig - jeg
tror det næppe.
I Virum og Sorgenfri, er vi omkring 22.000 indbyggere, som næsten alle
ønsker at leve i en tryg, rar og smuk by.
Vi må derfor stå sammen, for at sikre, at vi får ryddet op, inden de nye
byggerier er færdige, så byerne fremstår som spændende, interessante og
flotte byområder der bliver spændende at bo og færdes i..

Hans-Jørgen Bundgaard

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.

I den forbindelse, lægger jeg op til at vore læsere kommer med gode
forslag til, hvordan vi løser de problemer der er i vores byområder.
De indkomne artikler vil vi bringe i en artikelserie over efterårets numre. Du kan læse et større oplæg inde i avisen. (side 12).

Nu kan du også følge
Virum-Sorgenfri Avis
på Facebook.
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Hvad mener De – skal vi sige Du
Af Birgit Trillingsgaard

Kunne du forestille dig selv stille dette spørgsmål
til en person, du ikke kender?
Dit svar vil sandsynligvis afhænge meget af din alder, for det der med tiltaleform i Danmark er med
årene blevet udjævnet meget, og at sige De til folk
vil mange mene er hovedrystende gammeldags. Og
dog, så forekommer det i dag, i nogle kredse og i
særlige sammenhænge.
Hvad siger ordbogen:
At være Des signalerer afstand og respekt. Tidligere
var brugen det formelle De udbredt i Danmark,
men siden starten af 70erne har formen du været den sædvanlige, også mellem to for hinanden
ukendte personer. I Danmark bruges De fortsat af
og til ved højtidelige lejligheder eller i samtale med
en person af høj alder og/eller status. Dronningen
tiltales af de fleste personer Deres Majestæt. Er
man Des, bruges typisk efternavn og titel, f.eks. hr.
Hansen eller doktor Hansen.
Ordene De, Dem og Deres skrives med stort
begyndelsesbogstav for at adskille ordene fra de
enslydende former i 3. Person (de, dem og deres).
At være dus betyder at have et sådant uformelt
indbyrdes forhold at man tiltaler hinanden med du.
Det betyder også at være fortrolig med / føle sig i
godt selskab med.
Så er det på plads. Vi siger du til hinanden dog
med muligheden for at bruge De, hvis vi fornemmer situationen kræver det, og er vi i tvivl,
så stiller vi det omtalte spørgsmål, - ikke!
I 1950, mit fødeår, gennemførte Gallup en undersøgelse af danskernes holdning til tiltaleformerne
”De” og ”du”. Danskerne var delt i to næsten lige
store lejre, således at 45% gik ind for, at man skulle
være ”dus”, mens 41% ville fastholde den traditionelle tiltaleform. I landdistrikterne var der allerede tradition for at sige ”du”, så her var flest for at
droppe ”De’et”, mens københavnerne var de mest
konservative på dette område.

Af andre opdelinger kan det nævnes, at kvinderne og
de yngste adspurgte var mest til ”De” ligesom tilhængerne af Det Konservative Folkeparti, mens kommunisterne var de mest reformvillige.
Sluttelig vil jeg lige nævne at både modstandere og
tilhængere har i mange tilfælde ledsaget deres svar
med en bemærkning, der blandt du -tilhængerne
f.eks. lyder som:
* Vi kan sige du til Vorherre, så kan vi også gøre det
til hinanden.
* Vi er alle ens og født nøgne.
* Vi kommer hinanden nærmere på den måde.
* Ville hjælpe på snobberiet.
* Det går godt på Landet, så hvorfor ikke i byerne.
* Men Kongen/Dronningen vil jeg blive ved med at
sige De til.
Modstanderne mener først og fremmest, at det vil
gøre tonen for fri:
* og de kan lide at skelne mellem deres venner og
andre
* at det ikke ville passe godt i forretningssager
* at det snart er det eneste, der kan holde børnene lidt
nede
* det er en høflighed mod mennesker at sige De
* noget særpræget dansk går tabt
* der må være en grænse for at kaste al tradition bort
* at det er en privatsag
* at man bestemt ikke ønsker at stå på lige fod med
enhver
Ak ja, det er 70 år siden denne undersøgelse blev
lavet, det kunne være sjovt, hvis Gallup ville lave en
lignende undersøgelse i dag med tilhørende bemærkninger.
Skal vi være dus fra nu af?
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UMF – Ungdommens Folkemøde
En tradition på Virum Gymnasium
Af Pia Gars

I begyndelsen af september er det efterhånden
blevet en fast tradition at flere klasser fra Virum
Gymnasium tager til Ungdommens Folkemøde i
Valbyparken.
Selve konceptet er udsprunget af Folkemødet
på Bornholm i juni måned, som eleverne af helt
naturlige grunde ikke kan deltage i, da det ligger i
deres eksamensperiode. Initiativtager er en tidligere elev fra Virum Gymnasium Olav Hesseldal.
Olav Hesseldal er engagementsdirektør i Ungdomsbureauet og UFM er et af Ungdomsbureauet
største projekter. Læs mere om UFM på: www.
UFM.dk
Her følger en lille artikel af en af de mange elever
fra årets UFM.

relaterbar. På den store scene der var placeret midt
på pladsen, kunne man sætte sig og lytte til debatter
om emner så som religion og politik, hvor fagfolk og
centrale personer aktivt deltog, samtidigt med at publikum gentagende gange blev opfordret til at deltage
i debatten med diskussionsemner eller væsentlige

FNs verdensmål i fokus

Glade VG ere på UFM

spørgsmål. Generelt var stemningen til folkemødet
stærkt præget af accept og anerkendelse, hvor ingen
spørgsmål blev anset for dumme eller irrelevante, og
hvor nysgerrighed og mangel på viden blev et afsæt for
læring og oplysning. et afsæt for læring og oplysning.

Hvad er Ungdommens Folkemøde
Af Mathilde Leth Bjerg, 3f , Virum Gymnasium

Trods gråt vejr stod 3.g årgang fra Virum Gymnasium, kl. 9.30 klar til at engagere sig politisk
i Valby parken, hvor dette års ’Ungdommens
Folkemøde’ blev afholdt. De mange telte stod
hver især for forskellige aktiviteter der havde til
formål at udfordre, inspirere, aktivere eller på
anden vis engagere de tonsvis af unge i samfundsaktuelle spørgsmål og emner. Emnerne var
vidtspændende fra minoritetsgruppers rettigheder til klimaforandringer og alkoholforbrug
blandt ungdommen. Alternative aktiviteter som
rap-battles, graffitimaling og madlavning skabte
en festlig stemning der ligeledes gjorde politisk
involvering til en fornøjelse, der ydermere var

UFM debat med ungdomspartierne
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Verdens bedste morgen

Besøgte Virum Station
Pressemeddelelse

Fredag d. 6 september blev der afholdt ”Verdens
Bedste Morgen” over hele landet. Mellem kl. 7 og 9
uddelte 2000 frivillige 211 steder i landet et eksemplar af ”Verdens Bedste Nyheder” sammen med et
stykke chokolade på togstationer,
i indkøbscentre m.m. Det er 10. år dette event
løber af stablen.

Virum var også med på landkortet til dette event. To
Virum-borgere stod sammen med deres kollega fra
Krüger i Søborg,
på Virum station og uddelte ca. 500 aviser og stykker
chokolade.
Det blev godt modtaget af de rejsende og var en god
oplevelse for alle.

”Verdens Bedste Nyheder” er et uafhængigt medie,
der laver konstruktiv journalistik. De formidler
fremskridt og løsninger på verdens udfordninger.
De tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål, og
deres tanke er, at hvis man kan se, at der sker fremskridt og at nogle af verdens udfordringer løses, så
vil det skabe motivation til at gøre endnu mere for
at løse verdens udfordringer.
Årets tema var verdensmål nr. 13 - klimaudfordringer. Selv om der fortsat er store udfordringer,
begynder man også at se
små resultater af den indsats, der trods alt bliver
gjort.
Der var gratis chokolade og aviser på Virum Station Du kan læse ”Verdens Bedste Nyheder” her på Billedet Susanne Ulslev og Merete Knudsen

___________________________________________________________________________________________________________

Disc-golf banen er nu indviet

Søndag blev den nye disk-golf bane indviet i i Virumparken
af Hans-Jørgen Bundgaard

På trods af det lidt kølige, blæsende og regnfulde vejr, var ca 60
borgere mødt op for at indvie den nye disc-golfbane i Virumparken.
Arrangementet foregik kort før avisen gik i trykken, hvorfor vi
vil bringe en længere artikel om banen samt baggrunden for den
i næste nr. af avisen. På billedet til højre ses Formand for FIL i
Lyngby Anni Frisk Carlsen og formand for Kultur-og Fritisudvalget, Mette Schmidt Olsen (C) forsøge at ramme kurven.

Selve indvielsen foregik ved, at alle de tilstedeværende på samme tid skød en frisbee mod en af kurvene.. Kun en enkelt frisbee
ramte kurven.

Virum-Sorgenfri Avis - 16. september - 2019

Side 8

De klimabevidste indtager innovativt
byrum nord for København
Prfessemeddelse - Pension Danmark

Ventetiden er snart ovre. I hvert fald for de mange børnefamilier, unge og ældre, der allerede har
sikret sig et attraktivt, nyt hjem i Hummeltofteparken i Virum nord for København.
Torsdag den 12. september er der åbent hus og
mulighed for at opleve de 151 kvalitetslejligheder
og rækkehuse tæt ved Sorgenfri Station.
Byggeriet på grunden, der tidligere husede Lyngby Politi, skal efter planen bæredygtighedscertificeres med DGNB Guld. Projektet er præget af
bygherre,
PensionDanmarks, strategiske fokus på at bygge
bæredygtige boliger med gennemtænkte løsninger
både inde, ude og i nærmiljøet for at sikre tilfredse beboere gennem hele byggeriets levetid.
”Vi mærkede allerede under byggeriets opførelse
stærk interesse for at bo i Hummeltofteparken.
Det tjener som et godt bevis på, at attraktive og
bæredygtige kvalitetsboliger også er en særdeles
fornuftig investering, når vi skal skaffe det bedst

prenøren MT Højgaard har også efterlevet høje krav
til blandt andet grønne tage med solceller og sundt
indeklima med gode lysforhold. Også biodiversiteten
i de grønne gårdrum i flere niveauer lægger op til
fællesskab og aktivt udeliv blandt beboerne.
”Vi har haft en rigtig god proces på projektet med
PensionDanmark, hvor vi har haft fælles fokus på at
skabe kvalitet i både samarbejde og slutprodukt. Derudover har det været en fornøjelse, at bygherre deler
vores fokus på samfundsmæssigt vigtige forhold som
for eksempel bæredygtige løsninger og uddannelse
af lærlinge,” siger Martin Palmquist, direktør i MT
Højgaard.
De kommende beboere i Hummeltofteparken får - ud
over at have let adgang til tog-transport fra Sorgenfri
Station og stisystemer til Sorgenfri Slotspark, Åmosen og Lyngby Sø - også hurtig adgang til dagligvarer
i eget fortrinsvis solcelle-drevet supermarked. Lidl
har allerede indgået aftale om at flytte ind i 1.500 m2
butikslokaler i stueetagen.
Der er også indgået en aftale med Lyngby-Taarbæk
Kommune, der er i færd med at etablere bedre adgangsforhold til området for bilister. Ønsker beboerne
også her at gøre en egen indsats for bæredygtigheden,
arbejdes der på at gøre Hummeltofteparken til en udvidet mulighed for parkering af el-drevne delebiler,
ligesom der etableres mulighed for at oplade el-biler i
beboernes private parkeringsfaciliteter.
PensionDanmarks samlede investering i Hummeltofteparken er på 440 mio. kr.

Hummeltofteparken, set fra 3 sals højde mod vest.

mulige afkast til vores medlemmers pensionsopsparing. Vi vil gerne takke for et godt samarbejde
med MT Højgaard, der udviser stor omhu med at
opfylde vores
detaljerede krav til bæredygtighed og kvalitet
både inde og ude,” siger ejendomsdirektør i PensionDanmark, Marius Møller.
Solcelledrevet supermarked og el-drevne biler
Det bæredygtige fokus strækker sig ikke kun til
innovative og klimarigtige kvalitetsløsninger i
holdbare materialer, der bidrager til lav varmeregning, lave driftsomkostninger og god klima-samvittighed til de kommende beboere. Totalentre-

De nye rækkehuse set mod øst i retning mod højhusene
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Soldaten og kongen
En vred og senere nysgerrig kong Christian X på ridetur i VIRUM.
En historie af Niels-Kristian Petersen

En endnu hjemmeboende søn på Den gule Gaard,
nu Kærgården; dem havde der været 6 af. Alle
havde været på session hos sognefogeden på Teglgården, nu Virumgade 50. Alle havde aftjent deres
værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, der på det
tidspunkt hørte til på Jægersborg kasserne.
Den næstyngste søn Folmer arbejdede hjemme hos
forældre som karl med almindeligt forefaldende
arbejde. Et lidt specielt og
lugtende arbejde var, når
der skulle køres møg ud
inden pløjning, så såning
og udplantning af grøntsager kunne ske. Men
netop den dag var der
mangel på rene arbejdsbukser, så Folmer tog de
bukser, blå med en hvid
Gårdejer Folmer Emil Petersen(
1904-1968).
stribe på buksebenet, der
lå i skabet uden mange overvejelser. Han havde fået
bukserne med hjem efter soldatertiden.

Gårdejer Folmer Emil Petersen(1904-1968) øverst tv på Jægersborg kasserne
1925

Den næstyngste søn Folmer arbejdede hjemme hos
forældre som karl med almindeligt forefaldende
arbejde. Et lidt specielt og lugtende arbejde var, når
der skulle køres møg ud inden pløjning, så såning
og udplantning af grøntsager kunne ske. Men netop
den dag var der mangel på rene arbejdsbukser, så
Folmer tog de bukser, blå med en hvid stribe på
buksebenet, der lå i skabet uden mange overvejelser.
Han havde fået bukserne med hjem efter soldatertiden.

Gårdejer Folmer Emil Petersen(1904-1968) på øvelse i Dyrehaven øverste
række midt for. 1925. Privat samling.

Møddingen lå bag staldlængen på østsiden af gården
nærmest under det meget store flotte kastanjetræ.
Det måtte lade livet for nogle år siden efter, at LTK
havde solgt Kærgården til privat beboelse i 2007.
hvor bl.a. et medlem af den kongelige familie boede,
en komtesse Af Rosenborg i nogle år. Tidligere var

Den gule Gård/Kærgården. Oliemaleri af Aage Roose. Blomstrende kastanjetræer på østsiden af gården med møddingen ind til Virumvej 76 (Virumgade
22), hvor kunstmaler Aage Roose (1880-1970) boede sammen med sin hustru
Wanda Roose (1822-1956), maler og grafiker. Privat samling.

stuehuset indrettet til æresboliger, hvor bl.a. forfatteren Knud Sønderby, senere et medlem af den
kongelige familie, en komtesse Af Rosenborg boede
i nogle år.
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Chr. X ud for Lindehuset på Virumgade 17B. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Ca. 1935.

Netop den dag fra øst, hvor Majestæten mødte
Folmer siddende på en stiv vogn to store belgier
heste spændt for læsset med møg. Det var ikke
møget, men de meget specielle arbejdsbukser den hvide stribe på blåt – han havde fået på øje
på. Kongen red op til vognen og kommanderede

Chr. X rider på det der senere blev til Spurveskjulsparken, senere ændret til Kongestien. Lyngby-Taarbæk
Stadsarkiv. Ca. 1935.

årssolen blev barnet lagt i barnevognen og stillet ud
indkørslen. Den blev straks bemærket af Kongen, der
selvfølgelig red op for at se vidunderet og spurgte: ”Er
det en dreng eller pige?”. Der blev svaret: ”En dreng”.
Kong Christian X gjorde honnør og sagde: ”Tillykke”.
Det var jo en fin start for denne lille dreng.
Det var vel menneskeligt at blive vrede og nysgerrig,
så selv en konge kan opføre sig (u)traditionelt.

Indkørslen til Fuglsanggård, nærmest en alle, der senere flyttes i forbindelse med udstykningen og anlæggelsen af Langs Banen. Den har nu skiftet
navn til Fuglsanggårds Alle. Privat samling.

”den menige garder” ned fra bukken og lagde
an til en større kongelig skideballe, hvad Folmer selvfølge fik med ordren ”der skal skiftes
bukser og det straks”. Christian X var Chef for
Den Kgl. Livgarde, så det var nærmest majestætsfornærmelse, men Folmer slap for yderligere straf. Heldigvis var det ikke langt væk fra
gården. Vogn, heste og møg efterladt og i løb
hjem for at skifte bukser. Fremover hilste de
pænt på hinanden.
Folmer oplevede senere en anderledes side/
optræden af Hans Kongelige Højhed Christian X. Hustruen Gerda var husbestyrerinde
på ”Fuglsanggård”, da deres første barn født. I
forårssolen blev barnet lagt i barnevognen og
stillet ud indkørslen. Den blev straks bemærket
af Kongen, der selvfølgelig red op for at se for-

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
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Passer du på din by?

Lad os i fællesskab skabe nogle hyggelige byrum
af Hans-Jørgen Bundgaard

Som fortsættelse af lederen på forsiden, ser vi lidt på
hvordan, vi kan læse de problemer der er i bymidterne i Virum og Sorgenfri, hvad angør vores fælles
byrum.
Jeg er klar over at denne artikel ikke er rettet til dig,
men til din nabo – jeg er i hvertfald sikker på at der
er borgere der kan føle sig truffet, når de læser det
følgende
Hvordan parkerer du din cykel
Et gennemgående problem er cykelparkering.. Hvis
du har en bil og skal med toget, parkerer du på en
parkeringsplads og går til stationen og når du kommer hjem igen, går du tilbage til bilen, sætter dig
ind i den og kører hjem.
Når du kommer på cykel, finder du et cykelstativ,
så tæt på stationen som muligt, og hvis ikke det er
ledigt, sætter du din cykel på ståfod, eller sætter den
op af nærmeste hæk, velvidende ,at der under 100
meter fra stationen er ledige staiver, til alle de cykler
der kommer til stationen hver dag.
Det drejer sig om enten at komme hjemme fra, mindre end 1 minut tidligere end idag, så kan du nå op i
cykelstativet med cyklen, og alligevel nå toget.
Dertil kommer at din cykel har mindre mulighed for
at blive skadet.
Hvad gør vi for at få styr på cykelparkeringen ?
Gode forslag ønskes.

Du smider vel ikke dit affald på gaden
Når du hjemme i haven, stuen, eller på altanen, sidder og spiser en pose chips eller drikker en dåsevand
eller øl, er jeg stensikker på, at du lægger din tomme
pose i en skraldespand eller en kasse med tomme
dåser/flasker, så du kan indlevere den og få pant for
den.
Når du går i byrummet, og der ikke lige er en skraldespand i nærheden, så er det nemmere at slippe af
med affaldet, ved at smide det i en hæk eller ud over
en skrænt.

En børnehave samler affald på skrænten ved Sorgenfri

Du skodder vel heller ikke et cigaretskod i stuen eller
på terrassen/altanen uden at du fjerner det igen.
Henslængte cykler ved Virum Station - samtidig med
((Billedet øverts til højre) at der er masser af plads i cykelstativerne.

Hvordan ser dine vægge ud derhjemme
Når du gerne vil have en pæn stue eller et pænt
værelse, så maler og tapetserer du det. Når du det er
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mørkt og du er ude i nattelivet, så synes du at det er
helt i orden at dekorere væggene med lidt tilfældig
maling – det er jo ikke dit eget, og du skal ikke hver
dag gå og kigge på det.
Jo mere fin og nymalet en væg er, jo bedre er det
at til at male lidt grafitti på, den. At det så koster
en privat ejer, kommunen eller DSB en formue at
rense ned, er jo ikke dit problem, men samfundets
– men tænk engang hvor meget du kan købe for
de penge, som det koster private og samfundet at
rense dit maleri ned – for vi andre vil ikke gå og se
på dit grimme og tilfældige maleri.
Sorgenfri Torv er et tydeligt eksempel på, at det
desværre ikke altid er nok at overmale det hvergang der bliver malet grafitti, og det er samtidig et
eksempel på at det er lokale der synes det er spændende, at give de nye dekorerede vægge et løft i
nattelivet.
Her har ejerne den politik at der hver gang der
bliver malet grafitti, bliver det malet over – men
uanset hvor meget det bliver overmalet, så går der
ikke lang tid, før der igen er grafittitags på de flotte
hvide vægge.
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Hummeltofteparken er indviet
Officiel indvielse vai i torsdags

af Hans-Jørgen Bundgaard,

Torsdag i sidste uge blev vi inviteret til at se det nye
Hummeltofteparken i Sorgenfri. Der hvor der før lå
en politistation, er nu opstået et byggeri der når denne avis udkommer, begynder at vrimle med liv.
Redaktøren besøgte det nye byggeri og jeg var rundt i
mange af de forskellige tomme lejligheder og rækkehuse, for ved selvsyn at se det miljø der var skabt
gennem de sidste par år.
Det store gule byggeri, har været udsat for mange
kritiske røster, p.g.a. specielt den markante bygning
ud mod Hummeltoftevej. Der er uden tvivl byggetmange boliger på området, i forhold til de fleste
andre boliger i Sorgenfri, hvis man ser bort fra de tre
højhuse.

Vandalisme i et busskur.

Det er til gengæld dyrt for butiksejerne og dermed på
sigt, med til at sætte priserne på varerne , da beløbet
til denne ustandselige renovering, skal jo komme et
sted fra.
Vi vil have en ren by
I Virum og Sorgenfri er vi i disse år ved at forbedre
bymidterne – lad os i fællesskab skabe en holdning
til at vi fremadrettet får en by der er mere ren, både
for hensmidte cykler, affald, cigaretskod og hærværk/

Grafitti på en butiksfacade

Mellem fortov og cykelsti vil opstå en trærække der udgør den ene side af en
allé. Det vides ikke helt hvornar dette projejt er færdigt. Det er Lyngby Taarbæk
kommune der står for projektet.

Nu er bygningerne indviet og det nyter ikke at blive
ved med at kritisere byggeriet, men forholde sig til at
det er der, og at det trods alt er et certificeret byggeri,
som er helt unikt for kommunen, da det er det første
af sin art (læs side 8).
Jeg kom under mit besøg i snak med Niels Kristian
Johne (projektchef hos Pension Danmark) som jeg i
øvrigt løbende har været i kontakt med under byggeriet. Niels Kristian Johne fortalte mig at det vi ikke
kunne se endnu, var de mange grønne beplantninger
som vil komme op, af især de store gule flader, der i
øjeblikket virker lidt tomme og kedelige. Derudover
bad han mig gøre opmærksom på at den allé, som
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der ses på de første tegninger af byggeriet, vil blive
etableret efterfølgende, således at den store gule
mur mod Hummeltoftevej, vil skifte karakter, og
få et mere grønt præg.
Vejanlægget udenfor byggeriet er i fuld gang og
det forventes at det lyskryds der er ved nedkørslen
til omfatsvejen, er ved at blive etableret nu, mens
det næste lyskryds ved opkørslen fra motorvejen,
vil blive etableret til næste år.
Et andet spørgsmål der trænger sig på er, hvorfor
man har valgt at lave altaner og vinduer for enden
af den ene bygning direkte, ud mod en gul væg
(Som vil blive beplantet med grønt) – i stedet for
at vinduerne bliver placeret mod syd.
Forklaringen her er, at der for enden af denne
bygning i retning mod omfartsvejen og Hummeltoftevej, er placeret en 1- 1/2 meter dyb lydsluse,
som har været et krav fra myndighederne. Det har
betydet at det ikke har været muligt at lave vinduer i disse lejligheder mod syd.
Generelt var mit indtryk af den flotte have/park
midt i byggeriet positiv. Der var lavet et spændende miljø, dog hørte jeg kommende beboere
kritisere, at der ikke var skabt nogen form for
fælles borde/bænke grupper, der kan være med til
at skabe et fællesskab.
Derudover talte jeg med mange af de, der var
ude og kigge på boligerne og som var potentielle

Petanguebane i 1. sals højde

beboere i Hummeltofteparken. Mange var meget
tilfredse med lejlighederne og rækkehusene. De
var jo spændende og nye og i mange forskellige
størrelser, men mange havde klart det kritikpunkt, at de fleste boliger, lå i en forkert retning i
forhold til lysindfald.
Således er alle altaner i den store bygning mod
Hummeltoftevej, placeret mod Nord. Det samme
gælder haverne i rækkehusene. Ved rækkehusene
er der terrasser mod syd, men i perioder af året
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hvor solen ikke er så højt på himlen, vil den blive dækket af de store ejendomme mod syd og vest.
Ovenpå det kommende supermarked er der dels en
stor vinkelejendom med beboelse og udenfor den, et
stort udendørsareal, der matcher den store park mellem bygningerne. Her er indrettet en petanqurbane,
men den store bygning vil det meste af dagen skygge
for solen, så denne 1. sals have , kun om fomiddagen
vil have glæde af solen, der som bekendt står op i øst.
Sammenligner man med byejendomme i f.eks. København, vil det være ren luksus, men i et område som
Sorgenfri, hvor der normalt er masser af luft omkring
ejendommene, burde man måske have haft lysindfal-

Parkanlægget i Hummeltofteparken

det mere med i planerne – i hvertfald hvis man hører
på mange af de fremmødte nysgerrige borgere, der var
ude og kigge på ny lejlighed, eller blot var nysgerrige
efter at se det ellers spændende nye byggeri.
Afslutningvis spurgte jeg til de to butikker. Vi ved jo,
at der kommer en Lidl som supermarked og at der har
været rygter om en bestemt åbningsdato. Ingen ville
ved åbningsarrangementet, give et konkret svar på
åbningsdatoen og jeg har efterfølgende været i kontakt
med kommunikationschefen hos Lidl (Morten Vestberg), der ville vende tilbage til mig, så snart der var
nyt, men han ville heller ikke oplyse nogen dato.
Hvad angår den anden butik, har den oprindelig været
på tegnebrættet som en cafe, men Niels Kristian Johne
oplyste, at der endnu ikke var lavet en endelig aftale,
men der var en aftale på vej. Han ville dog ikke løfte
sløret for hvilken butik der var tale om, men fortalte
samtidig at der ikke umiddelbart var tale om en café.
Det et kunne være alt, fra en fodterapeut til en låsesmed, men det lå samtidig i luften at det ikke havde
været en nem butik at udleje.
I næste udgave af Virum-Sorgenfri Avis vil vi bringe
flere billeder fra Hummeltofteparkens indvielse.
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”Mest sælgende
mægler i Virum
for 4. år i træk”
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Mød Dick Kaysø

Hør den populære skuespiller fortælle
sin egen historie
Du skal høre historien om én af Danmarks mest flittige og elskelige skuespillere, fortalt af personen selv.
Han har medvirket i 40 film, 22 tv-serier,
6 revyer, 3 julekalendere, og han har lagt stemme til
12 tegnefilm. I 1970’erne og 1980’erne medvirkede
han i en række Olsen Banden-film, og senere blev
han et kendt ansigt på danskernes tv-skærme i diverse serier.
_________________________________________________

Kort nyt
Nyt dialogmøde om Sorgenfri Torv
Der har været afholdt byvlrksted på Sorgenfri Torv
hvor kommunen havde lavet et arrangement, hvor
alle kunne møde op og give deres besyv med.
Næste dialogmøde om Sorgenfri Torv finder sted
den 24. september.

Best huskes han nok især for sin rolle som Krummes
far, Jens Krumborg, fra de 4 ”Krummerne”-film fra
1990’erne men også som arbejderen Børge From
fra ”Krøniken”, der for nylig blev genudsendt i TV.
Blandt børnene er han nok mest kendt som Anders
And’s danske stemme.
Dick Kaysø, der voksede op på Nørrebro, var sømand og dykker før han i slutningen af 1960’erne
medvirkede i engelsk eksperimentalteater. Han læste
til skuespiller hos Tove Bang og blev færdig uddannet på Statens Teaterskole i 1972.
Siden har han spillet på en lang række teatre og har
i løbet af sin bredtfavnende karriere optrådt i mange
genrer.
EN SPRUDLENDE FESTLIG FORTÆLLING, DU
IKKE MÅ GÅ GLIP AF.
Arrangementet foregår på Frilandsmuseet torsdag
den 10. oktober kl. 17.30 -1930

Elevudstilling om Sorgenfri Torv
Hummeltofteskolen og Lyngby-Taarbæk Kommune
præsenterer udstilling på Lyngby Rådhus: De unges
visioner for Sorgenfri Torv.
Fernisering: Torsdag d. 19. september 2019 kl. 14.30.
Borgmester Sofia Osmani byder velkommen.
Udstillingen kan ses frem til d. 3. oktober 2019.
Borgertilfredshedsundersøgelse
Epinion har for Lyngby -Taarbæk Kommune i foråret 2019 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse, blandt borgere i kommunen. Indsamlingen
af data er foregået over web og telefon i perioden 16.
maj til 9. juni 2019.
Undersøgelsen blev offentliggjort i torsdags og der er
interessante tal at læse, også vor Virum og Sorgenfri.
Du kan læse den på kommunens hjemmeside, men
i næste nr. af Virum Sorgenfri Avis, vil vi bringe en
analyse af undersøgelsen, især rettet mod Virum og
Sorgenfri,

Dick Kaysø

Fortælleaften - som i gamle dage.
Oplev dansk hygge, fransk mad og spændende historier om Christian d. 4 og hans samtid på Frilandsmuseets Restaurant.
Torsdag den 19. september 2019
kl. 17.30 – 19.30.
Se mere på www.birgithald.dk
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Forebyg stress i tide
Få hjælp før det er for sent
Forebyg stress, er et tilbud til
dig, der oplever begyndende
symptomer på stress eller tidligere har været stressramt.
På kurset får du indsigt i og
støtte til at håndtere din begyndende oplevelse af stress.
Forløbet tager afsæt i en ny
måde at arbejde med stress
på, hvor vi opholder os i naturen og øger opmærksomheden på naturens gavnlige
virkning.
Næste kursus starter onsdag
den 18. september 2019.
Du kan finde flere informationer på kommunens hjemmeside.

Side 18

Virum-Sorgenfri Avis - 16. september - 2019

Side 19

på himlen, de var opslugt af deres smartphones! SMåske vil de, når de
bliver ligeså gamle som morfar her, løfte blikket.

Skyer i brand over Sorgenfri,
mandag den 2.9. kl. 19:30. Og der
er IKKE redigeret, det var ikke
nødvendigt!
Et par skolepiger cyklede forbi
mig på den grønne sti, mens jeg
fotograferede. Men ak og ve: De
ænsede ikke det majestætiske syn
_____________________________________________________________________________________________________________

I sidste nummer skrev jeg, at jeg nu vil fortælle
om den race jeg tilhører.
Jeg er er en CAIRN TERRIER, og jeg lille og
vaks og rimelig populær, og så er jeg vital, intelligent og meget modig. Mine menneske venner
siger, jeg er munter, veloplagt og fræk, det synes
mine hundevenner også, og så er det de kalder
mig sej. Børnene, som jeg elsker, synes jeg er
charmerende og køn, men jeg kan ikke så godt
lide, når de stikker fingrene i øjnene på mig, de
skal bare ae mig, det elsker jeg. Min mor siger,
at jeg ikke må bide dem, så jeg går bare væk og
holder mig på afstand.
Det bedste jeg ved er familiehygge, en godbid ved bordet og en plads i sofaen mellem far
og mor, når de begge to er faldet i søvn foran
fjernsynet. Når vi så alle sammen er friske igen
og efter en tissetur på gaden, så er jeg klar til nye
kunster, jeg er nemlig lærenem. Min mor siger

nu også, at jeg er stædig, det kan jeg ikke forstå, for jeg
gør da næsten altid det hun siger, men det er da ikke
altid, det lige passer mig, når det passer mor, - men jeg
gør det da.
Nu undrer I jeg måske over, hvorfor jeg hedder ”en
Cairn”. Det er fordi ”cairns” betyder stendynger, og dem
er der masser af i de bjerglandskaber, hvor min race
kommer fra, nemlig det vestlige skotske højland og
øerne vest for Skotland. Med mine korte, stærke ben og
lave tyngdepunkt, er jeg god til at færdes på klipper og
klemme mig ud og ind af snævre passager. Jeg er som
skabt til at bekæmpe rotter og forskelligt rovvildt bl.a.
ræv, odder og vilde katte. Det er godt nok ikke altid til
at se om katten er vild eller tam, men jagtet, det bliver
den, for den skal ikke være i mit territorium.
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