
Hvem var kommunens første 
borgmester? læs side 29

Hvordan er tiden efter borgmester-
tiden. Læs side  26-28

Læs indlæg fra alle partierne
-god information før krydset skal 
sættes

Valget nærmer sig i Lyngby Taarbæk
Masser af paneldebatter, diskussioner på gadeplan, valgplakater, hus- 
standsomdelinger, filmsessions og husstandsomdelinger. 
Valgkampen går ind i sidste fase. Billedet er fra debatten på Virum 
Gymnasium, kort førdebatten gik igang.
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Hans-Jørgen Bundgaard.

Det er snart Kommunalvalg, og da den næste ordi-
nære avis kommer på selve valgdagen, eller dagen 
efter, har vi i redaktionen valgt at  udgive denne 
særlige valgavis en lille uge før valget, med gode 
informationer om det forestående valg – lidt histo-
risk om tidligere valg i kommunen og hvad vi ellers 
har fundet på af spændende valgstof.
Vi vil også med denne avis byde andre dele af 
kommuen indenfor i vores ”univers” da vi mener 
generelt at hele kommunen kan have god gavn af de 
mange informationer.
Virum-Sorgenfri Avis er ikke partipolitisk, så alt 
hvad de enkelte partier har skrevet i deres indlæg, 
står for politikernes egen regning.
Artiklerne fra politikerne er bragt i alfabetisk ræk-
kefølge efter partibogstav og artiklerne må højst 
indeholde 400 ord samt et billede. 
Vi håber ib finder valgavisen for spændende læs-
ning, så du på den baggrund og de mange debatter 

Husk at sætte dit X til kommunalvalget

der har været den seneste 
tid kan sætte dit X den 16. 
november.
Vi har med denne avis valgt 
kun at beskæftige os med 
kommunalvalget – for at få 
informationer omkring regi-
onsvalget må du ty til andre 
steder.
Avisen kan hentes på de 
sociale medier, men bliver 
uddelt i den trykte version 
i større supermarkeder og 
kiosker i hele Lyngby-Taar-
bæk Kommune, på Bibliote-
kerne samt på redaktionen på 
Sorgenfri Torv.



Side 4

Kommunalvalg 16.  november 

Der er 12 partier opstillet til kommunalvalget. Vi har spurgt partierne om deres hovedbudskaber for de 
kommende fire år. 
Partierne bliver her præsenteret i bogstavrække efter opstillingsbogstav. 

A - Socialdemokratiet
Spidskandidat: Simon Pihl Sørensen 
Bosat i Virum 
Alder: 55 år 
Siddet i kommunalbestyrelsen siden 1990 
Viceborgmester

Jeg er småbørnsfamiliefar, der oplever de udfordringer der er i institutioner med for få ressourcer, og for få 
pladser. Vores børn er vores fremtid og vi skal investere i dem samt personalet omkring dem. 
Jeg hører mine forældres bekymring for, om seniorlivet kan kvalitetssikres af kommunen. Velfærd, for mig, 
varer igennem hele livet, og vi skylder borgere i alle aldre et ordentlig og værdig liv. Om det er derhjemme 
eller på et plejehjem så skal kommunen støtte op og have borgeren i centrum.

Af Martin Stenner, kandidat Socialdemokratiet

    
De unge mennesker skal vi ligeledes have fokus på. Det kan være svært at 
have en overordnet handlingsplan for alle de mange mennesker de er, og der-
for er det vigtigt at vores udgangspunkt er, at vi lytter, når de taler, og arbej-
der mod at være så fleksible som muligt i at imødekomme dem - om det så er 
billige boliger i kommunen, beach club på Frederiksdal eller noget andet. 
    
Én ting jeg især vil hjælpe de unge (og voksne) med, er hvordan vi undgår 

ufrivillig ensomhed. Det er stærkt stigende, og jeg er bekymret for om vi får givet de unge ordentlige værk-
tøjer til at håndtere dette. Jeg møder ensomheden i mit frivillige arbejde, og hvis vi ikke starter med en tidlig 
indsats kan følgevirkningerne være vidtrækkende. 
    
I vores bydel oplever jeg udfordringer som nemt kan løses og påvirke mange positivt, bl.a. trafikken: Det 
skal være så nemt som muligt at komme til og fra arbejde i Virum Sorgenfri, derfor skal vi have Intelligente 
lyskryds i Virum-Sorgenfri og rundkørsel ved Virum torv. Alle S-tog skal stoppe på Virum st. og Sorgenfri 
st. i myldretiden. 
    
Vi skal have de samlende kulturaktiviteter tilbage i vores bydel, byfesterne skal tilbage og finansieres af 
kommunen. Frederiksdal fribad skal opgraderes så det er et samlingspunkt for alle aldre, året rundt.
Mit personlige projekt er vores søer og åer i Lyngby Taarbæk, især Furesøen og Lyngby sø samt Mølleå-
en. Jeg har dyrket roning her hele mit liv og ønsker den næste generation også kan. Årtiers forurening og 
misvedligeholdelse af vores søer må stoppe nu. Mennesker og dyr skal kunne benytte søerne uden frygt for 
helbredet, der skal ryddes op og det skal starte nu. 
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B - Radikale Venstre
Spidskandidat: Gitte Kjær-Westermann 
Alder: 54 
Siddet i kommunalbestyrelsen siden 
 

Radikale Venstre har vi 4 mærkesager

Bæredygtighed og klima helt i front. RV tog initiativ til bæredygtighedsstrategien. Den skal prioriteres. Fx 
ønsker vi at kommunen skal være energineutral i 2030, energieffektivisering skal tænkes ind i al fremtidig 
byggeri, og den kollektive transport skal gøres grønnere og mere attraktiv.
Børn, unge, ældre og udsatte, der mærker at de prioriteres. Vi skal udvikle vore gode skoler, institutioner og 
ældrepleje med fokus på trivsel, naturlig læring, større indflydelse på egen hjælp, langsigtet politik og frihed 
til at prøve nyt. Og vi skal have et skarpt fokus på vores største udfordring. fastholdelse og rekruttering af 

godt personale.
Byudvikling, der er køn og grøn. Vi kæmper for en stadsarkitekt 
eller et arkitekturråd. Vi skal udvikle for at bevare, fx vores gode 
handelsliv, og fordi byer altid har udviklet sig, når der kommer ny 
viden og nye præferencer. Og vi skal bevare, det grønne og kønne, 
vores købstadspræg, og bylivet i vores lokalsamfund.
Med-Borgerskab på nye måder. Vi skal lytte, styrke og støtte vores 
lokal- og civilsamfund, og spørge, hvordan de gerne vil inddrages.
Om 4 år håber vi at være godt i gang med 10 ting:

    1.  Vi er på vej til at blive klimaneutrale og tænke bæredygtighed ind i al erhvervs- og byudvikling, og i 
          vores trafikløsninger.

    2.  Vi har fået bygget en række nye dagtilbud, det lille i det store, og vi har fået nedlagt ikke vel-
          fungerende dagtilbud i renoveringstrætte bygninger, men samtidig bevaret de gode, så vi sikrer  
          mangfoldigheden i vores tilbud.
     3.  Vi har fået løftet normeringerne og arbejdet med kvaliteten, kulturen og ledelsen i de dagtilbud, der 
          trænger til det.
     4.  Vi har fået kapacitetsudvidet og renoveret både på nogle skoler, dagtilbud og legepladser, og fundet 
          løsninger til rekruttering og fastholdelse. 
     5.  Vi har givet større frihed til skoler, dagtilbud og i ældreomsorgen til at prøve nye veje, fx profil- 
           børnehaver eller læring efter corona, og friere valg mellem tilbud til ældre.
     6.   Vi har lagt planer for udvikling af Lyngby midt, som er visionær, ambitiøs, grøn, køn og blevet til i  
           et stærkt samarbejde med DTU, borgere og virksomheder. De unge, familierne og ældre er tænkt  
           ind, med områder, der inviterer til både ophold, liv og handel. 

Du må gerne bruge kuglepen 
 
Er der en særlig grund til, at vi skal sætte krydset med en 
blyant og ikke med en kuglepen? Nej, det er ren tradition, 
der er ingen spidsfindig forklaring, siger Indenrigsmini-
steriets valgkonsulent Nicoline Nyholm Miller. De fleste 
kommuner vælger nok blyanten, fordi der er større chance 
for, at folk lader den blive hængende i stemmeboksen. Men 
man må i øvrigt gerne bruge sin egen kuglepen, tilføjer 
hun. 
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C - Konservativ Folkeparti
Spidskandidat: Sofia Osmani 
Bosat i Ørholm 
Alder: 42 år 
Siddet i kommunalbestyrelsen siden 
Borgmester

EN TRYG HVERDAG I EN GRØN KOMMUNE 
Som barn har jeg bygget huler i skoven i Virum, hvor jeg voksede op. Jeg har cyklet rundt på den Grøn-
ne Legeplads, badet ved Fribadet, taget i biografen i Lyngby og redet i Dyrehaven. I dag nyder mine 
børn (og jeg) mange af de samme fantastiske oplevelser i vores skønne kommune.  
    
Vi Konservative har en ambition om, at Lyngby-Taarbæk også i fremtiden, er et godt sted at vokse op, 
bo og blive gammel. En grøn kommune, med lokalt handelsliv og en tryg hverdag. 

VÆRDIG ÆLDREPLEJE MED FRIHED TIL AT VÆLGE 
     Det skal være trygt at blive gammel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derfor skal vi arbejde målrettet 
for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Det er ikke en let opgave, men en vi tager på os. Og 
vi skal gå nye veje – for eksempel skal vi have et nyt friplejehjem med særlig fokus på friheden til selv 
at tilvælge den hjælp, som den enkelte har behov for.
FAGLIGHED OG TRIVSEL I BØRNEHØJDE
Vi har fremragende folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal vi holde fast 
i og udvikle. Vi vil bygge nye institutioner og udvikle de pædagogiske fællesskaber - og arbejde målret-
tet med at tiltrække og fastholde flere faglærte pædagoger. Vi arbejder for at legepladserne ved skoler, 
børnehaver og vuggestuer renoveres i de kommende år.

BORGERNES ØKONOMI I TRYGGE HÆNDER 
På trods af en urimelig stor regning til udligningen, har vi Danmarks 15. laveste indkomstskat, den 16. 
laveste grundskyld og den 8. laveste gæld. Vi tager ansvar for en fortsat sund økonomi, der skaber en 
stabil udvikling, tryghed for borgerne om de kommunale tilbud.

VI LYTTER OG FINDER LØSNINGER I FÆLLESSKAB
Vi ønsker det brede samarbejde, hvor alle kommer til orde og vi finder løsninger 
i fællesskab. Både internt på Rådhuset og i samspillet med borgerne. Vi er stolte af, at samtlige partier 
bakker op om kommunens budget, og vi ønsker at fortsætte det brede samarbejde. Vores mål er, at bor-
gernes ønsker for Lyngby-Taarbæk Kommunes drift og udvikling sætter retningen kommunens arbejde 
hver eneste dag.

ET GODT KULTUR OG FRITIDSLIV
Vi skal synliggøre vores fantastiske tilbud: Sophienholm, Frilandsmuseet, Dyrehaven, Bakken, Baad-
farten, Frieboeshvile, Bjørn Wiinblads hus, folkeoplysningen - og meget andet. Og vi skal værdsætte 
idrætslivet, hvor de mange frivillige kræfter sikrer et aktivt liv for borgere i alle aldre. Og så skal mu-
sikskolen igen have en fast base. 

Med ønsket om et godt valg til alle
Sofia Osmani – Det Konservative Folkeparti
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D - NYE BORGERLIGE
Spidskandidat: Claus Bøgh Svenningsen 
Bosat i Virum 
Alder:  30 år 
Ikke i kommunalbestyrelsen  

Kommunen er til for borgerne - ikke omvendt!

En af de største udfordringer vi står overfor kommunalt, er arbejdsmiljøet for det personale, som leverer 
kernevelfærd til borgerne. Når medarbejdertrivslen alt for mange steder er i bund, så går det ud over den 
borgernære service. Alt for meget kvalificeret personale løber skrigende væk. Det gælder særligt plejeperso-
nalet på ældre- og plejeområdet.

Der er brug for et opgør med dårlig ledelse, kassetænkning og regneark. Politikere og ledelse skal i stedet 
vise tillid til vores fagpersonale, så de får mulighed og frihed til at bringe deres faglighed i spil. Det er pleje-
personalet, der kender borgerne. Mere ansvar og en højere grad af selvledelse til at præge egne arbejdsgange 
vil sende trivslen i vejret, bringe sygefraværet ned og forbedre servicen til borgerne.

På børneområdet vil vi prioritere mere frihed til den enkelte familie. Vi ønsker små og nære institutioner 
fremfor store centrale enheder, hvor børn, forældre og pædagoger er fremmede for hinanden. Bedre mulig-
hed for hjemmepasning og nye private tilbud kan være med til at sikre flere daginstitutioner og børnehave-
pladser til byens børn. 

På bekostning af frås og overadministration kan der prioriteres flere varme hænder på ovenstående kerneom-
råder. I Lyngby-Taarbæk kommune bruger man 123. mio. kr. mere på ledelse og administration end landets 
mest effektive kommuner. Det skal der laves om på. 

Det borgerlige svar er sjældent, at flere penge alene løser problemerne. Sådan ville man aldrig forvalte sin 
privatøkonomi, og sådan skal vi selvfølgelig heller ikke forvalte borgernes skattekroner. Problemerne skal 
løses fra bunden, ellers er det kun et spørgsmål om tid, før vi står samme sted igen.

Byudvikling spiller også en vigtig rolle. Vi ønsker, at kommunen fremadrettet udvikles på borgernes præ-
misser og ikke på politikernes. Vi ser gerne, at der indføres bindende folkeafstemninger om lokalt vigtige 
sager. Det vil sikre den bedste udvikling af kommunen. Tænk, hvis for eksempel byggeriet på politigrunden 
eller letbanen havde været til afstemning.

Byfornyelse for os består i høj grad af et løft af det af eksisterende Vi ønsker, at der bliver passet på vores 
bygninger af lokalhistorisk værdi, og at der ikke inddrages flere grønne områder eller bygges i højden. Vi 
har pligt til at passe på den arv vi har fået af tidligere generationer. Vores fokus er først og fremmest på 
hvordan vi skaber en flot og velholdt kommune for de borgere der allerede bor her. Det er dem politikerne er 
valgt til at repræsenterer.

En ting er sikkert. Der er masser at tage fat på.

Af Claus Bøgh Svenningsen, Spidskandidat Nye Borgerlige
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E - LOKALLISTEN - VORES KOMMUNE LTK
Spidskandidat: Lars Bidstrup 
Bosat i Lyngby 
Alder:  55 
Ikke i kommunalbestyrelsen  

Yngste kvindelige kandidat til KV21

Lokallisten VORES kommune – LTK, stiller med den yngste kvindelige kandidat til KV21.
Ca. 1/3 af samtlige kandidater til kommunalvalget i Danmark, er kvinder. Med sine 18 år er Ida den yng-
ste kvindelige kandidat til kommunalvalget i Lyngby – Taarbæk og en de yngste i hele Danmark. Men det 

skræmmer ikke Ida, som er klar til at tage kampen op mod mændene, som generelt 
dominerer kandidatlisterne, og bringe et nyt friskt pust ind i lokalpolitik. 
Ida’s mærkesager er de UNGE, KLIMA og SUNDHED. Som ung mærker hun selv, 
at fokus ikke altid er på de unge i kommunen. Det vil hun gerne gøre noget ved.
Som da Holbæks kvindelige borgmester blev valgt i en ung alder, ved Ida godt, at 
man ikke kan vide alt fra starten, men hun er klar til at arbejde ekstra hårdt, for at 
opnå alles respekt med resultater for de unge.
Lokallisten VORES kommune – LTK, har en valgkamp uden valgplakater og vil 
bekæmpe tabuet omkring ensomhed blandt unge og ældre. Flere steder hvor de unge 
kan mødes og være sammen, er derfor på fokuslisten. Så skal der produceres mere 
grøn energi med solceller på kommunens tage. 

Lokallisten Vores Kommune for HELE Lyngby-Taarbæk til KV21
STEM forandring – STEM lokalt

Har du set de lokale debatter på video 
Lokalvalg – her er videoer fra to arrangementer
Virum-Sorgenfri Handels- og borgerforening hav-
de samlet 10 opstillede kandidater til et lokalpoli-
tisk debatmøde på Virum Gymnasium. Du kan helt 
frem til valget se videoen ved at klikke her: 
https://www.youtube.com/watch?v=SxcHmpczyxk

Også TV2 Lorry har bragt en debat med fokus på 
Lyngby-Taarbæk kommune – med fokus på ældre-

omsorg, børnepasning og Letbanen. Deltagere: 
Sofia Osmani (K), Simon Pihl Sørensen (S), Sigurd 
Agersnap (SF), Christine Dahl (V), Henrik Bang (Ø) 
og Gitte Kjær-Westermann (R), Claus Bøgh Sven-
ningsen (Nye Borg.), Jørn Jensin (DF) og Thomas 
Frederiksen (LA).
Du kan se debatten her:
https://www.tv2lorry.dk/.../debat-under-uret-lyngby...

Virum-Sorgenfri Avis • valgavis 10.november   2021



Side 12 Virum-Sorgenfri Avis • valgavis 10.november   2021



Side 13

Spidskandidat: Sigurd Agersnap 
Bosat i Lyngby 
Alder: 28 år 
Siddet i kommunalbestyrelsen siden 2017 

SF for klima, velfærd og fællesskab
Lyngby-Taarbæk er et fantastisk sted at være. Men her kan selvfølgelig blive endnu bedre.
”Det Grønne område” skal gøres endnu grønnere og de enkelte bydele mere levende. Også Virum-Sorgen-
fri-området, hvor over en tredjedel af kommunens ca. 56.000 indbyggere bor. 

Vi kan gå forrest i klimakampen og blive den første helt bæredygtige kommune, 
bl.a. ved at sætte fart på udskiftning olie- og gasfyr med fjernvarme og varmepumper, udbygge ladeinfra-
strukturen til el-biler,  styrke grønne indkøb og genbrug, etablere mere grønt og vild natur på kommunens 
arealer, f.eks. i Virumparken, 
Vi kan blive den bedste kommune at være barn i, 
bl.a. med flere voksne omkring børnene i daginstitutioner og skoler, ved at bygge et nyt indskolingshus på 
Hummeltofteskolen, opgradere Virum Skole og renovere den Grønne Legeplads. 
Vi kan forbedre ældreplejen, både ældreboliger og hjemmehjælp, så alle ældre oplever en omsorgsfuld og 
respektfuld pleje, 
bl.a. med mindre minuttyranni og faste, selvstyrende teams med kendt personale på Virumgaard og Solgaar-
den.
Vi kan sikre, at der er plads til alle borgere, både handicappede, børn og voksne, med og uden dansk bag-
grund, der har brug for ekstra hjælp og dem, der klarer sig fint uden 
bl.a. ved bedre hjælp til psykisk sårbare unge og sikrere adgangsforhold ved Virum station og apotek.
Vi kan fremme det sociale ansvar og styrke fællesskabet, 
bl. a. ved at indrette et kultur-/medborgerhus i det gamle Sorgenfri bibliotek, anlægge skaterbanen bag høj-
husene langs s-togslinien og en ny græsbane ved Fuglsanggaardskolen. 

Vi kan skabe levende lokalcentre og butikker i alle bydele. Vi 
kan understøtte de lokale aktiviteter, kulturlivet, 
bl.a. ved at arbejde på et udstillingssted i 2830 Virum for kunst-
nere. Vi kan sørge for, at der er bedre indkøbs- og aktivitetsmu-
ligheder i nærmiljøet. Og vi kan forbedre fortove, cykelstier og 
offentlig transport, så man også kan komme frem uden bil. 
Vi kan så meget, hvis vi vil. Hvis vi er villige til at prioritere 
fællesskabet, velfærden og den grønne omstilling. DET VIL VI 
I SF

Hilsen SFs kandidater i Lyngby-Taarbæk:
Sigurd Agersnap, Niels Haxthausen, Anne Grete Bülow, Dorete Dandanell, Maibrit Petersen. Karen Marie 
Pagh Nielsen, Arne Christensen, Claudia Heim, Niels Halse og Inge Duus Hjortlund.
Følg med på Facebook.com/Lyngby-Taarbaek.dk eller på hjemmesiden: https://sf.dk/partiforeninger/lyng-
by-Taarbaek/ 

F - SOCIALISTISK FOLKEPARTI
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Spidskandidat: Helene Toksværd 
Bosat i Lyngby 
Alder. 48 år 
Siddet i kommunalbestyrelsen siden 

G - VEGANERPARTIET

”Veganerpartiet stiller op til kommunalvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordi vi ønsker et paradigme-
skifte mod en meget grønnere, medfølende og mere ansvarlig kommune med et bæredygtigt levegrundlag 
for alle. Det skal være langt nemmere for den enkelte borger og virksomhed at tage beslutninger og udføre 
handlinger, som er i balance med naturen, og som ikke understøtter dyremishandling. Vi stiller op til kom-
munalvalget, fordi dansk kommunalpolitik bør tage vare om alle i samfundet både dyr, mennesker og også 
naturen.

Veganerpartiet har en vision om, at det ikke alene skal være godt at være borger i Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne, men det skal være godt at være menneske. Derfor arbejder vi for, at der som minimum skal være mulig-
hed for at vælge et sundt og nærende 100 % plantebaseret måltid i alle offentlige institutioner og kantiner 
(som et tilbud, ikke tvang). Desuden mener vi, at tiden er kommet til at teste borgerløn og til at teste gratis 
offentlig transport kommunalt. Trafikken og støjen skal nedbringes for at kunne værne om den natur, vi har 
i kommunen. Vi er meget privilegerede i vores kommune, så vi skal passe på biodiversiteten. Det betyder, at 
vi skal ikke inddrage flere naturområder til bebyggelse.

Men Veganerpartiet stiller først og fremmest op til kommunalvalget, fordi 
der ikke er andre partier, som tager dyrenes parti. Der er nødt til at være 
nogle, som politisk taler dyrenes sag og arbejder for deres rettigheder. 
Den nye landbrugsaftale er desværre et bevis på, at det står værre til end 
nogensinde med hensynet til dyrene. Det er en historisk aftale i det for-
mat, at dyrenes velfærd er fraværende. Vi er kommet dertil, hvor dyrene i 
industrien (og desværre også på en lang række andre områder) er reduce-
ret til ting, ejendomme, kroner og ører. Mange har ikke engang medfølelse 

med dyrene og den grusomhed og brutalitet, som de skal udholde. De fleste ser dem slet ikke som ofre. De 
ser i stedet avlerne og ”producenterne” som ofre, når medierne dækker ulykker, konkurser eller aflivninger 
af mink. Vi kan jo starte med at indføre et lokalt uafhængigt dyreværnspoliti i kommunen for at sikre, at 
dyreværnsloven ikke bliver overtrådt.
Giv din stemme til dyrene. De har hårdt brug for den. Der er ingen i antal, der overgår dyrenes i mishand-
ling. Med din stemme til dyrene viser du, at det er på tide, at vi ændrer dyrenes vilkår til det bedre. Og deres 
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Spidskandidat: Thomas Frederiksen 
Bosat i Virum 
Alder: 37 år 
Sidder ikke i kommunalbestyrelsen

I - LIBERAL ALLIANCE

En stemme på Liberal Alliance er en stemme for et mere effektivt drevet Lyngby-Taarbæk, der er til for bor-
gerne - ikke omvendt - samtidig med at skatten sænkes, fokus fastholdes på kerneopgaverne og vilkårene 
for det lokale erhvervsliv forbedres.
Lyngby-Taarbæk bruger mere end 3.000 kroner ekstra pr. borger end Gentofte på ledelse og administration, 
og i det hele taget bruger vi mere end, hvad der kan forventes af en kommune som Lyngby-Taarbæk. Det 
gavner ingen. 

Kunne Lyngby-Taarbæk realisere sit potentiale sammenlignet med landets mest effektive kommune kunne 
kommuneskatten lettes med 3,1 %. Vi foreslår, at kommuneskatten i den kommende valgperiode lettes med 
1%. Det vil komme alle til gavn og afbøde nogle af de negative konsekvenser af regeringens og venstres 
udligningsreform. Eksempelvis vil arbejderfamilien få 4.700 kroner mere til sig selv årligt. Det er 4.700 
kroner mere til privat velfærd, hvor familien frit kan vælge hvad det rigtige er for dem, uden politikernes 
mellemværende. Vi har, ganske simpelt, en pligt til, at skattekronerne forvaltes så effektivt som muligt, og 
at skatten er så lav som muligt.

Kommunen skal konsekvent levere på sine kerneopgaver, børn, unge og ældre, og skære alt det overflødige 
fra. Eksempelvis prikker på cykelsti som skal guide elitestuderende fra Campus til Lyngby Centrum, og 
kommunalt udlån af elcykler m.fl. 
   
Brugerne skal have flere (private) valgmuligheder iht. serviceopgaverne, og som vi desværre har set mange 
eksempler på, så er dette særligt presserende på ældreområdet. De ældre er kunder i butikken, og de har 
betalt for ydelsen gennem et langt liv. Er de ikke tilfredse med servicen, skal de have mulighed for at vælge 
et andet tilbud. Vi ved allerede iht. hjemmeplejen, at de ældre er mere tilfredse med det private tilbud end 
med kommunens. Pengene skal følge den ældre. Ja, i det hele taget bør pengene så vidt muligt altid følge 
brugeren.

På ældreområdet er der samtidig en alvorlig rekrutteringskrise, og der er behov for en ledelsesform baseret 
på tillid til den enkelte medarbejder, og hvor det, at yde en ekstra indsats belønnes. Det vil nedsætte syge-
fraværet, og mindske vikartimerne. 

Sidst, men ikke mindst, så skal kommunens service til vores lokale erhvervsliv forbedres. Det er pinligt, at 
Lyngby-Taarbæk altid får bundkarakterer af det lokale erhvervsliv. Kommunen halter særligt bagefter når 
det gælder: Kommunal sagsbehandling, digitale rammer, og trykket fra lokale skatter og afgifter. Vi ved 
hvor skoen trykker, og det kan ændres hvis der er politisk vilje hertil. 
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Spidskandidat:  Jørn Jensin 
Bosat i  Lyngby 
Alder:  år  62 
Sidder ikke i kommunalbestyrelsen

O - DANSK FOLKEPARTI

For Dansk Folkeparti betyder en ordentlig, tryg og værdig ældrepleje rigtig meget
Der er helt klart plads til forbedringer, hvad enten det drejer sig om hjælp i eget hjem, eller på et plejecenter 
med den enkelte borger i centrum, ingen kvalitetsstandarder

Vi ønsker trygheden tilbage i byen – ikke mindst på og omkring Jernbanepladsen og Stationen
Vi ønsker helt konkret en genforhandling af letbanen gennem Lyngby-Taarbæk Kommune
Vi ønsker skinneløsningen udskiftet til EL-busser

Et vigtigt punkt for os, er en regulær fordeling af kommunens lejeboliger.
Vi ønsker naturligvis ikke at stoppe udviklingen i Lyngby-Taarbæk, men vi ønsker heller ikke mere masto-
dontbyggeri

Vi ønsker et blomstrende kulturliv der skaber trivsel og livsglæde i byen med flere detailforretninger, til 
glæde for borgerne
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Spidskandidat:  Niels Peter Astrupgaard 
Bosat i  Lyngby Vest 
Alder: 65 år 
Sidder ikke i kommunalbestyrelsen

Q - BYDELENES STEMMER

Unødvendig flercifret millionudgift i 44 år! 

Letbanen sluger et flercifret millionbeløb pr år i 44 år til anlæg og underskudsbetaling af driften. Unødven-
digt, når kontrakterne kan ophæves og der kan indsættes elektriske flerleddede superbusser. Besparelsen 
giver råd til nye institutioner, opgradering/udbygning af skoler samt bedre kollektiv trafik.
 
Stem på Folketingets hjemmeside Borgerforslag.dk – for ændring af "Lov om letbane i Ring 3" til "Lov om 
eBRT i Ring 3", så der kan gøres en forskel.  

Fremtidens transportsystem med "Avanceret FLEX trafik" demonstreres allerede i Hamborg og vil kunne 
give kommunen et løft med "kollektive taxa'er" - i stedet for tomme busser. Virum Sorgenfri vil være det 
naturligt første område i kommunen til at indføre systemet, med den svage kollektive trafikdækning der er. 
Omstilling af busser til avanceret elbaseret FLEX trafik/kollektiv taxa vil medføre service næsten fra folks 
bopæl fremfor de i dag ofte tomme busser, som stopper med at køre tidligt om aftenen.
”Trafik til Lyngby – skal udenom Lyngby” – og ind ad Omfartsvejen direkte til P-kælder under Jernbane-
pladsen og videre forbundet til P-kældre ved Storcenteret. Henover Omfartsvej og station kan bygges et flot 
stationscenter med en lang række af de funktioner, som savnes. Samtidig begrænses støj i Lyngby Centrum.

Sorgenfri og Virum skal aflastes for trafik ved en afkørsel fra Omfartsvejen ned 
på Virumvej.
 
Stop for at inddrage flere grønne områder. De sidste sportsområder ved skoler-
ne skal ikke bebygges! Smart lokale udnyttelse kan vekselvirke mellem f.eks. 
skoler, institutioner og plejehjem – og hver bydel skal have disse nære facilite-
ter til borgerne. Med et strategisk grundkøb kan der arbejdes med metoden ved 
Virum Skole/plejecenter Solgården, idet der også kan blive plads til en børnein-
stitution.
Ældre med behov for støtte skal have trygge og nærværende plejepersoner, som 
har motivation til at gøre en forskel – meget gerne ved friplejehjem og privat 
hjemmepleje, som klarer sig bedre i undersøgelser. Plejecenter og seniorboliger 
skal ligge nær folks idagværende bolig, så sociale kontakter let kan vedligehol-

des. Et plejecenter i hver bydel – også i Lyngby Vest, hvor plejecenteret er nedlagt.
Der er behov for langt bedre, mere jævne og bredere cykelstier – især ved skoler – men også til længere 
transport/supercykelstier, hvor en rigtig Allerød rute udenom Hovedgaden midt mellem S tog og Omfartsve-
jen til Virumvej har høj prioritet. Farlige fortove trænger også til omlægning flere steder.
Fjernvarmen kommer til Virum Sorgenfri og den skal sikres fornuftig udbredelse – men det er også vigtigt, 
at kommunen hjælper til med informationsarbejde vedrørende forskellige varmepumpeløsninger til huse 
med forskellige opvarmningssystemer
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Det gode liv i Virum-Sorgenfri
 
Det gode liv forudsætter mest mulig frihed for den enkelte. Det understøttes af en stærk økonomi og de rette 
prioriteringer. Uden dette kan vi ikke levere en velfærd der er blandt de bedste i landet. Man kan fristes til at 
tro, at hvis bare man bruger flere penge, så får man også et bedre tilbud, om så det gælder ældreplejen eller 
vores folkeskoler. At kræve og bruge flere penge, uden overvejelse er den lette og dyreste holdning man kan 
have. Vores kommune bruger 4. flest penge på vores ældrepleje, men leverer en dårligere service end vores 
nabokommuner.

Spidskandidat:  Christine Dal 
Bosat i  Virum 
Alder: 30 år 

V - VENSTRE - DANMARKS LIBERALE PARTI

Venstre ønsket at fokusere på det gode fritidsliv. Dette kan fordres af kommu-
nen ved at de kommunale daginstitutionerne tilbyder fleksible afleverings- og 
afhentningstider, så arbejdsliv og familieliv ikke bliver hinandens modsætninger. 
Kommunen skal samtidig understøtte, at der er et bredt og alsidigt fritidstilbud, 
uanset man er til friluftsliv, idræt eller basguitar, så skal kommune skabe mulig-
heden for at alle børn og unge kan lære, udvikle og engagere sig i deres hobby.
 
Venstre kæmper for at vi prioriterer kernevelfærden, vi vil sikre en barndom i 
trygge rammer med nok voksne, og prioritere børn, unge, ældre, fritid og social-
politikken over kommunale prestigeprojekter. Vi har stærke visioner om byud-
vikling, supercykelstier og grøn omstilling. Vi stiller med et frisk hold og en 
politik om at prioritere det gode politiske liv hvor samarbejde og ordentlighed er 
nøgleord.

Vi ønsker konkret en oplyst og sikker supercykelsti der løber langs lyngbyvejen, så det er nemmere at vælge 
cyklen over bilen i turen mod København.

- Vi ønsker flere tilbud til vores unge i Virum-Sorgenfri
 
- Vi ønsker et medborgerhus/kultur-bevægelseshus i Virum-Sorgenfri.
 
- Vi ønsker to nye daginstitutioner til Virum-Sorgenfri med en grøn profil og tid i naturen.
 
En lokal stemme på Venstre i Virum-Sorgenfri vil udvikle vores smukke bydel, passe på det grønne vi alle 
elsker og sikre et parti der tør tænke visionært.
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Spidskandidat:  Henrik Bang 
Bosat i  Lundtofte 
Alder: 64 år 
Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2013   

Ø - ENHEDSLISTEN

En rød stemme i en grøn kommune. 

Enhedslisten har to hovedprioriteter ved årets kommunalvalg.
     
1.  Den grønne omstilling. 
Klimastrategier og begrænsning af CO2 er naturligvis en opgave som Folketinget skal løfte. Men en vigtig 
indsats ligger i kommunerne, hvor man fx med mere fjernvarme og bæredygtigt byggeri kan lave den om-
stilling, der gør at de nationale mål nås. Og omvendt, hvis Lyngby Taarbæk kommune ikke er på forkant, 
bliver omstillingen dyrere og mere besværlig for borgerne.
Derfor er vi glade for den bæredygtighedsstrategi som kommunen vedtog sidste år. Enhedslisten var meget 
aktiv i den proces og følger implementeringen nøje.
Et af de vigtige fokuspunkter er udrulningen af fjernvarmen og dermed afvikling af naturgas. Aktuelt har 
Vestforbrændingen planer i Lundtofte området og i dele af Virum/Sorgenfri. Bl.a. omkring Virum Station og 
Grønnevej.

Det er positivt. Men der er behov for at kommunen involverer sig mere og presser yderligere på. Vestfor-
brændingen tager de lavthængende frugter. Fx rækkehuse, der i forvejen har fællesanlæg. Det efterlader 
naboveje (og store områder i øvrigt) uden konkrete planer. Borgerne her er overladt til selv at søge løsninger 
fx supplering (eller erstatning) af naturgas med varmepumper. Det vil oftest være dyrere for den enkelte. Og 
giver gener fx i form af støj.

Derfor haster det med en varmeplan, der får flere områder med, og anviser løsninger for dem, der ikke får 
fjernvarme. Men det er ikke gjort med det. Fjernvarme alene baseret på afbrænding af affald er ikke bære-
dygtigt. Når kommunen laver planer om mere fjernvarme er vi forpligtet til at engagere os i, hvordan Vest-
forbrændingen udvikles CO2 neutralt.

Det er Enhedslistens tilgang til bæredygtighed. Vi har også fokus på, at mere bæredygtig handel, transport, 
byggeri mm. ikke kun er at se på det umiddelbare CO2-aftryk i kommunen, men på hvordan vores forbrug 
bidrager til CO2  andre steder i landet eller andre steder på kloden.

2.  Vi er en rød stemme.  
I Lyngby Taarbæk betyder det fokus på problemerne og ikke kun på det gode i kommunen. Fokus på den 
utilstrækkelige hjemmehjælp, fokus på at vores skolesystem er med til at udvikle angst og andre psykiske 
problemer hos unge, fokus på at det også i Lyngby Taarbæk er svært for ledige over 50 at finde tilbage på 
arbejdsmarkedet, fokus på vilkår for langtidssyge, fokus på beskæftigelse for borgere med funktionsnedsæt-
telse. Heri ligger også et fokus på at der er hænder og hoveder nok i daginstitutioner, skoler og ældrepleje.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  

Det hele startede for 180 år siden først med valg til 
forstanderskabet, så sognerådet og nu kommunalbe-
styrelse. Så husk demokratiet er nyt og skrøbeligt.
Valgplakater er ikke kommet op i nu. God det sam-
me: Men i vores nyhedsformidling både nationalt, 
men også  lokalt i aviserne, findes der mere og mere 
stof af politisk karakter, vi kan fornøje os med. Jeg 
skal forsøge her med et kort gennemgang  af den lo-
kale politik og administration, der under enevælden 
blev udført af nogle få kongelige embedsmænds. 
Men med oprettelsen af fattigkommisionen i 1802 
og skolekommissionen i 1814, begyndte det sogne-
kommunale selvstyre med en folkevalgt administra-
tion så småt. I 1841, får år før enevældens afskaf-
felse i 1849, blev sogneforstanderskabet indført, der 
fra 1867 kaldtes sogneråd og nu kommunalbestyrel-
se, igennem tiden med et forskelligt antal folkevalg-
te medlemmer, i dag 21.
Det første Forstanderskabet 1841: Kaptajn S. N. 
Beutner, Springforbi. Gårdejer Niels Jocumsen, 
Lundtofte. Kaptajn Smidt, Ørholm. Gårdejer F. 
Schubert, Fortungaarden, Lyngby. Møller Johan Jør-
gen Lund, Fuglevad. Møller Peter Christian Lund, 
Lyngby. Gårdejer Hartvig Duncan, Egegaarden, 
Lundtofte. Gårdejer Jørgen Pedersen, Lindegården, 
Lyngby og Gårdejer Bent Bentsen, Den gule Gaard/
Kærgården, Virum. De selvskrevne var: Sogne-
præst, pastor Ibsen, Lyngby kirke. Birkedommer, dr. 
Jur. C. F. Normann og Grev Schulin, Frederiksdal. 
Her et par billeder af nogle af de først valgte i for-
stander/sogne/kommunalpolitikken.

Kommunalvalget står for døren

Kaptajn Simon 
Nicolaj Beutner 
(1794-1880). 
Oliemøller 
Springforbi. Med-
lem af Forstan-
derskabet 1841-
1846. Formand 
1841-1846.

P.C. Lund (1810-
1894). Møller 
og gårdejer. 
Kongens Lyng-
by. Medlem af 
Forstanderska-
bet 1841-1847, 
1851-1892. For-
mand 1846-1847 
og 1858-1891.

Gårdejer Jør-
gen Petersen 
(1809-1874). 
Lindegården. 
Bondebyen i 
Kgs. Lyngby. 
Medlem af For-
standerskabet 
1841-1847

Foto 4. Gårdejer Bent Bent-
sen. (1799-1866). Virum. 
Den gule Gaard/Kærgården 
Medlem af Forstanderska-
bet 1841-1844.

Genudgivet
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I starten mødtes de valgte rundt omkring, hvor de kun-
ne finde husly. Et ”forstanderhus” var der ikke tænkt 
på, men lokaler på ”Store Kro” og ”Holland” blev lejet 
og administrationen blev fordelt på de enkelte med-
lemmer, der hver fik et distrikt, hvor de var valgt. De 
skulle tage sig af forefaldende arbejde, primært om-
kring skole og fattigvæsen. Intet kontor og formanden 
for sogneforstanderskaber opbevarede  protokoller, 
korrespondance, regnskaber og ikke mindst kassen i 
hjemmet..
Ved Kgl. anordning af 13. august 1841, som trådte i 
kraft den 1. januar 1842, indførtes loven om oprettelse 
af sogneforstanderskaber. De skulle bestå af præsten, 
den eller de lodsejere, der havde 32 td. hartkorn, samt 
af 4-9 mand, der blev udvalgt af de øvrige efter de 
da gældende regler. Købstæderne havde allerede fået 
deres lokale administration reguleret gennem Anord-
ning angående Købstædernes Økonomiske Styrelse 
af 24. oktober 1837. Anordningen gav dem adgang til 
at bestyre deres økonomiske anliggender ved valgte 
repræsentanter, dog under medvirken af kongeligt 
beskikkede embedsmænd og under tilbørligt hensyn til 
statens almindelige interesser.
Loven af 1841 var en stor udvidelse og forandring, 
idet sogneforstanderskaber nu, foruden fattigvæse-
net, skulle tage sig af de eksisterende skoler sammen 
med skolekommissionen, der var nedsat i henhold til 
skoleloven af 1814, vejvæsenet og flere andre ting, 
bl.a. folketællinger og opgaver, som der fra højeste 

sted kunne pålægges dem. Det vigtigste var dog, 
at der nu blev faste regler for påligning af skat-
ter, eller bidrag, som det med et pænt ord blev 
kaldt. Ligeledes førte det med sig, at der nu skulle 
være et slags valg af de beboere, som sognefor-
standerskaber skulle bestå af. Dette var dog nok 
mere illusorisk, idet det stadig var præsten og de 
højst beskattede, der skulle vælges. Det var dog 
sådan, at de valgte mænd bestræbte sig for, efter 
tidens forhold, at dele sol og vind lige. Fattigfor-
sørgelsen kom ind i fastere rammer, og fattighuse 
begyndte at blive indrettede.
I 1920 fik Gentofte Sogneråd lov til at fungere 
på en måde, der mindede mere om styreformen 
i købstadskommunerne, og snart efter begyndte 
sognerådet i Gentofte Kommune at kalde sig kom-
munalbestyrelse og sognerådsformanden borgme-
ster. I de kommende år fik flere sognekommuner 
”Gentofte-status” med Lyngby-Tårbæk Kommune 
som den første i 1952 efter fulgt af en del Køben-
havnske omegnskommuner. Ved kommunalvalget 
i 1950, som endte med et politisk skifte i LTK, fra 
en socialdemokratisk sognerådsformand Ingvar 
Nørgaard(1882-1983) til en konservativ sogne-
rådsformand Paul Fenneberg(1907-1982) med 
socialdemokratisk støtte. Paul Fenneberg benytte-
de ”Gentofteordningen” og blev Lyngby-Taarbæk 
Kommunes første borgmester.
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Efter borgmestertiden
Hvordan er tiden efter at have været borgmester eller viceborgmester. Redaktionen har haft kontakt 
til tre tidligere borgmestre/viceborgmestre for at høre deres historier.

Rolf Aagaard Svendsen (C) 
Borgmester fra 1. januar 202 - 31. december 

At være borgmester 
er et fuldtidsjob, så 
hvad gør man, når 
man pludselig ikke er 
borgmester længere? 
Ja, det kommer jo 
nok an på ens bag-
grund og alder. Da 
jeg stoppede, var jeg 
62, der var sket en 
del forandringer i 
det firma, jeg havde 
forladt otte år tidli-
gere, og desuden var 

de flyttet til Ringsted. Så jeg besluttede, at jeg måtte 
finde på noget andet. Jeg kan kun sige, at der er et 
liv, og hvis man er et engageret menneske, er der 
nok af muligheder. For folk i min alder er det ikke 
noget, man tjener mange penge på, men man bliver 
rig på indhold i tilværelsen.
Jeg er stadig politisk engageret. Jeg er en af Det 
Konservative Folkepartis to interne revisorer, jeg 
er formand for det internationale udvalg, og jeg er 
med i vælgerforeningens bestyrelse, hvor jeg bl.a. er 
webmaster.
Jeg var i sin tid med til at stifte Lyngby-Taarbæk 
Jazzklub, og da den daværende formand pludselig 
døde i 2014, blev jeg formand. Samme år sagde jeg 
også ja til at indtræde i bestyrelsen for Kulturstedet 
Lindegaarden. Jeg blev næstformand, men da for-
manden stoppede efter et år, var jeg pludselig også 
formand der. Det har været utrolig tilfredsstillende 
at være med til at gennemføre restaureringen af Lin-
degaarden, så den nu står og stråler midt i Bondeby-
en og er fyldt med aktivitet hver eneste dag.
Jeg er desuden medlem af bestyrelsen for Histo-
risk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk 
Kommune, Speak - School of Danish, som udfører 
danskundervisning for udlændinge for kommuner 
og virksomheder, og Fonden Danmarks Rostadion, 
som beklageligvis nu skal nedlægges efter ben-
spænd fra DN, staten og Gladsaxe Kommune.

Endelig er jeg engageret i internationalt demokra-
tiarbejde, hvor jeg kan bruge mine erfaringer fra 
mange års politisk arbejde til at hjælpe politiske 
partier i andre lande til at navigere i det vanskelige 
farvand, der hedder flerpartidemokrati. Det er et 
arbejde, der udføres af de danske politiske partier, 
og som finansieres af staten gennem DIPD, Dansk 
Institut for Partier og Demokrati, hvor jeg også er 
medlem af bestyrelsen.
Mit engagement startede i Nepal med en ”Guide 
to Political Parties at Local Level”. Arbejdet har 
også ført mig til Myanmar og Ghana og til møder i 
Danmark med politikere fra Afrika, Asien og Syd-
amerika. Det land, jeg har arbejdet mest med, er 
dog Tanzania, hvor vi siden 2012 har haft et sam-
arbejde med det største oppositionsparti. Her har vi 
bidraget til partiopbygning og træning ikke mindst 
af kvinder og unge. Demokratiet, som vi kender det, 
har vanskelige kår i mange lande. Det er spændende 
- og nogle gange lidt for spændende - at arbejde for 
demokratiske rettigheder. 
Her til kommunalvalget er det værd at tænke over, 
at det, som vi tager for givet, er der andre, der må 
kæmpe for med store omkostninger til følge. Tab af 
job, overfald, bortførelse, fængsling og sågar død.
Så husk at værdsætte, at vi har frie og demokratiske 
valg, og husk at stemme den 16. november.

Rolf Aagaard Svendsen skriver

Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

Rolf Aagaard Svendsen
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Søren P. Rasmussen (V)
Borgmester fra 1. januar 2010 - 31. december 2013
Søren P. Rasmussen skriver

Jo, der er et liv efter 
borgmesterjobbet og 
det liv er (også) godt.

At have privilegiet af 
at være borgmester i 
Lyngby - Taarbæk i 4 
år var en glæde, som 
jeg er glad og stolt af 
at have løftet, selv om 
der også var udfor-
dringer undervejs.

Jeg er en person, som 
altid ser på mulig-
heder frem for be-
grænsninger, så derfor 

gjaldt det om at finde nye muligheder, da gerningen 
som borgmester sluttede. 
At kaste sig over livet på Chateau du Gue Aux Biches i 
Normandiet i Frankrig, hvor vi nu byder gæster fra hele 
verden velkommen, er en stor glæde, og jeg savner ikke 
det politiske arbejde. 

I tiden som borgmester gjorde jeg, i samarbejde med et 
flertal i kommunalbestyrelsen, det, som jeg mente, var 
det bedste for kommunen og ved udmærket, at ikke alle 
var lige tilfredse med de beslutninger, der blev truffet, 
men det blev gjort for at skabe genopretning af økono-
mien og en fornyelse og udvikling af kommunen.

De ting, jeg er særlig glad for, var den store 
renovering og nybygning af plejeboliger, som vi 
fik gennemført, en stor omlægning af den kom-
munale administration med fokus på borgernes 
behov, skabelsen af Vidensbyen og tiltrækning 
af arbejdspladser efter en periode, hvor flere 
virksomheder flyttede fra kommunen og endelig 
inddragelse af alle partier på formandsposter i 
udvalgene og indførslen af næstformænd i alle 
udvalg, så vi sikrede dialog og samarbejde. 

I mit politiske arbejde har jeg altid haft fokus på 
at gøre en forskel og trække kommunen i den 
retning, jeg i dialog med mit parti mente, var den 
rigtige. 

Søren P. Rasmussen franske Vinslot

Søren P. Rasmussen
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Liss Kramer Mikkelsen
Viceborgmester fra 
Liss Kramer Mikkelsen fortæller lidt om sit liv i 
politik og om tiden efterefter.
Jeg kom ind i politik i – altså uden at være aktiv – 
som 16-17- årig. Det skyldtes min familie og mine 
forfædre, onkler og tanter – de var alle sammen 
interesseret i politik, og det var min far også, og han 
var viceborgmester, Han døde i 1982. 

I 1986 bad man mig om at tage over i socialdemo-
kratiet. Det gjorde jeg så, og så bad man mig om at 
stille op i 1989, Jeg blev valgt ind, og har været i 
politik fra 1990. 
Jeg syntes, at det var spændende -i al ærbødighed – 
at være med, jeg elsker Lyngby -Taarbæk kommu-
ne. Det er kommunen for mig.
Så er det dejligt, hvis man kan få indflydelse på, 
hvordan kommunen udvikler sig. Det var mit ud-
gangspunkt. Jeg havde det som en fisk i vandet.
Sommetider var der storm på havet, men det klare-
de vi også.
Vi er vel ordentlige mennesker, som den gamle 
borgmester – det var Ørnskov – sagde.
Så har jeg siddet der og været formand for Teknisk 
Udvalg, medlem af Økonomiudvalget, og så var 
jeg viceborgmester, og det krævede mange timers 
arbejde om ugen. Man kan ikke sådan slippe nemt 
fra at være i politik. Man skal gøre det ordentligt. 
Vi er vel ordentlige folk. Det synes jeg selv, jeg har 
været. Nogle synes, at jeg er en skrap madamme, 
og jeg selv synes, at jeg i hvert fald ikke er nogen 
suppevisk.
Da jeg lige kom ind ad døren, og sad i salen der, ja 
så var jeg altså lidt benovet, hvem er ikke det, man 
sidder med alle sine tanker, ideer og, så går man 
helt ned i detaljerne. Noget kan ikke lade sig gøre 

på grund af lovgivningen, og noget kan ikke lade sig 
gøre på grund af manglende penge, men så finder 
man hinanden i et samarbejde. Der er altså ikke så 
meget. Samarbejde er et fortærsket ord, og man skal 
også samarbejde med sin sjæl. Man har jo nogle 
ønsker, og ideer til, hvordan et samfund skal være, 
men det skal jo gå hånd i hånd med kærlighed til 
kommunen, og til det politiske arbejde. Ellers skal 
man afholde sig fra at gå ind i sådanne opgaver. 
Det var jo fordi jeg havde mange opgaver. Der var 
dels anlæg af veje, og anlæg af bump, piller og 
stolper, men der er altså også de små opgaver, såsom 
f.eks. om kolonihaverne, skulle have en flagstang 
eller ej, og om der skulle kloakeres, for der skulle 
man også ned i detaljen.
Jeg synes, at mit samarbejde med Forvaltningen, 
var strålende, i hvert fald for mit vedkommende. 
Jeg syntes, at de støttede mig, og jeg følte mig godt 
tilpas.
Derudover kom, at man én gang om ugen havde 
møder i Forvaltningen, og videre var der én gang 
om måneden møder i Økonomiforvaltningen samt i 
Teknisk Udvalg og Byplanudvalget. Jeg sad i øvrigt 
også i Byplanudvalget.
Men man må jo altid indrette sig efter, hvor mange 
penge man har. 
Jeg var i politik fra 1990 til 2013 – så mange år sad 
jeg – og jeg må så indrømme, at jeg ikke savner det, 
fordi jeg så fik mere tid til Rustenborghuset. Der har 
jeg 2 hold gymnastik, og jeg har linedance, og jeg 
er faktisk også formand dernede, så der er meget at 
lave. 
Mit arbejde i Rustenborghuset har fuldkommen 
erstattet alle de timer, jeg havde på Rådhuset. Det 
er nogle dejlige mennesker at være sammen med, 
så jeg savner altså slet ikke politik. Kun én gang 
imellem, når jeg synes, at der er noget helt galt, så 
tænker jeg: Hvad er nu det?
Skal jeg afsluttende fortælle dig en sjov historie:
I lørdags var jeg ude at hænge plakater op til kom-
munalvalget og vi var to, jeg kørte bilen og satte 
strips i, og så nede på Lyngby Hovedgade stod jeg 
med to plakater af Simon Phil. Min makker var mid-
lertidig blevet væk, og så kom Rasmus Jarlov forbi 
(de konservative) og jeg sagde selvfølgelig straks: 
”Den plads skal du ikke tage, for det er Simons 
plads”. Ved du hvad han gjorde, han satte plakaten 
op for mig, Det kalder jeg skú samarbejde. 
Jeg er blevet valgt hver gang uden de store proble-

Liss Kramer Mikkelsen

fortsættes
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mer. Jeg er trådt ud af politik på et tidspunkt, hvor 
jeg syntes det var passende, jeg var jo 75 år.
Hvis jeg skulle nå andet i mit liv, og andre ting 
end politik - jeg læser rigtig meget – historiske 
bøger især. Så derfor syntes jeg, at tidspunktet var 
passende for mig.   

Tidligere borgmestre

Emil Piper, Højre 1892 - 1913 (Sognerådsformand) 
Johan Wilmann, Socialdemokratiet 1913 - 1928 (Sognerådsformand) 
Ingvar Nørgaard, Socialdemokratiet 1928 - 1950 (Sognerådsformand) 
Paul Fenneberg, Konservative 1950 (Sognerådsformand 1950 - 1951) - 
1972 
Ole Harkjær, Konservative 1973 - 1987 
Kai Aage Ørnskov, Konservative 1987 - 31. december 2001 
Rolf Aagaard-Svendsen, Konservative 1. januar 2002 - 31. december 
2009 
Søren P. Rasmussen, Venstre 1. januar 2010 - 31. december 2013 
 

Emil Piper Johan Wilmann Ingvar Nørgaard Paul Fenneberg

Ole Harkjær Kaj Aage Ørnskov Rolf Aagaard Svendsen Søren P. Rasmussen

Nuværende borgmester 
Sofia Osmain

Vi bringer her en liste over tidligere borgmestre. 
Frem til 1952 var vtitlen ikke borgmester men sognerådsforman

fortsat
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Praktiske informationer
Afstemningsstederne er åbne på valgdagen i tidsrummet kl. 08.00-20.00 ved valg på hverdage og kl. 
09.00-20.00 ved valg på lørdage eller søndage.

Alle, der har ret til at stemme, vil få tilsendt et valgkort. Valgkortet skal medbringes til afstemningsstedet. 
Det fremgår af valgkortet, på hvilket afstemningssted der kan afgives stemme.
Valgkortet modtages cirka fem dage inden valgdagen.
Hjælpemidler på afstemningsstederne

På alle valgsteder er der opstillet et stemmerum med særlig adgang til kørestol/rollator m.m. og med 
hjælpemidler. Stemmerummet indeholder blandt andet et hæve-sænke-bord, en ikke-håndholdt lup, en 
ikke-håndholdt LED-lampe og en sort pen.

Yderligere vil der på afstemningsstedet 02 LINDEGÅRD (Lyngby Idrætsby), Lundtoftevej 53A, 2800 Kgs. 
Lyngby, være mulighed for at benytte et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit 
Television).

Ovennævnte hjælpemidler er ligeledes tilgængelige ved brevstemmeafgivning i Borgerservice i Lyng-
by-Taarbæk Kommune, Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.
Se separate opslag for åbningstider i Borgerservice i forbindelse med valg.

Oversigt over valgsteder
  
 LYNGBY MIDT (Stadsbiblioteket), Lyngby Hovedgade 28, 2800 Kgs. Lyngby
 INDEGÅRD (Lyngby Idrætsby), Lundtoftevej 53A, 2800 Kgs. Lyngby
 TRONGÅRD (Trongårdsskolen), Trongårdsvej 50, 2800 Kgs. Lyngby
 ENGELSBORG (Engelsborghallen), Engelsborgvej 93, 2800 Kgs. Lyngby
 TAARBÆK (Taarbæk Skole), Taarbæk Strandvej 96, 2930 Klampenborg
 VIRUM (Virum Skole), Skolebakken 9, 2830 Virum
 HUMMELTOFTE (Hummeltofteskolen), Grønnevej 218, 2830 Virum
 FUGLSANGGÅRD (Virumhal 1), Geels Plads 40, 2830 Virum
 KONGEVEJ (Kongevejens Skole), Kongsvænget 10, 2830 Virum
 LUNDTOFTE (Lundtoftehallen), Ravnholmvej 11, 2800 Kgs. Lyngby
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Rubrikannoncer
Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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Fortvivlede slagtere
Samtlige slagtere i vores kommune er udgået for lokalvalgs-
flæsk. Det skyldes, at leverandørerne ikke orker at levere 
mere. Men der arbejdes hårdt på at løse problemet, og senest 
om fire år skulle der atter være frisk valgflæsk på hylderne.

Virum-Sorgenfri Avis • valgavis 10.november   2021Side 34



Side 35

Redaktør:
Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.) -  
hjb@virumsorgenfriavis.dk 

Øvrige frivillige redaktionsmedarbejdere:
Kim Engelbrechtsen - ke@virumsorgenfriavis.dk 
Thomas Leo Hansen - tlh@virumsorgenfriavis.dk 
Jan Carlsson journalist (DJ) - jc@virumsorgenfriavis.dk 
Kaare Lausten - kl@virumsorgenfriavis.dk 
Ruth Jacobsen - rj@virumsorgenfriavis.dk
 
Freelancemedarbejdere: 
Niels-Kristian Petersen,  Shila Søholt; Erling Gothenborg 

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignende som 
færdigt materiale. 
Billeder sendes i jpeg eller PNG fil.
redaktion@virumsorgenfriavis.dk
 
Næste udgivelse: 16. november 2021  

Deadline 11.  oktober 2021 
 

Annoncepriser:
Helside: 1.300,- /  Side 2: 1400,-
Halvside: 900,-
Kvartside: 750,- / side 3 forneden: 900,- kr.
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-
Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,- / 10 numre: 2.000,- 
Bagside (halv): 1150,- 
Bagside (hel): 1400,- kr. 
Side 2 helside: 1450,- 
Side 3 nederst: 1050,-
Medlemspris: - 25 % rabat 
 
Privatannonce under borger-borger,  
max 20 ord: 200,- kr

Specialpris ved gentagne indrykninger:
Kvartside: 10 numre: 6.500,-  / side 3 forneden: 7.500,-
Halvside: 10 numre: 7.500,- 
Helside: 10 numre: 9.900,- / Side 2:  11.000,- 
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-
Alle priser er ekskl. moms. 
Se flere priser på www.virumby.dk 

Distribution og oplag:

Avisen kan afhentes gratis hos Meny i Virum, Irma i Sor-
genfri, Brugsen på Parcelvej, REMA 1000, Føtex, Igen på 
Virum Torv , postbutikken på Grønnevej samt på redaktio-
nen, Sorgenfri Torv 4. 
Oplag ca. 1800 efter behov 
Distribueres digitalt med en rækkevidde op til 10.000 
brugere. 
Udleveres endvidere til biblioteker, skoler, forretninger, 
venteværelser og institutioner i Virum, Sorgenfri, Brede og 
omegn.

Redaktion og tryk:
Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4  - 2830 Virum   

Tlf: 60 66 76 26
Udgiver:
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