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En god by for studerende
Lyngby skal være et sted, hvor de mange studerende i byen har lyst til at være,  
når undervisningen er ovre. Lyngby-Taarbæk Vidensby og de studerende arbejder  
sammen for at gøre Lyngby til en mere attraktiv universitets- og studieby

LYNGBY TAARBÆK VIDENSBY

VIDENSBY  |  500 kroner for en cykel. Det er 
en pris, der er til at forstå, når man er på SU, 
og det gode tilbud fik da også studerende fra 
hele området til at strømme til Lyngby Torv 
søndag den 14. september 2014. Her kunne 
studerende for blot 500 kroner erhverve en 
brugt cykel, der var sat i tiptop stand af unge 
på cykelmekanikeruddannelsen i Hvidovre. 

”Arrangementet var en overvældende suc-
ces. De første trak nummer to timer før, salget 
begyndte, og efter kun 45 minutter var der 
udsolgt,” fortæller projektleder Mette Røn-
ning Steffensen fra Lyngby-Taarbæk Vidensby, 
der arbejder på at gøre Lyngby til en af Nord-
europas førende videns- og universitetsbyer 
inden 2020. 

Salget af brugte cykler, som var doneret af 

Nordsjællands Politi, er blot et af de mange 
tiltag, som skal gøre Lyngby til en mere attraktiv 
by for de mange tusind unge, som hver dag 
strømmer til områdets mange uddannelses-
institutioner. 

”Der er ikke mange, der bruger Lyngby, for 
vi kan leve hele vores liv her på DTU og behø-
ver kun tage til byen, hvis vi skal til tandlæge,” 
siger Sigrid Hemmingsen, der er studerende på 
DTU og aktiv i Polyteknisk Forening, som er en 
af de studenterorganisationer, der samarbejder 
med Vidensbyen.

Mere end hattedamernes by

En studiestartsfest, et rabathæfte med SU-ven-
lige tilbud og et bykort med de steder, der har 
interesse for de unge som løberuter, biografen 

og spillestedet Templet. Det er blot nogle af 
de tiltag, som Vidensbyen har engageret sig i.

”Der er en stor interesse fra Lyngby for at få 
de unge til at bruge byen, men mange kender 
slet ikke området og tror, at det er ’hatteda-
mernes by’. Vi vil gerne vise dem, at stedet har 
masser af caféer, spisesteder og butikker,” siger 
Mette Rønning Steffensen.

Sigrid Hemmingsen efterlyser lokaler i byen 
til gruppearbejde som et alternativ til DTU, og 
studiecafeer af den slags, hvor der er gratis wifi 
og billig kaffe.

”Det giver noget andet at sidde på en café 
end i et gruppelokale, og så skal det være til 
priser, der er til at betale for studerende,” un-
derstreger hun. 

”Det er en drøm at få et rigtigt studenter-

hus i Lyngby. Der er mange tilbud på DTU, 
men det kunne være fint med et sted, hvor de 
studerende mødes på tværs af uddannelsesin-
stitutionerne,” siger Mette Rønning Steffensen. 

Billige boliger 

På førstepladsen på listen over de studerendes 
ønsker til Lyngby står billige boliger. I dag er 
det svært at finde en bolig i byen, der er til at 
betale på et SU-budget. 

”Det ville rykke, hvis der blev skabt flere 
ungdomsboliger. Det er meget svært at finde 
et sted at bo, og for at få et kollegieværelse til 
studiestart skal man nærmest være fra Jylland,” 
påpeger Sigrid Hemmingsen. 

Boligmanglen betyder, at mange studerende 
ikke bor i Lyngby, og så bliver det endnu svæ-
rere at få de unge til at blive i byen.

”Vi vil rigtig gerne have flere boliger for stu-
derende, og der er heldigvis fremskredne planer 
om flere ungdomsboliger både ved DTU og i 
byen,” siger Mette Rønning Steffensen.

Lyngby-Taarbæk  Vidensby
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2800 Kgs. Lyngby
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www.vidensby.dk

Lyngby-Taarbæk Vidensby er en forening, som 
bygger på et samarbejde mellem Lyngby-Taar-
bæk Kommunes uddannelsesinstitutioner, er-
hvervsvirksomheder, boligorganisationer og 
kommunen. 

Uddannelsesinstitutionerne er - som en del af 
Talenternes By - blandt stifterne af Vidensbyen. 
Visionen er at gøre Lyngby-Taarbæk til en af Nord-
europas førende videns- og universitetsbyer i 
2020.

”Det betyder meget, at nogen lytter til os og hjælper med at forbedre 
vores studiemiljø,” siger Sigrid Hemmingsen (th), der er studerende. 

Der var højt humør, smil på læberne og udklædte studerende på et par  
ekstra børnecykler, da årets cykelarrangement blev afholdt på Lyngby Torv.  

Lyngby Torv var pakket med cykel-
glade unge mennesker, da Vidensbyen 
søndag d. 14. september fejrede studie-
start for studerende i Lyngby-Taarbæk. 

Jeg synes, at de tre gymnasieår jeg får her, er gode 
at have  med ht. min fremtid. Jeg valgte STX, fordi jeg 
føler, det er den bredeste linje og har flest mulighe-
der. Jeg føler, jeg har valgt den rigtige linje, så jeg er 
engageret og motiveret til at følge med i timerne. Det 
sociale betyder også meget for min motivation. Det 
fælleskab, vi har bl.a. i klassen, gør, at jeg føler mig 
som en del af noget større. Vi laver projekter, der inte-
resser mig og samtidig bringer os tættere sammen. 

Før jeg startede, havde jeg besøgt skolen et par gange, 
og jeg synes den så fed ud. Faktisk så fed, at jeg startede 
her. Desuden bor jeg meget tæt på. I begyndelsen betød 
det sociale meget mere end det faglige, men efter et par 
år føler jeg, at jeg er blevet mere engageret og i det hele 
taget motiveret til at gå op i det faglige. Det, der motiverer 
mig mest, er, når lærerene brænder for det de gør, fordi 
det betyder, at eleverne meget lettere kan kom til at blive 
entusiastiske. Vi bliver fx sendt ud i nogle anderledes og 
sjove projekter som hjælper med vores sammenhold. 

Asger Aaen Nedergaard  
19 år, 3.a, STX, Fysik A, Matematik A, 
Kemi B, Virum Gymnasium
  

Julie Toftelund Lerche  
18 år, 3.A, STX, Matematik A, Fysik/kemi B, 
Virum Gymnasium  

Denne uddannelse er et skridt på vejen 
mod mit drømmejob. Jeg vil gerne læse 
til aktuar, så derfor er jeg startet med en 
økonomilinje på HHX. Min motivation kom-
mer meget hjemmefra. Jeg har 100 pct. 
mine forældres opbakning. Jeg går også i 
en meget konkurrencepræget klasse, og 
det gør, jeg bliver motiveret til at være den 
bedste og få de bedste resultater.

Cecilie Brøchner 
18 år, HHX, Økonomilinje,  
København Nord, Lyngby


