
Kære medlem af Vidensbyen
Vidensby-side er med til at orien-
tere borgerne om udviklingen og 
synliggøre Lyngby-Taarbæk som 
landets førende Vidensby. 

Som det eneste lokale medie i 
Lyngby-Taarbæk, kan vi med vores 
38.000 læsere hver uge kommuni-
kere lokalt forankrede nyheder og 
opdatere læserne på den omfattende 
udvikling, Lyngby-Taarbæk er midt i.

Annoncering
Der er stor interesse og goodwill 
omkring Vidensbyen. Vil du brande 
din virksomhed som en aktiv del 
af Vidensbyen og nå ud til nye 
målgrupper, kan du gøre det med 
denne unikke annonceplacering 
i bunden af siden. Medlemmer af 
Vidensbyen har fortrinsret til denne 
placering.

Udgivelsesdatoer i 2018:
23. januar
20. februar
20. marts
17. april
18. september
11. december

Synlighed i dit 
nærområde, er med 
til at skabe lokale 
relationer

RESERVÉR DIN ANNONCE ALLEREDE NU HOS
Bettina Guldager | Tlf. 4590 8340 | bettina.guldager@lokalavisen.dk
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Vidensbyens 
vision for 2020

◾En af Europas førende  ■

videns- og universitets-
byer med et forsknings- 
og uddannelsesniveau i 
verdensklasse
◾Et centrum for udvik- ■

ling af videnstunge 
erhvervsklynger
◾Et internationalt knude- ■

punkt for arbejdskraft, 
kultur, handel og byliv
◾Et levende laboratorium  ■

for bæredygtig by- og 
erhvervsudvikling

FAKTA

Min Vidensby
vidensby

Af Jakob Sylvest Nielsen, 
Centerchef for Borgerservice 
og Digitalisering, Lyngby-
Taarbæk Kommune 

1.Vidensbyen har  
12 målsætninger.  
Hvilken målsætning er 
vigtigst for dig?

Målsætningen om at gøre 
Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne til et levende og åbent 
testlaboratorium for nye 
løsninger og teknologier 
virker stærkest ind i mit 
arbejde med bl.a. digita-
lisering af offentlige ydel-
ser. I Lyngby-Taarbæk 
Kommune er vi glade for 
vores gode, motiverende 
og inspirerende samarbej-
de med studerende og for-
skere, som giver mulighed 
for, f.eks. i samarbejde med 
private virksomheder, at 
afprøve fremtidens tekno-
logier og velfærdsteknolo-
giske løsninger på kommu-
nale institutioner. 

2.Hvilken opfindelse ville 
du gerne have gjort?
Der ligger en virksomhed i 
Lyngby, der hedder Aqua-
porin, som har opfundet en 
ny metode til at rense vand. 
Som jeg forstår teknikken 
udnyttes nogle mikrobio-
logiske egenskaber i van-
det til at skabe biologiske 
membraner, som kan ren-
se selv meget beskidt vand, 
så det kan drikkes direkte 
uden klortilførsel. I lyset af 
de store problemer med at 
skaffe nok rent vand til ver-
dens befolkninger er den 
opfindelse ganske enkelt 
genial. 

3.Hvad er din  
yndlings-app?
Min bil står foran en udskift-
ning af den mere akut-
te slags, så bilbasen bliver 
brugt flittigt. En anden sjov 
app er Greenmobility. Men 
det er nok trip-advisor, som 
er blevet brugt mest inten-
sivt over tid. 

4.Hvad er dine drømme 
og ambitioner for det, 
du beskæftiger dig med 
i dag?

Jeg kunne godt ønske mig, 
at vi i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune evner at få anvendt fle-
re af vores mange kommu-
nale data til forskelligt brug, 
så ordet big data får et mere 
borgernært og anvendeligt 
ansigt. Vi har i dag ca. 500 
systemer, der opsamler data 
af forskellig karakter. Der lig-
ger efter min mening et stort 
potentiale i at gøre data til-
gængelige, og få studerende 
og forskere til at nyttiggøre 
den viden til bl.a. industri og 
nye virksomheder. Vi skal selv-
følgelig hele tiden overholde 
persondataloven og passe på 
persondatasikkerheden, og 
der kan være udfordringer i 
form af ikke-brugbare/dårli-
ge data, men vi må som myn-
dighed medvirke til at nyttig-
gøre de mange data. 

5.Hvor tænker du bedst?
Under en løbetur kan man 
virkelig få vendt nogle tan-
ker og problemstillinger. I 
det hele taget giver motion 
og naturoplevelser altid god 
ilt til hjernen. 

6.Hvad er det bedste 
eller meste centrale ved 
Vidensbyen?
Vidensbyen er jo blevet et 
kendt brand, og der er man-
ge både danske og udenland-
ske byer, som kender – og 
nu kopierer – konceptet. Det 
mest centrale er de mange 
uformelle relationer mellem 
engagerede mennesker, som 
er fælles om visionen om en 
kommune med mange akti-
viteter, perspektivrig vækst og 
udvikling af spændende frem-
tidsrettede erhverv og gode 
handlemuligheder. Jeg ople-
ver, at både virksomheder og 
borgere fra andre kommu-
ner kigger lidt misundeligt 
på de fantastiske muligheder, 
der ligger i Lyngby-Taarbæk, 
og dén tiltrækningskraft har 
Vidensbyen bidraget til. 

Af Signe Steffensen

udgivelse Der er usædvanligt 
stille i 3. d på Engelsborgsko-
len denne mandag formiddag. 
Og der er da også god grund til 
at spidse ørerne, for klasselæ-
rer Marie Gerken er skiftet ud 
med forsker Ulrich Busk Hoff 
fra DTU kvantefysik, der med 
smittende entusiasme forsø-
ger at forklare sin begejstring 
for kvantefysik til de måbende 
elever, der tydeligvis mest af alt 
synes, at det lyder som en god 
tryllekunst.

For hvorfor forsvinder ting, 
så snart man kigger på dem og 
hvordan kan en trampolin bue 
både op og ned på en gang.

Det fik eleverne fra 3. d 
mulighed for at spørge ind til, 
og de nysgerrige elever holdt 
sig bestemt ikke tilbage. 

Det kommer ikke bag på Jan 
Egesborg, der har skrevet den 
nye børnebog ”Finn Foton - og 
kvantefysikken”, der er blevet 
til i samarbejde med forsker 
Ulrich Busk Hoff fra DTU. 

Bogen handler om kvantefy-
sik – et emne, der normalt ikke 
er så nemt at forstå, når man er 
9 år gammel. Eller når man er 
voksen for den sags skyld?

”Børnenes verden er i for-
vejen krøllet og derfor er det 
her heller ikke volapyk for 
dem,” siger Jan Egesborg, der 
har stået for både tekst og 
illustrationer. 

Fortæl om forskning
I processen har Jan Egesborg-
fået personlige forelæsninger 
i kvantefysik og er blevet for-
synet med store mængder af 
videnskabelige artikler.

Det fik han af Ulrich Busk 
Hoff fra DTU, der straks syntes, 
at ideen om en børnebog om 
kvantefysik var en god ide. 

”Vi er alt for dårlige til at 
formidle det vi går og laver. Jeg 
synes det er vigtigt, at vi giver 
noget tilbage til samfundet. 
Vi er så fokuserede på detal-
jer, men i virkeligheden skulle 
vi måske investere noget mere 
tid i nye formidlingsmåder, i at 
skabe et sprog og en begrebs-
verden, der kan bringe vores 
forskning bredere ud.” 

Det har han selv forsøgt i 
arbejdet med den nye børne-
bog. Men at det er lettere sagt 
end gjort, at formidle kvantefy-
sik i øjenhøjde, det vil bogens 
forfatter godt skrive under på. 

For da Jan Egesborg plud-
selig sad med bunken af 
videnskabelige artikler, der 
skulle koges ned til en bør-
nebog virkede det temmelig 
uoverskueligt. 

Han er ellers ikke helt uden 
forudsætninger i faget, for før 
Jan Egesborg valgte at hellige 
sig kunsten læste han matema-
tik. Og efter hans eget udsagn, 
så er det godt at have en krøllet 
kunstnerhjerne, når abstrakte 
fysiske teorier skal omsættes til 
en billedbog for børn.

Inspirationen har han 
blandt andet hentet hos sin 
egen søn, der elsker kameler 
og at hoppe på trampolin.

”Mit mål har været, at man 
skal kunne få sig et godt grin, 
også selvom man ikke interes-
serer sig for fysik,” siger han.

Bogen om Finn Foton 
kan købes hos de fleste 
boghandlere.

Kvantefysik er da også for børn
Det kan være svært at begribe, at noget kan være flere forskellige steder på samme tid. Men når man er 9 år, og 
fantasien kører på højtryk, så kan det umiddelbart umulige sagtens være muligt

Det er en krævende start på ugen at blive introduceret til atomer og mørkt stof. Men for Emil på 8 år (snart 9 år), så har det 
været en god start. “Jeg synes, det er spændende, at noget kan være to steder på en gang. Jeg skal da hjem at læse bogen.” 
Foto: Signe Steffensen

Christoffer på 9 år synes, at bogen var overraskende spæn-
dende. ”Jeg kunne godt forstå det og finde sammenhæng 
mellem det hele. Jeg synes, det var ret spændende, og jeg har 
allerede læst meget at af bogen. Foto: Signe Steffensen

”Jeg synes, det er ekstra sjovt at gå i laboratoriet nu, fordi jeg pludselig har Finn Foton med på 
sidelinjen,” siger Ulrich Busk Hoff. Her sammen med Jan Egesborg, der holder frugten af sam-
arbejdet. Foto: Signe Steffensen

strategi Lyngby-Taarbæk 
Vidensby havde ved etablerin-
gen otte stiftende medlemmer, 
men i dag er antallet for for-
eningens medlemmer tidob-
let og tæller 80 medlemsvirk-
somheder og -organisatio-
ner. Derfor er der  behov for at 
igangsætte en proces for udar-
bejdelse af en Vidensby 2020-
2025 strategi frem mod gene-
ralforsamlingen i 2019, hvor 
en ny strategi skal vedtages af 
foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har derfor ved-
taget, at der sammensættes 
fem arbejdsgrupper baseret 
på fem overordnede temaer. 
De ledes af en ’formand’, der 
er fundet blandt bestyrelsens 
medlemmer. 

Arbejdsgruppernes  opgave 
er at formulere Vidensbyens 
strategi inden for det udpege-
de temaområde, så resultatet 
kan indgå i den overordnede 
og sammenhængende 2020-
2025 strategi.

Tidsplan
I efteråret 2017 sammensættes 
arbejdsgrupper i dialog med 
respektive formænd og i janu-
ar 2018 går arbejdsgrupperne 
i gang. 
Den endelige Vidensby 2020-
2025 strategi fremlægges med 
henblik på vedtagelse i forbin-
delse med den ordinære gene-
ralforsamling i april 2019.  /sig

Faktaboks

Fremtidens 
Vidensby
Videnbyen søsætter 
strategiproces for 
2020-2025

indvielseI begyndelsen af november indviede DTU en app-base-
ret lydguide til arkitekturen på Lyngby Campus. Guiden består 
af 11 små lydfortællinger, som knytter sig til udvalgte bygninger 
på området. Folketingsmedlem og forhenværende kulturmini-
ster Bertel Haarder klippede snoren og fulgte med på den første 
arkitekttur.

Gå på opdagelse i DTU’s arkitektur
Parkering Mange flere p-pladser i bymidten i julemåneden. BRF-kredit 
og Microsoft har udvist julesind og givet en tidlig julegave til byens hand-
lende. De stiller nemlig deres parkeringspladser til rådighed lørdag og 
søndag året ud. BRF-kredits pladser er på hjørnet af Klampenborgvej og 
Nørgårdsvej.

Virksomheder hjælper med juleparkeringen

Vidensbyens julekort, der er 
tegnet af Jens Hage

Lyngby-Taarbæk er under forvandling. Der bygges for milliarder i byen, 
og fl ere store internationale virksomheder er på vej til kommunen. 

Samtidig er Lyngby-Taarbæk i fuld gang med at blive en attraktiv uddan-
nelsesby for unge studerende fra hele verden.

I magasinet Lyngby Future, der følger med dagens udgave af Det Grønne 
Område, sætter vi fokus på den aktuelle udvikling. 

Læs blandt andet om:

•   Microsoft rykker sit danske hovedkvarter 
til Lyngby

•   DTU-rektor vil gøre Lyngby til en 
ægte universitetsby

•   Lyngby bliver fremtidens handelscentrum 

En vidensby 
    i rivende udvikling

FUTUREKGS. 
LYNGBY

1

LYNGBY 
FORVANDLES 
FOR MILLIARDER 

FUTUREKGS. 
LYNGBY

Udlandet har kig på Lyngby-Taarbæk  //  Arkitekter: Lyngby er ikke udbygget  //  BMW-forhandler satser på Lyngby  //  Mærsk bygger 

nyt domicil   //   Politikere: Vores vision for fremtidens Lyngby    //   Søndagshandel skaber nyt liv  //  Lyngbys udvikling gennem 250 år  //  

Drømmen om et dansk Silicon Valley  //  Handelsbyen Lyngby har vinderpotentiale

BILL GATES’ VISION  
Microsoft-stifters vision 

realiseres i Lyngby

LETBANEN PÅ VEJ
Fakta om projektet, som deler 

vandene i Lyngby-Taarbæk

DTU RYKKER 
Danmarks Tekniske Universitets 

udbygges og vil tættere på Lyngby  

LÆS
OGSÅ

Det Grønne Område // oktober 2014
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VIDENSBY

Af  Peter Mering, Ejen-
domsdirektør i Danica 
Ejendomme. Danica er 
stiftende medlem af Vi-
densbyen

1.  Vidensbyen har 12 mål-
sætninger. Hvilken målsæt-
ning er vigtigst for dig? 
For Danica Pension er det 
den overordnede målsæt-
ning "Et internationalt ori-
enteret knudepunkt for 
arbejdskraft, kultur og han-
del" med underpunkterne:

Kgs. Lyngby skal kun- ■
ne måle sig med andre 
universitetsbyer målt på 
attraktivitet og benyt-
telse i og uden for butik-
kernes åbningstid og på 
attraktive kultur, natur- 
og fritidstilbud  

Markedsandelen inden  ■
for stormagasiner og spe-
cialbutikker i Kgs. Lyngby 
skal øges  

Der skal være markant  ■
bedre bosætningsmu-
ligheder for udenlandsk 
arbejdskraft og uden-
landske studerende. 

Lyngby-Taarbæk Kom- ■
mune har en helt unik 
mulighed for at skabe et 
særligt miljø for forsk-
ning, undervisning, virk-
somhedsdrift og handel 
understøttet af en attrak-
tiv landskabelig place-
ring med usædvanligt 
gode muligheder for at 
bo smukt og grønt og i 
nærheden af vand.

 2.  Hvilken opfi ndelse vil-
le du gerne have gjort? 
"Hjulet" - denne opfi ndelse 

har lettet menneskers liv i 
århundreder. 

3.  Hvad er din yndlings-
app? 
DMI – vejr.

4.  Hvad er dine drømme 
og ambitioner for det, 
du beskæftiger dig med i 
dag? 
Jeg er så privilegeret, at jeg 
via mit job i Danica Ejen-
domme har mulighed for 
at deltage i byudviklings-
projekter over hele landet. 
Det er et meget interessant, 
at man kan sidde med et 
blankt stykke papir og lave 
en plan for et område, og 
så sammen med arkitekter, 
byplanlæggere, ingeniører, 
landinspektører og andre 
rådgivere realisere nye 
attraktive steder for menne-
sker at handle, bo og arbej-
de. Det er min ambition at 
blive endnu bedre til at for-
stå de ganske komplekse 
sammenhænge, der er i at 
få ejendomme og områder 
til at blive velfungerende og 
attraktive steder for menne-
sker at opholde sig i.   

5.  Hvor tænker du bedst? 
I et sommerhus på Vestky-
sten af Danmark 

6. Hvad er det bedste 
eller meste centrale ved 
Vidensbyen?
De meget konkrete resul-
tater, der opnås i dette helt 
unikke samarbejde mellem 
Kommunen, virksomheder-
ne, undervisningsinstituti-
onerne og andre interesse-
grupper i området.

Af Pernille Borenhoff

ENGELSK TEATER  "I Mungo 
Park ved vi af erfaring, at der er 
mange ex-pats her i området, 
der har efterspurgt kulturelle 
tilbud på engelsk," siger Marie 
Louise Rolffes, der er kommu-
nikationsmedarbejder hos 
Mungo Park.

Teatret, der har base i Alle-
rød, men årligt spiller mange 
forestillinger i Kulturhuset i 
Lyngby, tog derfor kontakt til 
HR-afdelingerne hos fl ere af 
de internationale virksomhe-
der i lokalområdet, for at høre, 
om deres holdning til engelsk-
sprogede forestillinger.

Og svaret var alle steder fra 
positivt. Ja, man manglede tea-
terforestillinger på engelsk. 

I sidste uge spillede Mun-
go Park så den første engelske 

forestilling - nemlig 'Woman 
Know Your Body' - eller som vi 
kender den på dansk 'Kvinde 
Kend Din Krop'.

"Det gik over al forventning, 
og vi har fået positiv feed back 
fra de internationale gæster. 
Skuespillerne var meget opm-
mærksomme på, at der blev 
grinet konstant, og det fortæl-
ler os jo, at publikum har for-
stået stykket," siger Marie Lou-
ise Rolffes.

Skuespillerne spiller på 
dansk, mens en monitor syn-

kront afspiller de engelske tek-
ster. Fuldstændig som når man 
ved en opera får teksten, mens 
sangerne synger.

Internationale knudepunkt
Den 2. og 3. december vender 
Mungo Park tilbage til Kultur-
huset med forestillingen Ori-
gin of Species, der, som det 
hedder på Mungo Parks engel-
ske hjemmeside, er "A co-pro-
duction between Mungo Park 
and Jo Strømgren Kompani 
(NO) on the subject of Charles 

Darwin´s controversial book." 
Og de engelssprogede fore-
stillinger er 
noget, der 
glæder direk-
tør i Viden-
bsy Caroline 
Arends.

"I Videns-
byen arbej-
der vi mål-
rettet med at 
gøre Lyng-
by-Taarbæk til et internatio-
nalt knudepunkt for arbejds-

kraft, kultur og handel.  Derfor 
er vi glade for, at et teater som 

Mungo Park 
nu går ind 
og målret-
ter deres til-
bud til byens 
mange inter-
nationale 
forskere, spe-
cialister, stu-
derende og 
medrejsen-

de familier. Det giver vores 
internationale medborgere 

en bedre indsigt i dansk kul-
tur og kan være med til vise 
vejen for andre kulturtilbud. 
I sidste ende giver det os et 
mere blomstrende kulturliv i 
Vidensbyen, som kan berige 
os alle," siger hun. 

Mungo Park er desuden 
gået i samarbejde med Sprog-
center Hellerup, hvis kursister 
deltager i formidlingen af ini-
tiativet over for den engelsk-
sprogede målgruppe, og tea-
tret forventer en del fl ere fore-
stillinger på engelsk i 2015.

Mungo Park på engelsk

Af Pernille Borenhoff

OPLEVELSE   34-årige Haifa 
Smari fra Tunisien, der siden 
juli 2013 har boet i Danmark 
og arbejdet for Maersk Line 
Operation, var en af de mange 
expats, der i sidste uge var i Kul-
turhuset for at se Mungo Park 
opføre 'Kvinde kend din krop' 
med engelske undertekster.

Og hun var begejstret for 
både hvad hun så og for selve 
initiativet.

"Mange af min kollegaer og 
venner er også glade for initia-
tivet," siger hun.

Why is it a good idea to sur titel 
plays or shows in English?

I love going to the theatre 
and watching plays. For me it 
is another way to discover the 
culture of the country, their 
way of thinking, the humour… 
Unfortunately, the majority of 
the plays/shows would be in 
Danish which is for me a sha-
me since im missing out a lot. 

I would defi nitely welcome 
English play and English sur 
titles and having talked to 
some others foreign friends 
and colleagues, they do share 
the same opinion: foreigners 
would defi nitely come and 
watch more plays 

Have you experienced sur titles in 
other countries?

Well in China, I used to 
watch some opera with Eng-
lish sur titles, harder to fol-
low of course but still worth 
the show, we also had some 
English theaters as well where 
from time to time you would 
be able to see some perfor-
mances in English.

Did you like the show?
I simply loved the show, 

great performance by the two 
Danish actors, I loved the dif-
ferent stories about a Danish 
woman on the different sub-
jects. I thought they were hila-
rious and very true, It didn’t 
matter that I was a foreigner, 

I recognised my self in a lot of 
those stories, even some crazy 
ones I loved the way some of 
those stories were presented 
as well, with a great sense of 
humour making some heavy 
subject light and fun.

I loved the transition of 
these stories with age, and I 
realised it didn’t really mat-
ter what culture you are from, 
what country or religion you 
are following because women 
every where are pretty much 
the same and react the same 
way. It was funny to see it from 
a different angle. Very inte-
resting. I think I was shocked 
at one point with the nude 
part. It was unexpected I guess 
especially that nudity is not 
something I have seen in pre-
vious plays around the world. 
It was very interesting howe-
ver to see and observe Danish 
people’s reaction: complete 
silence, felt like every one was 
holding their breath.

Beautiful play, great acting, 
simply loved it.

En ny måde at 
opleve dansk kultur

ULANDSBISTAND  ”Hvad laver danske skattekroner i et uland?” Det er tit-
len på en debataften som afholdes på COWI i samarbejde med DR og 
FIC (Fagligt Internationalt Center). Debatten ledes af DR Journalist Mette 
Walsted Vestergaard og panelet består af fagfolk og politikere som Ras-
mus Jarlov, Gunvor Wibroe, Mads Bugge m.fl . Tid og sted: 22/10 kl.19-
21.15 hos Cowi, Parallelvej 2, Kgs. Lyngby. Gratis adgang.

Debatkaravane kommer til Lyngby
FORSKNING  Danmarks Grundforskningsfond investerer 170 mio. kr. 
i  teknisk- og naturvidenskabelig grundforskning på DTU. Tre nye 
grundforskningscentre - de såkaldte Centers of Excellence skal for-
ske i fremtidens højhastigheds- og energieffektive internet, nano-
kapsler til medicin og bedre scanningsteknikker til medicinsk 
billedbehandling.

DTU får 170 millioner til grundforskning

Min Vidensby

Haifa Smari, der arbejder hos Maersk, var til forestilling med 
Mungo Park  

Haifa Smari
Iam 34 years old, from Tunisia. 
Have studied international Busi-
ness in Tunis and have joined 
Maersk as a MISE trainee in 2004 
(Maersk international shipping 
education). After 2 years in Tunis 
with Maersk, I moved to Paris 
for a short time and then off to 
China for my expatriation where 
I stayed there for 8 years (Both 
Beijing and Shanghai). In July 
2013 I moved to Copenhagen 
as project manager for Maersk 
Line operation. And currently 
iam almost done with my project 
and planning my next move 
somewhere else in the world.

Kulturhuset i Lyng-
by var fuld af ex-
pats, da Mungo Park 
i sidste uge opførte 
'Woman know your 
body'. Til decem-
ber kan man opleve 
forestillingen 'Ori-
gien of Species' med 
engelske tekster

“I Vidensbyen arbejder vi 
målrettet med at gøre 
Lyngby-Taarbæk til et 

internationalt knudepunkt 
for arbejdskraft, kultur 

og handel” 

Det Grønne Område 
dækker Vidensby-
samarbejdet gennem 
avisens Vidensby-side. 
Her synliggøres 
Vidensby-historier, 
events, nyheder, 
interviews, pro� ler 
og andre aktuelle 
Vidensby-temaer. 

59% 
af læserne har

en højere uddannelse

40% 
af læserne har en

husstandsindkomst på 
600.000 kr. eller mere

Kilde: Index DK/Gallup Helår 2016 

FAKTA om annoncerne: 
Formater (bredde x højde): 
A  356 mm x 125 mm
B  266 x 180 mm
C  176 x 250 mm
     

Medlemspris: 8.000 kr. 
(Listepris 13.980 kr.) 
ekskl. webgebyr og moms.

Spar mere end 40%

2.Hvilken opfindelse ville 
du gerne have gjort?
Der ligger en virksomhed i 
Lyngby, der hedder Aqua-
porin, som har opfundet en 
ny metode til at rense vand. 
Som jeg forstår teknikken 
udnyttes nogle mikrobio-
logiske egenskaber i van-
det til at skabe biologiske 
membraner, som kan ren-
se selv meget beskidt vand, 
så det kan drikkes direkte 
uden klortilførsel. I lyset af 
de store problemer med at 
skaffe nok rent vand til ver-
dens befolkninger er den 
opfindelse ganske enkelt 
genial. 

3.Hvad er din  
yndlings-app?
Min bil står foran en udskift-
ning af den mere akut-
te slags, så bilbasen bliver 
brugt flittigt. En anden sjov 
app er Greenmobility. Men 
det er nok trip-advisor, som 
er blevet brugt mest inten-
sivt over tid. 

5.Hvor tænker du bedst?
Under en løbetur kan man 
virkelig få vendt nogle tan-
ker og problemstillinger. I 
det hele taget giver motion 
og naturoplevelser altid god 
ilt til hjernen. 

6.Hvad er det bedste 
eller meste centrale ved 
Vidensbyen?
Vidensbyen er jo blevet et 
kendt brand, og der er man-
ge både danske og udenland-
ske byer, som kender – og 
nu kopierer – konceptet. Det 
mest centrale er de mange 
uformelle relationer mellem 
engagerede mennesker, som 
er fælles om visionen om en 
kommune med mange akti-
viteter, perspektivrig vækst og 
udvikling af spændende frem-
tidsrettede erhverv og gode 
handlemuligheder. Jeg ople-
ver, at både virksomheder og 
borgere fra andre kommu-
ner kigger lidt misundeligt 
på de fantastiske muligheder, 
der ligger i Lyngby-Taarbæk, 
og dén tiltrækningskraft har 
Vidensbyen bidraget til. 
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og uddannelsesniveau i 
verdensklasse
◾Et centrum for udvik-■

ling af videnstunge 
erhvervsklynger
◾Et internationalt knude-■

punkt for arbejdskraft, 
kultur, handel og byliv
◾Et levende laboratorium ■

for bæredygtig by- og 
erhvervsudvikling

Christoffer på 9 år synes, at bogen var overraskende spæn-
dende. ”Jeg kunne godt forstå det og finde sammenhæng 
mellem det hele. Jeg synes, det var ret spændende, og jeg har 
allerede læst meget at af bogen. Foto:Signe Steffensen

”Jeg synes, det er ekstra sjovt at gå i laboratoriet nu, fordi jeg pludselig har Finn Foton med på 
sidelinjen,” siger Ulrich Busk Hoff. Her sammen med Jan Egesborg, der holder frugten af sam-
arbejdet. Foto:Signe Steffensenallerede læst meget at af bogen. Foto:Signe Steffensen arbejdet. Foto:Signe Steffensen

”Jeg synes, det er ekstra sjovt at gå i laboratoriet nu, fordi jeg pludselig har Finn Foton med på 
sidelinjen,” siger Ulrich Busk Hoff. Her sammen med Jan Egesborg, der holder frugten af sam-
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sidelinjen,” siger Ulrich Busk Hoff. Her sammen med Jan Egesborg, der holder frugten af sam-
”Jeg synes, det er ekstra sjovt at gå i laboratoriet nu, fordi jeg pludselig har Finn Foton med på 
sidelinjen,” siger Ulrich Busk Hoff. Her sammen med Jan Egesborg, der holder frugten af sam-
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45% mænd - 55% kvinder 
fordeling af læsere i Det Grønne Område



Kom til Åbent Hus 
02.03.17 og se, hvordan 
ingeniører bliver til 

aabenthus.dtu.dk

Som spejder var 
Mathilde patruljeleder
Nu omsætter hun matematisk 
analyse til strategisk ledelse

Hent appen og 
få mere ud af dagen

Med appen DTU Åbent Hus kan du få overblik over 
vores uddannelser og sammensætte dit eget program 
for dagen. Find den i App Store eller Google Play.

ung iværksætter Køkken-
knive af damaskusstål består 
af mange lag sammenpresset 
stål, hvilket gør klingen langt 
hårdere og skarpere end ved 
almindelige køkkenknive. Des-
værre koster køkkenknive af 
denne type ofte flere tusinde 
kroner, men det skal der laves 
om på, mener 18-årige Julius 
Søndergård Schiller fra Virum 
Gymnasium.

Den 18-årige gymnasieelev 
Julius Søndergård Schiller dri-
ver ved siden af skolen sin webs-
hop Gastrotools.dk, hvorfra han 
siden udgangen af 2016 har 
solgt køkkenknive. 

”Den ideelle køkkenkniv 
fremstilles af damaskusstål, 
da det både er smukt og eks-
tremt skarpt. Desuden har stå-
let en enestående historie, som 
er mere end 2000 år gammel,” 
siger Julius.

Kærlighed til madlavning
Det kan umiddelbart virker 
stressende at være iværksæt-
ter ved siden af gymnasiet, 

men Julius har hjertet med i sit 
arbejde, og derfor gør det ham 
ikke noget at side længe oppe 
om aftenen for at arbejde på 
forretningen. 

”Jeg har altid eksperimen-
teret i køkkenet. Som 13-årig 
blev jeg udtaget til tre audi-
tions til ”Masterchef Junior”, 
men kom desværre ikke videre 

ved den endelige audition."
Mange nye restauranter og 

madkoncepter dukker op - også 
i Lyngby, og det ser Julius som 
et udtryk for en generel udvik-
ling i Danmark, hvor stadig fle-
re interesserer sig for lækker 
mad og for godt køkkenudstyr.

”Mange køkkenknive af 
damaskusstål koster flere 

tusinde kroner, og det udeluk-
ker en stor del af befolkningen 
fra at få glæde af stålets egen-
skaber. Det skal der klart laves 
om på, og derfor har jeg også 
skåret alle unødvendige led fra 
i min forretning, så jeg kan til-
byde landets skarpeste priser 
på denne type køkkenknive,” 
uddyber Julius.                        /peb

Af Pernille Borenhoff

vidensby Casper Jensen blev i 
august 2016 udnævnt til CEO 
hos Cobham SATCOM, der 
siden 2001 har haft domicil 
på Lundtoftegårdsvej. Han har 
været i virksomheden, siden 
han blev uddannet ingeniør i 
1999. Dengang 
lå den i Søborg 
og hed Thrane 
& Thrane. 

"Der var fle-
re grunde til, 
at vi valgte at 
lægge virk-
somheden her. 
Vi havde behov 
for flere med-
arbejdere og 
jokede med, at vi ville gå over i 
kantinen på DTU og lægge pile 
på gulvet, der viste vej herover. 
Nærheden til DTU spillede helt 
klart ind i valget af lokaliteten," 
siger Casper Jensen.

En anden årsag, til at man 
placerede grunden på marken 
tæt ved DTU og Helsingørmo-
torvejen, var, at man her havde 
mulighed for at bygge et til-
strækkeligt stort hovedkvar-
ter til den stadigt voksende 
virksomhed.

Cobham SATCOM udvik-
ler og producerer radio-satel-
litkommunikationsudstyr ti 
lands og i luften. Og de har 
netop vundet en udviklings-
kontrakt om udstyr til Airbus. 
Den ordre, samt andre givti-
ge kontrakter, har bevirket, at 
man har ansat adskillige nye 

medarbejdere i 
2016. Primært 
ingeniører.

"I løbet af 
de seneste 8-9 
måneder har 
vi ansat 60 nye 
ingeniører, 
men vi mangler 
stadig at ansat-
te yderligere 20 
til 30. De fleste 

kommer fra DTU, men vi får 
også højt specialiserede inge-
niører fra både England, Tysk-
land og Frankrig," siger Casper 
Jensen.

Derfor Vidensby
Cobham SATCOM er det nye-
ste medlem i Videnby-netvær-
ket. Og ifølge Casper Jensen er 
der fire åbenlyse årsager til, at 
man ønskede at være en del af 
det lokale netværk.

"Vi har et udmærket sam-

arbejde med DTU, men ønsker 
via Vidensby at styrke det sam-
arbejde," siger Casper Jensen 
om den første grund til, at han 
og virksomheden ønsker at 
lægge energi i Vidensbyen.

"Desuden vil jeg gerne 
arbejde for at fremme områ-
det. Vi har så meget at byde 
på.” 

En måde, at få flere til 

at blive lokalt, kunne iføl-
ge ham være at nytænke 
overnatningsmulighederne. 

"Vi har kontorer i USA og 
Sydafrika og har derfor ofte 
udenlandske medarbejdere 
til at besøge hovedkvarteret i 
Lyngby. Mange ønsker ikke at 
bo på et traditionelt hotel. Så 
at bygge lejlighedshoteller er 
noget, der ville få folk til at bli-

ve her. Og det vil komme hele 
området til gode," siger han. 

Som en tredje årsag til at 
være en del af Vidensbyen 
nævner Casper Jensen den 
oplagte mulighed et sådan 
netværk giver for at få et tætte-
re samarbejde virksomheder-
ne imellem.

Endelig ønsker Casper Jen-
sen at få sat Cobham SATCOM 

endnu mere på landkortet.
"Vi arbejder hele tiden 

med at udbrede kendskabet 
til vores virksomhed. Mange 
kendte Thrane & Thrane histo-
risk, men Cobham SATCOM ser 
gerne, at vi opnår samme kend-
skabsgrad, da vi som virksom-
hed har en masse spændende 
at byde på, både lokalt, natio-
nalt og internationalt," siger 
Casper Jensen. 
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Cobham SATCOM
Cirka 1000 ansatte i Dan- ■

mark, Sydafrika, USA, Kina 
og Singapore. 
Hovedkontor i Lyngby ■

En del af det engelske  ■

moderselskab Cobham, 
der har ca. 121.000 ansatte
Laver og radio- og satel- ■

litkommunikationstermi-
naler til lands, til vand og 
i luften
Muliggør internetfor- ■

bindelser i hele verden 
udenfor det traditionelle 
jordnetværk
Cobham SATCOM opstod  ■

igennem købte af Thrane 
& Thrane i 2012

FAKTA

“Mange ønsker ikke 
at bo på et traditio-

nelt hotel. Så at bygge 
lejlighedshoteller er 

noget, der ville få folk 
til at blive her. Og det 
vil komme hele områ-

det til gode.”

“Vi vil sætte Lyngby på verdenskortet”
"Umiddelbart ser jeg mange 
fordele ved, at virksomheden 
er med i Vidensbynetværket," 
siger Casper Jensen, SVP for 
Cobham SATCOM. Foto: Per-
nille Borenhoff

Når Julius er færdig med lektierne kaster han sig over fremstilling og salg af knive. 

Bjarne Holm Markussen, 
Direktør i Lyngby-Taar-
bæk Kommune og Tovhol-
der for Vidensbynetværket 
for Byudvikling og Handel

1. Vidensbyen har 12 
målsætninger. Hvilken 
målsætning er vigtigst 
for dig? 
De alle vigtige for at skabe 
en bæredygtig vision, men 
at ”udvikle Kgs. Lyngby til 
en levende universitetsby 
med et attraktivt byliv, kul-
tur- og fritidstilbud samt 
et spændende handels-
liv” vægter højt hos mig. 
Vidensbyen skal byde på 
noget til både borgerne i 
kommunen og også gerne 
regionens indbyggere. Cir-
ka 25.000 borgere pendler 
dagligt ud og 30.000 ind til 
job i kommunen. Op i mod 
20 mio. mennesker gæster 
årligt kommunens natur-, 
handels-, kultur- og fritids-
liv. I det lys må Lyngby-Taar-
bæk Vidensbys aftryk gerne 
kunne mødes og mærkes af 
alle.

2.Hvilken opfindelse ville 
du gerne have gjort? 
Historisk set ville jeg ger-
ne have opfundet hjulet, 
men i et nutidigt perspek-
tiv så meget gerne compu-
terteknologien. To opfindel-
ser, som i fremtiden vil være 
uadskillelige – uanset, om vi 
er på jorden eller befinder os 
andre steder i Universet.

3. Hvad er din yndlings-
app?
”Livet må forstå baglæns, 
men må leves forlæns”, sag-
de Kirkegaard, og det ram-
mer lidt mit forhold til apps. 
Pludselig introduceres man 
til en app, som man ganske 
enkelt ikke forstår, at man 
har kunne undvære. Nyheds-
apps har fyldt meget, men 
nu er SONOS samt et halv-
professionelt ’tigerspring’ 
ind på Facebook nok det 
senest interessante.

4.Hvad er dine drømme 
og ambitioner for det, 
du beskæftiger dig med 
i dag?
Det har altid været en særlig 
opgave for mig at medvirke 
til at sikre den nødvendi-
ge balance og respekt i den 
fysiske by- og erhvervsud-
vikling og infrastruktur - i 
respekt for de særlig grønne 
natur- og vådområder. Ikke 
siden 1980’erne har kom-
munen oplevet en så mar-

kant udvikling på bolig- og 
erhvervsområdet. Min drøm 
og ambition for de næste 
mange år er, at borgere, 
erhvervs- og uddannelses-
liv i samspil med kommu-
nalbestyrelse og forvalt-
ning fastholder retning og 
perspektiv for den igang-
værende udvikling – en 
udvikling, som jeg vurde-
rer som afgørende for, at 
kommunen kan fastholde 
og sikre en fremtidig udvik-
ling af velfærdsydelserne til 
borgerne.

5. Hvor tænker du bedst?
Gode og mindre gode ideer 
opstår helt klart i mit dagli-
ge samarbejde med kollega-
erne – politikere som medar-
bejdere. I forhold til Videns-
byen, så har jeg den fornøjel-
se at drive et meget livligt og 
aktivt netværk, og her kan 
notesbogen også godt blive 
fyldt af ideer efter møderne. 
Ideer og tanker kan natur-
ligt også opstå i samspil og 
dialog med borgerne – ”de 
lokale eksperter”. 

6. Hvad er det bedste 
eller meste centrale ved 
Vidensbyen?
Lyngby-Taarbæk Vidensby 
har netop fejret 5 års fød-
selsdag og det understre-
ger, at tidligere og nuvæ-
rende aktører så rigtigt med 
denne model, hvor uddan-
nelsessektor, erhvervsliv og 
kommunen samarbejder på 
tværs. Netop den ”mangfol-
dighed” og dermed mulig-
hed for mangeartede bidrag 
til innovation tiltaler mig 
og er helt central i forhold 
til, hvor Vidensbyen står i 
dag og vil bevæge sig hen i 
fremtiden. 

tilskud Lyngby Gymnasium 
og Lyngby Handelsgymnasi-
um har igennem flere år arbej-
det med talentudvikling. 

Gymnasierne, der bor på 
fælles campus, har organise-
ret talentudviklingen i egne 
Masterclasses, hvor dygtige 
elever får undervisning blan-
det andet i samarbejde med 
lokale virksomheder og ekster-
ne partnere. Nu har Undervis-

ningsministeriet givet skolen 
et tilskud på 350.000 kroner til 
at videreudvikle det koncept. 

Midlerne kommer fra en 
pulje, der støtter indsatser i 
kommuner, folkeskoler og 
ungdomsuddannelser. Indsat-
sen skal være med til at skabe 
de rette betingelser for, at også 
særligt kloge elever udvikler 
sig både fagligt og socialt og 
trives i deres skolegang. srj

Støtte til de særligt kloge

Undervisere Jakob Ross-Petersen og Esben Juste glæder sig 
over støtten.

Super skarp iværksætter
18-årige Julius, der går på Virum Gymnasium, fremstiller super skarpe knive, som han 
sælger på sin egen webshop: gastrotools.dk

tilflyttere Novo datterselskabet NNE flytter i starten af 2018 til 
Virum. Dermed er det i omegnen af 400-500 vidensarbejdplad-
ser, der får til huse i Hirschsprung Hus på Bredevej 1. NNE er den 
del af Novo, hvor udvikling og fremstilling af nye medicinalpro-
dukter foregår. Virksomheden beskæftiger primært ingeniører.

Nye arbejdspladser i Virum
smart by Idéer, smarte løsninger og nye projekter er hvad Smart City Hub kan igangsætte, når studeren-
de, virksomheder og forskere mødes hver 2. torsdag i DTU Skylab. Smart City Hub er et nyt projekt lance-
ret af Vidensbyen med henblik på udvikling af nye, smarte byløsninger. Den  9. februar blev den allerførste 
hub sat i gang. Næste hub finder sted torsdag  23. februar kl. 17-20 i DTU Skylab. Her er temaet ’Internet of 
Things’ med pitch fra Lyngby-Taarbæk Kommune og IoT Denmark. Læs mere på vidensby.dk.

Smart City Hub er skudt i gang

vidensby

Min Vidensby
 Casper Jensen, SVP for Cobham SATCOM, 
har store forventninger til virksomhedens 
nye medlemskab af Vidensby-netværket. 
Han ønsker et tættere samarbejde med DTU 
og vil arbejde for, at virksomhedens besø-
gende bruger lokalområdet i højere grad 
end tilfældet er i dag

Science Festival uge 39 i Geo
I Geo mener vi, at naturvidenskab i højere grad skal på skoleskemaet. Derfor deltager Geo i naturvidenskabsfestival sammen med flere 
andre virksomheder i Lyngby-Taarbæk Vidensby i uge 39. Vi har desuden året rundt en række tilbud til skolerne, bl.a. praktikforløb til 
udskolingen og geologiworkshops til mellemtrinnet. 

Se mere på geo.dk/karriere-i-geo/skolesamarbejder

Geo er en rådgivende ingeniørvirksomhed, specialiseret i geoteknik og miljøteknologi. Vi arbejder i ind- og udland, på land og til havs. Vi har hovedkontor i Kgs Lyngby.
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Projektpartnere
Nordsjællands Politi | TEC | 
Kriminalforsorgen | Polytek-
nisk Forening | DTU | Cphbusi-
ness | Spillestedet Templet 
| Lokalavisen Det Grønne 
Område | Stenberg Transport | 
Lyngby-Taarbæk Kommune.
Projektet støttes i 2017 af 
Lyngby-Taarbæk Kommunes 
Kulturfond og Danske Bank i 
Lyngbys Fond.

FAKTA

Af Signe Steffensen

StudieStart Det var svært helt 
at se, hvor køen startede, og 
hvor den sluttede søndag på 
Lyngby Torv, hvor studerende 
valfartede til Lyngby Rådhus 
lokket af muligheden for at 
købe en velfungerende brugt 
cykel til 500 kr.

De første var mødt op 
foran rådhuset, længe før 
solen stod op for at få de 
første numre, og fra kl. 7.00 
begyndte køen for alvor at 
vokse af tålmodige studeren-
de. Ventetiden blev slået ihjel 
på både engelsk, spansk, tysk, 
fransk og sågar indisk. Der 
var i sandhed en stemning af 
internatonal studieby.

Det er fjerde år i træk, at der 
holdes Biketown Showdown 
i Lyngby, og antallet af frem-
mødte vidner om successen.

Baggrunden for initiativet 
er, at Vidensbyen hele tiden 
arbejder på, at Lyngby-Taar-
bæk skal være en attraktiv by at 
studere, bo og opholde sig i for 
de unge. I den forbindelse har 
de sammen med  en lang ræk-
ke samarbejdspartnere udvik-
let aktiviteter til markering af 
studiestart i Lyngby i septem-
ber, herunder cykelprojektet 
Biketown Showdown.

Om projektet
Biketown Showdown er et 
almennyttigt projekt, der går 
ud på at indsamle og istand-
sætte skrotcykler til danske og 
internationale studerende ved 
studiestart. 

Cykelindsamlingen sker 
via Nordsjællands Politi, og 
istandsættelse gennemføres 
efter et ’unge istandsætter cyk-
ler til unge’-princip af elever 
på TEC, som er under uddan-
nelse til cykelmekaniker samt 
Kriminalforsorgen som et led 
i aktivering og resocialisering 
af de indsatte. Salg af cyklerne 
gennemføres af den lokale for-
ening Spillestedet Templet, og 
selve eventen på Lyngby Torv 

i september arrangeres i et 
bredt samarbejde med en lang 
række partnere.

Gevinst til de morgenfriske
Klokken 11 bød Lyngby-Taar-
bæks borgmester velkommen 
til cykelmarkedet, hvorefter 
Sebastian Dorset tog over som 
konferencier og guidede delta-
gerne igennem.

Ti ad gangen blev de lukket 
ind på midten af torvet for at 
vælge en cykel indtil alle 150 
cykler var afsat.

Nummer to i køen var 
Rupesh Kumar Soni, der læser 
til civilingeniør på DTU. 

Han deltog også i Biketown 
Showdown sidste år, hvor han 
fik købt en cykel, men den er 
i mellemtiden blev stjålet, så i 
år var han stået tidligt op sam-
men med fire studiekammera-
ter for at få de absolut bedste 
cykler på dagen. 

Og missionen lykkedes.
Han synes, at det er et fan-

tastisk initiativ, fordi man som 
studenrende ikke har så man-
ge penge, og en cykel er en god 
mulighed for at komme rundt 
i byen.

Det overordnede formål 
med Biketown Showdown er 
da også at markere, at Lyngby 
er en studie- og universitetsby, 
som fremmer bæredygtige og 
almennyttige trafikløsninger, 
tiltrækker studerende fra nær 
og fjern og gør det til en fest at 
starte på et studie i Lyngby.

De studerende 
er vilde med 
cykelmarked

Min Vidensby
videnSby

Af Jeppe Blak-Lunddahl, 
Adm. Direktør hos EMCON 
og medlem af Vidensbyen

 
1.  Vidensbyen har 12 

målsætninger. Hvilken 
målsætning er vigtigst 
for dig?

Viden fascinerer mig. Viden 
er en afgørende faktor i 
enhver udvikling. Viden 
er grundlaget for EMCONs 
succes. Viden er Danmarks 
fremtid! 

Vidensbyens vision og 12 
målsætninger rækker meget 
vidt, men for mig rækker 
Vidensbyens første målsæt-
ning længst og ”fastholdel-
se af DTUs position som et 
af Europas førende tekniske 
universiteter bl.a. gennem 
tætte erhvervssamarbejder 
og brobygning på tværs af 
sektorer” er derfor den vig-
tigste målsætning for mig. 
Princippet om at se på tværs 
ligner EMCONs tilgang og 
forståelse, som baseres på en 
kommerciel helhedstænk-
ning, der favner teknik, jura, 
økonomi og proces anvendt 
som rådgivere for bygherrer, 
investorer og lejere i bygge-
branchen. Grobunden for 
denne helhedsforståelse er 
viden, der opsamles under 
studierne, men modnes gen-
nem livserfaring og arbejde i 
en kommerciel virkelighed. 

2. Hvilken opfindelse ville 
du gerne have gjort?

Opfindelser overrasker og 
den største overraskelse, jeg 
gerne ville levere, skrev jeg 
7.-klasses dansk stil om: Gra-
tis, vedvarende og ren ener-
gi… Det bliver ikke mig, og 
vi er der ikke endnu, men det 
kommer nok, og så håber jeg 
blot, at verden er klar til ale-
ne at anvende den mulighed 
positivt. Der ligger uanede 
muligheder og udfordrin-
ger gemt, og også her kræ-
ves helhedsforståelse.

3. Hvad er din  
yndlings-app?

Apps er en række små gaver, 
der på mange områder skal 
gøre livet lidt lettere. Jeg er 
usikker på en yndlings-app, 

men senest er jeg begyndt at 
bruge ”7-minute-workout” 
til morgentræning og ”Win-
dy” til prognoser for min 
sejlsport.

4. Hvad er dine drømme 
og ambitioner for det, 
du beskæftiger dig 
med i dag?

Jeg hylder principperne 
om Strategisk Selvledelse, 
hvor frihed til selvstændig-
hed under ansvar for fæl-
lesskabet i EMCON giver 
arbejdsglæde, engagement 
og resultater. Jeg drømmer 
om at fortsætte med udvik-
le mig selv og EMCON – hele 
tiden lære nyt og opdage 
nye aspekter, der kan bidra-
ge til større forståelse. Min 
ambition er at inspirere alle 
mine kolleger til at søge at 
udnytte egne muligheder i 
EMCON bedst muligt. 

5.Hvor tænker du bedst?
Jeg tænker bedst i situatio-
ner hvor mange oplysnin-
ger flyder rundt i en dialog 
mellem vidende menne-
sker – det giver muligheder 
for at kombinere viden til en 
helhed.

6. Hvad er det bedste el-
ler meste centrale ved 
Vidensbyen?

Det mest centrale er den 
bredde af involvering som 
Vidensbyen lægger op til. 
Tilsyneladende er det fak-
tisk muligt at få et helt mini-
samfund til at arbejde for 
både en fælles sag og for 
egne interesser på én gang 
– det er unikt og enormt 
stærkt! 

Min vidensby

uddannelSe Efter et fald sidste år går DTU frem på Times Higher 
Education World University Rankings med 23 pladser. DTU er 
dermed placeret som nummer 153 af verdens bedste universite-
ter. Universiteterne måles på fem områder nemlig undervisning, 
citationer, forskning, international profil og innovation.

DTU går 23 pladser frem i ny ranking

Der var også muligehed for at købe cykellygter og hjelme til 
en god pris.

Pretty in pink. En cykel, der ikke lige bliver væk i mængden. 

Søskendeparret Mette og Kristian Krum stod klar allerede kl. 
6.30 og var godt tilfredse med købet. De havde hørt om arran-
gementet via polyteknisk forening på DTU.
“Og hvis man har liket Vidensbyens facebookside, så kan man 
slet ikke undgå at høre om det,” siger Mette.   

Rafa Martines fra Spanien 
havde nummer 18. Han bor 
i Søborg og glæder sig til at 
kunne cykle frem og tilbage 
til DTU, hvor han læser en 
master.

Dagens morgenfriske humørspredere var på torvet allerede kl. 5. Indehaverne af de første fire 
numre var Shisuhupal Rathore, Thomas Ingstrup, Rupesh Kumar Soni og Abhiket Kashyap, der 
alle læser deres master på DTU. Foto: Signe Steffensen

Der var også mulighed for at teste, hvor dårlig man rent 
faktisk bliver til at afstandsbedømme under indflydelse af 
alkohol.

MeSSe Alle med en interesse i teknologi er velkomne, når DTU 
slår dørene op for den første universitetsdrevet teknologimesse i 
Danmark. Kom helt ind i hjertet på det tekniske elite universitet 
og hør om de nyeste teknologier, trends og produkter inden for 
Industri 4.0 d. 20-21. september. Det er gratis at deltage for besø-
gende. Læs mere om programmet på hightechsummit.dk

Er du vild med teknologi? 
forSkning Tre forskere fra DTU har modtaget en af de eftertrag-
tede bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd til fri grund-
forskning godt 11 mio. kr. hver. Bevillingsmodtagere fra DTU er 
Irina Borodina, DTU Biosustain, Søren Hauberg, DTU Compute, 
og Peter Christian Kjærgaard Vesborg, DTU Fysik.  

DTU-forskere får 34 mio. kr.

For fjerde år i træk 
arrangerede Lyngby-
Taarbæk Vidensby 
Biketown Show-
down i forbindelse 
med studiestart

CLAVIS tilbyder virksomheds- og brancherettet danskundervisning 
til udenlandske medarbejdere. 

Undervisning foregår på jeres virksomhed/uddannelsesinstitution 
eller i vores lokaler i Lyngby Storcenter – hvor og når det passer jer.

CLAVIS tilbyder også skræddersyet undervisning i en lang række 
andre sprog end dansk.

 
Sprog - en genvej til vækst!
God og klar kommunikation er vækstfremmende

www.clavis.org

NB! Udlændinge har ret til gratis danskundervisning i 3 til 5 år.

BETJEN DIG SELV  PÅ WWW.LTK.DK  

BORGERMØDE 
om Seniorrådsvalg 2017 
i Lyngby-Taarbæk Kommune
Seniorrådets valgperiode slutter i 2017, og der skal 
derfor vælges et nyt Seniorråd for en 4-årig periode 
med virkning fra 1. januar 2018. 

MØD KANDIDATERNE 
til det nye Seniorråd

Mandag 28. august 2017, kl. 14 - 17 
Caféen på Træningscenter Møllebo

Lyngby Hovedgade 1 A  

Vi byder på kaffe og kage.

Venlig hilsen
Seniorrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Min Vidensby
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Om DTU High 
Tech Summit
20-21. september i DTU Byg-
ning 101
Tema ’Industri 4.0’ i Danmark: 
Digitalisering af industrien, 
internet of things, nye mate-
rialer, startups
Første universitetsdrevne tek-
nologimesse og -konference i 
Danmark
Over 40 udstillere på messen
Keynote speakers fra DTU, 
Microsoft, KMD, IBM, 
Siemens og SingularityU 
Denmark
Vidensby er engageret i Smart 
City-sporet og Digital Læring
Gratis for besøgende
Se mere på www.hightech-
summit.dk
Kilde: Vidensby

FAKTA

Af Mikkel Brøgger Petersen

VIDENSBY  Når DTU i samar-
bejde med Vidensbyen 20.-21. 
september slår dørene op for 
konferencemessen DTU High 
Tech Summit for virksomhe-
der, undervisere, forskere og 
andre interesserede, er det 
blandt andet for at give dem 
den seneste viden inden for 
digital læring, Smart City, loT 
og Big Data, og det vil foregå 
via tech talks, workshops, key-
note speakers, business talks, 
udstillinger og debat.

“En vigtig målsætning i 
Vidensbyen er at fastholde DTUs 
position som en af Europas føre-
nde tekniske universitet, bl.a. 
gennem tæt virksomhedssam-
arbejde og brobygning mellem 
sektorer. Her er DTU High Tech 
Summit en platform for tekno-
logiske løsninger og samarbej-
der,” udtaler administreren-
de direktør i Lyngby-Taarbæk 
Vidensby, Caroline Arends.

Er ikke farlig
Professor fra DTU Compute og 
Leder af learnT Ccenter for Ddi-
gital Llearning and Ttechnolo-
gy, Helle Rootzén, fortæller, 
hvorfor der er brug for denne 
teknologikonference, som er 

den første af sin slags.
“Der er stor brug for at nå 

langt ud med information og 
diskussion af, hvor vigtig tek-
nologien bliver i nutidens og 
fremtidens samfund, og hvor-
dan vi kan bruge teknologien 
til at få et bedre liv. Hvis vi ikke 

tager den diskussion, risike-
rer vi, at nogle opfatter tekno-
logi som farlig og ubehagelig, 
og som noget, der overman-
der os. Vi skal have bevidsthed 
om, at det er os, der kan styre 
teknologien, ikke omvendt. Vi 
skal have bevidsthed om, hvor 

vi skal bruge teknologien, og 
hvor vi også skal supplere med 
noget andet, for eksempel mel-
lem mennesker,” siger hun.

Ét af temaerne er digital 
læring, og kommunens uddan-
nelsesinstitutioner er inviteret. 
Helle Rootzén fortæller, at det 

er en kærkommen mulighed 
for at blive klogere på emnet.

“Læring bliver fantastisk 
vigtigt i fremtiden, fordi udvik-
lingen af samfundet går så 
hurtigt. Vi risikerer, at ulighed 
på læring bliver et nyt ulig-
hedsparameter, hvor vi tidli-
gere talte om ulighed i økono-
mi. Når samfundet ændrer sig 
så hurtigt, skal folk uddannes 
for at kunne leve i det. Risiko-
en er, at nogle føler, at det ikke 
er deres samfund. Det kan give 
grobund for ekstremistiske 
holdninger,” siger hun.

Dyb, alvorlig, sjov
Fra den traditionelle læring 
med læreren som den kloge, 
der skulle lære fra sig, og ele-
verne som de knap så kloge, 
der skulle suge læring til sig, 
giver den teknologiske udvik-
ling nye læringsmuligheder. 
Og det er nødvendigt.

“Jeg tror, at der skal være 
læring fra vi er født, til vi dør. 
Jeg tror også, at læring skal 
være sjovt. Det skal gøres på en 
måde, så vi næsten glemmer, at 
vi lærer. Læring kan godt være 
både dyb, alvorlig og sjov. Det 
behøver ikke være kedeligt for 
at være godt,” siger hun og for-
tæller, at hun håber, at det bli-

ver en øjenåbner for eleverne.
“De skal få øjnene op for, 

at de også kan være med til 
at udvikle fremtidens læring. 
De skal have bevidsthed om, 
at fremtidens læring bliver 
anderledes, og at de selv kan 
være med til at påvirke det,” 
siger hun.

DTU inviterer 
til teknologikonference

“Der er stor brug for at nå langt ud med information og diskussion af, hvor vigtig teknologien 
bliver i nutidens og fremtidens samfund. Hvis vi ikke tager den diskussion, risikerer vi, at nogle 
opfatter teknologi som farlig og ubehagelig,” siger professor Helle Rootzén (th). Foto: DTU

Af Signe Steffensen

VELKOMMEN  Ambitionen i 
Lyngby-Taarbæk Vidensby er, 
at Lyngby-Taarbæk skal være 
en af Europas førende videns- 
og universitetsbyer. Derfor har 
man engageret sig i en lang 
række projekter og aktiviteter, 
der har til formål at integrere 
de studerende i bylivet og ska-
be en stærk kobling mellem by 

og campus. Sammen med en 
lang række samarbejdspartne-
re planlægges blandt andet. 

Et af de mest synlig initia-
tiver er velkomstbannere på 
dansk og engelsk, der på for-
skellige centrale steder i byen 
byder de studerende velkom-
men til byen.

Derudover er der igen i år 
planlagt en lang række ‘Kend 
din by’-aktiviteter. Eksempelvis 

skattejagt og guidede cykeltu-
re, der introducerer de stude-
rende til byens mange tilbud 
inden for kultur, sport, handel, 
byliv og natur.

Cykelprojektet ’Biketown 
Showdown’ med salg af brug-
te cykler, der skal forbedre de 
studerendes muligheder for at 
komme rundt er også blevet en 
fast del af studiestart. I år det 
fjerde gang, at den populære 

event fi nder sted. For når man 
spørger de studerende i Lyng-
by, hvad de har allermest brug 
for ved studiestart, så er svaret 
igen og igen – en billig cykel. 
De brugte cykler er indsamlet 
af Nordsjællands Politi og vil-
le normalt være kasseret. I ste-
det er det blevet istandsat af 
hhv. indsatte i Horserød Stats-
fængsel og af elever på TEC i 
Hvidovre.

I år fi nder ’Biketown Show-
down’ sted den  17. september 
kl. 11-14 på Lyngby Torv.

Gode tilbud
I forbindelse med studiestart 
får alle de studerende også et 
Kuponhæfte med studierabat-

ter og gode tilbud til forretnin-
ger og spisteder i byen. Inspi-
rationen til de mange studie-
startsinitiativer er hentet fra 
universitetsbyer rundt om i 
verden, der gør en særlig ind-
sats for at byde studerende vel-
kommen i bylivet.

Klar parat studiestart
Hvert år starter over 5000 nye studerende i Lyngby. De mange studerende er et kæmpe 
aktiv for byen, og derfor har Vidensbyen taget initiativ til at fremme Lyngby-Taarbæk 
som studie- og universitetsby

Bannere i byen skal være med til at byde de studerende vel-
kommen.

Af Thomas Christensen, 
adm. direktør i Nordija og 
medlem af Vidensbyen

1.  Vidensbyen har 12 
målsætninger. Hvilken 
målsætning er vigtigst 
for dig?

Da Nordija i sin tid fl ytte-
de til Lyngby var det fordi 
vi tænkte, at bl.a. DTU vil-
le kunne levere nye kolle-
gaer samt måske være sam-
arbejdspartner på diverse 
software projekter. Derfor 
er målsætningen “Fasthol-
de DTUs position som et af 
Europas førende tekniske 
universiteter bl.a. gennem 
tætte erhvervssamarbejder 
og brobygning på tværs af 
sektorer” nok den vigtigste 
for os. Lyngby er for mig at 
se allerede et godt bud på 
en teknologi-hub i Norden 
og det passer godt til Nor-
dija, som er leverandør af 
løsninger inden for TV over 
internet-teknologi.

2.  Hvilken opfi ndelse 
ville du gerne have gjort?
Uha, der er mange. Internet-
tet, solpaneler og dieselmo-
torer. Jeg har altid drømt 
om at få dette spørgsmål og 
så svare “drinks parasoller”, 
men nu kan jeg ikke få mig 
selv til det. Skal jeg vælge én 
så må det være LifeStraw. Dét 
at kunne gøre urent vand 
drikkeligt for relativt få mid-
ler er super interessant. Spe-
cielt for den del af verden, 
hvor drikkevand ikke er let 
tilgængeligt. Det er også en 
opfindelse, der anvender 
teknologi til at løse et miljø-
skabt problem, selvom det 
måske blot er en midlerti-
dig løsning.

3.  Hvad er din yndlings-
app?
Nu leverer Nordija apps til 
broadcastere, teleselskaber 
og internetudbydere rundt 
omkring i verden så deres 
kunder kan få adgang til 
TV og Video tjenester. Det 
ville være nærliggende at 
pege på disse, men nuvel. 
Min nyeste yndlings-app er 
“Wheel” fra Superpedestri-
an, Inc. Den bruger jeg til at 
indstille hvor meget kraft 
baghjulet på min cykel skal 
yde. Superpedestrian fra 
Cambridge, Massachusetts 

(USA) har udviklet et el-
baghjul, som kan sættes på 
almindelige cykler, og der-
ved behøver man ikke købe 
en særlig cykel for at få bak-
kerne til at ligge ned. Pro-
duktet hedder Copenhagen 
Wheel, og fi rmaet bag er et 
godt eksempel på hvor sam-
arbejdet mellem private og 
uddannelsesinstitutioner 
fungerer. Hjulet er opfundet 
på Massachusetts Institute 
of Technology (MIT).

4.  Hvad er dine drømme 
og ambitioner for det, 
du beskæftiger dig med 
i dag?
Min drøm er ganske enkelt 
at få skabt en virksomhed, 
der har en god balance mel-
lem arbejdsliv og privaten, 
hvor medarbejdere inspire-
rer hinanden til nye og bed-
re teknologier og processer 
samt hvor kunderne slet ikke 
ved hvordan verden skulle 
hænge sammen hvis de ikke 
arbejdede med os...

5.  Hvor tænker du 
bedst?
Uden tvivl. Når jeg er ude og 
sejle i familiens båd. Vi har 
en halvpart i en båd, som vi 
tager på sommerferie i. Med 
en hverdag, der er præget 
af massere af moderne tek-
nologi, så er det helt rart at 
trække i et tov og se vinden 
bærer en frem. Jeg kan end-
og stirre på et punkt i hori-
sonten i timevis. Ellers tæn-
ker jeg bedst med en tus i 
hånden foran et whiteboard. 
Det er en dejlig aktiv måde at 
vende ideer med kollegaer.

6. Hvad er det bedste 
eller meste centrale ved 
Vidensbyen?
Ambitionen om øget sam-
arbejde mellem private og 
uddannelsesinstitutioner 
samt dét at kunne tiltrække 
nye talenter til byen ved at 
have en klar profi l og et liv-
ligt byliv.

VIDENSBY

LIV I LYNGBY    DTU ScienceShow lægger vej forbi Lyngby Torv lør-
dag den 2. september kl. 17-18 i forbindelse med Liv i Lyngby. 
Her kan man opleve spændende og farverige kemi- og fysikfor-
søg, når studerende fra DTU demonstrerer og forklarer nogle af 
de naturvidenskabelige fænomener, vi oplever hver eneste dag. 

Oplev farverige forsøg på Lyngby Torv
LETBANEMØDE  Lyngby-Taarbæk Kommune holder informations-
møde om letbaneprojektet i Lyngby mandag den 28. august kl. 
19.00 - 21.00 i Glassalen på DTU. På informationsmødet vil bor-
gere og virksomheder få mulighed for at høre om letbaneprojek-
tet i Lyngby. Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Informationsmøde om Letbanen

DTU holder for første gang High Tech Summit. Konferencen skal give en nødvendig bevidsthed om, 
at de er os mennesker, der styrer teknologien, ikke omvendt, lyder det fra en DTU-professor

Vidste du…
at du kan fi nde alle avisens annoncer på dgo.dk

ONLINE

1. sektion 12. december 20174

Vidensbyens 
vision for 2020

◾En af Europas førende  ■

videns- og universitets-
byer med et forsknings- 
og uddannelsesniveau i 
verdensklasse
◾Et centrum for udvik- ■

ling af videnstunge 
erhvervsklynger
◾Et internationalt knude- ■

punkt for arbejdskraft, 
kultur, handel og byliv
◾Et levende laboratorium  ■

for bæredygtig by- og 
erhvervsudvikling

FAKTA

Min Vidensby
vidensby

Af Jakob Sylvest Nielsen, 
Centerchef for Borgerservice 
og Digitalisering, Lyngby-
Taarbæk Kommune 

1.Vidensbyen har  
12 målsætninger.  
Hvilken målsætning er 
vigtigst for dig?

Målsætningen om at gøre 
Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne til et levende og åbent 
testlaboratorium for nye 
løsninger og teknologier 
virker stærkest ind i mit 
arbejde med bl.a. digita-
lisering af offentlige ydel-
ser. I Lyngby-Taarbæk 
Kommune er vi glade for 
vores gode, motiverende 
og inspirerende samarbej-
de med studerende og for-
skere, som giver mulighed 
for, f.eks. i samarbejde med 
private virksomheder, at 
afprøve fremtidens tekno-
logier og velfærdsteknolo-
giske løsninger på kommu-
nale institutioner. 

2.Hvilken opfindelse ville 
du gerne have gjort?
Der ligger en virksomhed i 
Lyngby, der hedder Aqua-
porin, som har opfundet en 
ny metode til at rense vand. 
Som jeg forstår teknikken 
udnyttes nogle mikrobio-
logiske egenskaber i van-
det til at skabe biologiske 
membraner, som kan ren-
se selv meget beskidt vand, 
så det kan drikkes direkte 
uden klortilførsel. I lyset af 
de store problemer med at 
skaffe nok rent vand til ver-
dens befolkninger er den 
opfindelse ganske enkelt 
genial. 

3.Hvad er din  
yndlings-app?
Min bil står foran en udskift-
ning af den mere akut-
te slags, så bilbasen bliver 
brugt flittigt. En anden sjov 
app er Greenmobility. Men 
det er nok trip-advisor, som 
er blevet brugt mest inten-
sivt over tid. 

4.Hvad er dine drømme 
og ambitioner for det, 
du beskæftiger dig med 
i dag?

Jeg kunne godt ønske mig, 
at vi i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune evner at få anvendt fle-
re af vores mange kommu-
nale data til forskelligt brug, 
så ordet big data får et mere 
borgernært og anvendeligt 
ansigt. Vi har i dag ca. 500 
systemer, der opsamler data 
af forskellig karakter. Der lig-
ger efter min mening et stort 
potentiale i at gøre data til-
gængelige, og få studerende 
og forskere til at nyttiggøre 
den viden til bl.a. industri og 
nye virksomheder. Vi skal selv-
følgelig hele tiden overholde 
persondataloven og passe på 
persondatasikkerheden, og 
der kan være udfordringer i 
form af ikke-brugbare/dårli-
ge data, men vi må som myn-
dighed medvirke til at nyttig-
gøre de mange data. 

5.Hvor tænker du bedst?
Under en løbetur kan man 
virkelig få vendt nogle tan-
ker og problemstillinger. I 
det hele taget giver motion 
og naturoplevelser altid god 
ilt til hjernen. 

6.Hvad er det bedste 
eller meste centrale ved 
Vidensbyen?
Vidensbyen er jo blevet et 
kendt brand, og der er man-
ge både danske og udenland-
ske byer, som kender – og 
nu kopierer – konceptet. Det 
mest centrale er de mange 
uformelle relationer mellem 
engagerede mennesker, som 
er fælles om visionen om en 
kommune med mange akti-
viteter, perspektivrig vækst og 
udvikling af spændende frem-
tidsrettede erhverv og gode 
handlemuligheder. Jeg ople-
ver, at både virksomheder og 
borgere fra andre kommu-
ner kigger lidt misundeligt 
på de fantastiske muligheder, 
der ligger i Lyngby-Taarbæk, 
og dén tiltrækningskraft har 
Vidensbyen bidraget til. 

Af Signe Steffensen

udgivelse Der er usædvanligt 
stille i 3. d på Engelsborgsko-
len denne mandag formiddag. 
Og der er da også god grund til 
at spidse ørerne, for klasselæ-
rer Marie Gerken er skiftet ud 
med forsker Ulrich Busk Hoff 
fra DTU kvantefysik, der med 
smittende entusiasme forsø-
ger at forklare sin begejstring 
for kvantefysik til de måbende 
elever, der tydeligvis mest af alt 
synes, at det lyder som en god 
tryllekunst.

For hvorfor forsvinder ting, 
så snart man kigger på dem og 
hvordan kan en trampolin bue 
både op og ned på en gang.

Det fik eleverne fra 3. d 
mulighed for at spørge ind til, 
og de nysgerrige elever holdt 
sig bestemt ikke tilbage. 

Det kommer ikke bag på Jan 
Egesborg, der har skrevet den 
nye børnebog ”Finn Foton - og 
kvantefysikken”, der er blevet 
til i samarbejde med forsker 
Ulrich Busk Hoff fra DTU. 

Bogen handler om kvantefy-
sik – et emne, der normalt ikke 
er så nemt at forstå, når man er 
9 år gammel. Eller når man er 
voksen for den sags skyld?

”Børnenes verden er i for-
vejen krøllet og derfor er det 
her heller ikke volapyk for 
dem,” siger Jan Egesborg, der 
har stået for både tekst og 
illustrationer. 

Fortæl om forskning
I processen har Jan Egesborg-
fået personlige forelæsninger 
i kvantefysik og er blevet for-
synet med store mængder af 
videnskabelige artikler.

Det fik han af Ulrich Busk 
Hoff fra DTU, der straks syntes, 
at ideen om en børnebog om 
kvantefysik var en god ide. 

”Vi er alt for dårlige til at 
formidle det vi går og laver. Jeg 
synes det er vigtigt, at vi giver 
noget tilbage til samfundet. 
Vi er så fokuserede på detal-
jer, men i virkeligheden skulle 
vi måske investere noget mere 
tid i nye formidlingsmåder, i at 
skabe et sprog og en begrebs-
verden, der kan bringe vores 
forskning bredere ud.” 

Det har han selv forsøgt i 
arbejdet med den nye børne-
bog. Men at det er lettere sagt 
end gjort, at formidle kvantefy-
sik i øjenhøjde, det vil bogens 
forfatter godt skrive under på. 

For da Jan Egesborg plud-
selig sad med bunken af 
videnskabelige artikler, der 
skulle koges ned til en bør-
nebog virkede det temmelig 
uoverskueligt. 

Han er ellers ikke helt uden 
forudsætninger i faget, for før 
Jan Egesborg valgte at hellige 
sig kunsten læste han matema-
tik. Og efter hans eget udsagn, 
så er det godt at have en krøllet 
kunstnerhjerne, når abstrakte 
fysiske teorier skal omsættes til 
en billedbog for børn.

Inspirationen har han 
blandt andet hentet hos sin 
egen søn, der elsker kameler 
og at hoppe på trampolin.

”Mit mål har været, at man 
skal kunne få sig et godt grin, 
også selvom man ikke interes-
serer sig for fysik,” siger han.

Bogen om Finn Foton 
kan købes hos de fleste 
boghandlere.

Kvantefysik er da også for børn
Det kan være svært at begribe, at noget kan være flere forskellige steder på samme tid. Men når man er 9 år, og 
fantasien kører på højtryk, så kan det umiddelbart umulige sagtens være muligt

Det er en krævende start på ugen at blive introduceret til atomer og mørkt stof. Men for Emil på 8 år (snart 9 år), så har det 
været en god start. “Jeg synes, det er spændende, at noget kan være to steder på en gang. Jeg skal da hjem at læse bogen.” 
Foto: Signe Steffensen

Christoffer på 9 år synes, at bogen var overraskende spæn-
dende. ”Jeg kunne godt forstå det og finde sammenhæng 
mellem det hele. Jeg synes, det var ret spændende, og jeg har 
allerede læst meget at af bogen. Foto: Signe Steffensen

”Jeg synes, det er ekstra sjovt at gå i laboratoriet nu, fordi jeg pludselig har Finn Foton med på 
sidelinjen,” siger Ulrich Busk Hoff. Her sammen med Jan Egesborg, der holder frugten af sam-
arbejdet. Foto: Signe Steffensen

strategi Lyngby-Taarbæk 
Vidensby havde ved etablerin-
gen otte stiftende medlemmer, 
men i dag er antallet for for-
eningens medlemmer tidob-
let og tæller 80 medlemsvirk-
somheder og -organisatio-
ner. Derfor er der  behov for at 
igangsætte en proces for udar-
bejdelse af en Vidensby 2020-
2025 strategi frem mod gene-
ralforsamlingen i 2019, hvor 
en ny strategi skal vedtages af 
foreningens medlemmer.

Bestyrelsen har derfor ved-
taget, at der sammensættes 
fem arbejdsgrupper baseret 
på fem overordnede temaer. 
De ledes af en ’formand’, der 
er fundet blandt bestyrelsens 
medlemmer. 

Arbejdsgruppernes  opgave 
er at formulere Vidensbyens 
strategi inden for det udpege-
de temaområde, så resultatet 
kan indgå i den overordnede 
og sammenhængende 2020-
2025 strategi.

Tidsplan
I efteråret 2017 sammensættes 
arbejdsgrupper i dialog med 
respektive formænd og i janu-
ar 2018 går arbejdsgrupperne 
i gang. 
Den endelige Vidensby 2020-
2025 strategi fremlægges med 
henblik på vedtagelse i forbin-
delse med den ordinære gene-
ralforsamling i april 2019.  /sig

Faktaboks

Fremtidens 
Vidensby
Videnbyen søsætter 
strategiproces for 
2020-2025

indvielseI begyndelsen af november indviede DTU en app-base-
ret lydguide til arkitekturen på Lyngby Campus. Guiden består 
af 11 små lydfortællinger, som knytter sig til udvalgte bygninger 
på området. Folketingsmedlem og forhenværende kulturmini-
ster Bertel Haarder klippede snoren og fulgte med på den første 
arkitekttur.

Gå på opdagelse i DTU’s arkitektur
Parkering Mange flere p-pladser i bymidten i julemåneden. BRF-kredit 
og Microsoft har udvist julesind og givet en tidlig julegave til byens hand-
lende. De stiller nemlig deres parkeringspladser til rådighed lørdag og 
søndag året ud. BRF-kredits pladser er på hjørnet af Klampenborgvej og 
Nørgårdsvej.

Virksomheder hjælper med juleparkeringen

Vidensbyens julekort, der er 
tegnet af Jens Hage


