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Af Signe Steffensen

PRIS Hvordan ser det ud med 
den grønne omstilling i Lyng-
by-Taarbæk Kommune?

En nyindstiftet bæredygtig-
hedspris har til formål at for-
midle og dele bæredygtige og 
grønne initiativer i kommu-
nen, og belønne den bedste 
løsning med en pris.  

Alle virksomheder, organi-
sationer, uddannelsesinstitu-
tioner og foreninger, som er 
CVR-registrerede eller er belig-
gende i Lyngby-Taarbæk Kom-
mune, kan deltage.  

I samarbejde med Science 
City Lyngby, det, der tidligere 
hed Vidensbyen, vil Det Grøn-
ne Område frem til august 
2021 dele portrætter af virk-
somheder eller organisatio-
ner i kommunen, som arbej-
der med den grønne omstil-
ling i en eller anden grad. 

Alle portrætter samles til 
september i et inspirationska-
talog til kommune, virksom-
heder, uddannelsesinstitutio-
ner og andre interesserede. 

Intentionen med prisen er 
at vi ved at dele og synliggøre 
grønne tiltag på tværs af sek-
torer i Lyngby-Taarbæk, forhå-
bentlig kan inspirere og moti-
vere andre til en fortsat udvik-
ling mod et mere bæredygtigt 
samfund. 

Bæredygtighedsprisen 
Projektgruppen bag Bære-
dygtighedsprisen har ned-
sat en jury, som i forbindelse 
med Lyngby-Taarbæk Kom-
munes Bæredygtighedsfesti-
val den 18. september 2021 
vil udpege den bedste løs-
ning blandt de indsamlede 
initiativer. 

Bæredygtighedsprisen er  
oprettet i regi af Netværk 
for grøn omstilling i Scien-
ce City Lyngby. Projektgrup-
pen består af repræsentanter 
fra Science City Lyngbys med-
lemsvirksomheder og tæller 
Frederiksdal Sinatur Hotel & 
Konference, Virum Gymnasi-
um, Mærsk Drilling, Uhrbrand 
Surface, Black og Lyngby-Taar-
bæk Kommune.  

Ny ’Bæredygtighedspris’:

Efterlyser 
grønne 
ideer 
Bæredygtighedsprisen er et nyt  
initiativ under Science City Lyngby. 
Formålet med prisen er at blive  
klogere på og dele viden om, hvor-
dan virksomheder i Lyngby-Taarbæk 
kan bidrage til den grønne om- 
stilling og FNs verdensmål

Af Lars Schmidt

FOND Penge er der egent-
lig nok af. Men det skorter på 
ansøgninger, fortæller det nye 
bestyrelsesmedlem i Danske 
Bank i Lyngbys Fond, den nye 
filialdirektør i banken i Lyng-
by, Jesper Schou.

Den godgørende fond 
’Danske Bank i Lyngby’s 
Fond’ donerer årligt omkring 
300.000 kr. til nyttige og vel-
gørende formål i Lyngby og 
omegn, men fonden vil gerne 
have endnu flere til at ansøge 
om pengene. 

”Jeg er super glad for at være 
med til at kunne støtte nogle af 
de mange gode aktiviteter og 
projekter, som skaber udvik-
ling og sammenhold i vores 
lokalsamfund. Der er jo masser 
af ildsjæle rundt omkring, der 
gør en forskel for vores idræts- 

og kulturliv på tværs af gene-
rationer, og dem kan vi kun 
hjælpe, hvis vi får kendskab til 
deres gode arbejde,” siger Jes-
per Schou. 

De enkelte donationer 
udgør typisk 5.000-20.000 
kroner og gives blandt andet 
til børne- og ungdomsorgani-
sationer, sports- og idrætsfor-
eninger, museer, kulturcentre 
og medborgerhuse, kunstfor-

eninger, koncerter og person-
kredse med spændende ide-
er og projekter. Fonden giver 
ikke tilskud til driftsudgifter 
og finansiering af byggeri.

Sidste år uddelte fonden 
21 donationer til velgøren-
de formål, og i indeværende 
år har ”Bostedet Chr. X’s Allés 
venner” og ”FDF Gammel Hol-
te-Vedbæk” modtaget støtte. 

Modtagerfeltet er altså 

meget bredt, men generelt 
gælder det, at der udelukken-
de gives støtte til ansøgere i 
Lyngby-Taarbæk Kommune og 
den del af Rudersdal, som tid-
ligere var Søllerød Kommune.

Danske Bank i Lyngby’s 
Fond har de sidste 10 år uddelt 
tilskud for mere end 4 mio. 
kroner.

FAKTA
 
Ansøgninger kan ude-
lukkende foretages på 
hjemmesiden 
https://danske-bank-
lyngbys-fond.grant.nu/
ansoeg/

Danske Bank i Lyngby’s Fond har de sidste 10 år uddelt tilskud for mere end 4 mio. 
kroner. Foto: Lars Schmidt

Pengene er der - men 
fond mangler ansøgere
Danske Bank i Lyngbys Fond har 300.000 kroner at dele ud af  
- og efterlyser nyttige og velgørende formål at støtte.

FAKTA
 
Kriterier for at deltage:  
• Virksomheden/organisationen skal have en relation 
til Lyngby-Taarbæk Kommune (være CVR-registreret 
eller være beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune). 
• Løsningen/initiativet skal have et bæredygtigt præg i 
middel eller mål.  
 
Frist: Grønne løsninger modtages løbende – dog 
senest den 1. juni 2021.  
Send din løsning og beskriv følgende:  
1. Hvem er du (virksomhedsoplysninger)? 
Navn på virksomhed/organisation/andet: 
Kontaktperson: 
E-mail: 
Telefon: 
Beskriv dig selv/din virksomhed:  
2. Præsenter din løsning/dit initiativ 
3. Hvordan fik du/I ideen/hvad satte gang i 
omstillingen?  
4. Hvad håber du/I at det kan blive til?  
5. Vedhæft billeder  

Vedhæft 2-3 billeder i høj opløsning, der illustrerer dit 
projekt/din løsning. 

•   Vi samler alle løsninger, beskrivelser og initiativer i et 
inspirationskatalog i september.

Har du en god, grøn idé? Så læs videre her.


