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VIDENDELING For sjette år i 
træk arrangerer Science City 
Lyngby og Lyngby-Taarbæk 
Kommune Science Festival. I år 
er ti skole-virksomhedssamar-
bejder etableret.

Fire grundskoler, tre gym-
nasier og syv virksomheder. 
Det er deltagerne i årets Scien-
ce Festival. 

En online speeddating 
og efterfølgende matchma-
king har resulteret i ti nye 
skole-virksomhedssamar-
bejder. 

Det skriver Science City 
Lyngby på deres hjemmeside.

Årets skole-virksomheds-
samarbejder er følgende:

Lindegårdsskolen – Geo
Engelsborgskolen – KAB / 

Lyngby Boligselskab

Trongårdsskolen – Aquapo-
rin

Trongårdsskolen – Lyng-
by-Taarbæk Kommune

Sankt Knud Lavard Skole – 
Aquaporin

Virum Gymnasium – Natio-
nalmuseet

Lyngby Gymnasium – Hald-
or Topsøe

Lyngby Gymnasium – 

RetailTech Lab
H.C. Ørsted Gymnasium – 

Lyngby-Taarbæk Kommune
H.C. Ørsted Gymnasium – 

Aquaporin

Hos Science City Lyngby og 
Lyngby-Taarbæk Kommune, 
der står bag Science Festival, er 
der glæde over årets samarbej-
der, selvom det ikke er så man-

ge som de to foregående år.
“På trods af at mange sko-

ler og virksomheder er påvir-
kede på ressourcerne af coro-
na-situationen, så er det alli-
gevel lykkedes at etablere ti 
skole-virksomhedssamarbej-
der i år. Det er vi alt andet lige 
meget tilfredse med. Vi ser det 
som et udtryk for, at samarbej-
derne er vigtige for både sko-
ler og virksomheder”, fortæl-
ler Marianna Lubanski, admi-
nistrerende direktør i Science 
City Lyngby.

Skolen møder virkeligheden

LOKALPOLITIK 28. april holdt 
LA Lyngby-Taarbæk et dob-
beltarrangement, hvor der 
både blev valgt yderligere 
kandidater til KV-21 og holdt 
generalforsamling i lokalfor-
eningen. 

På opstillingsmødet blev 
Helle Kruuse, Uwe Hermann 
og Trine Mortensen valgt som 
kandidater. De supplerer den 
liste, der blev valgt tidligere på 
året, hvor Thomas Frederiksen 
er spidskandidat. 

”Der bliver brug for alle 
gode liberale kræfter frem til 
KV-21. Der er behov for LA til 
b.la. at sætte fokus på måde-
hold med skatteborgernes 
penge – eksempelvis de uri-
meligt høje udgifter til admi-
nistration – og derved tilby-
de vælgerne et ægte liberalt 
borgerligt alternativ,” udtaler 
Thomas Frederiksen i en pres-
semeddelelse.         

Genvalg til formanden
På generalforsamlingen var 
der nyvalg til Helle Kruuse 
samt genvalg til såvel formand 
som den øvrige bestyrelse.

Den genvalgte Formand 
Lasse Krygell udtaler at:

”Vores opgave er den sam-
me, som den har været siden 

LA fik flere 
kandidater

Først blev Louise Siv Ebbesen, Thomas 
Frederiksen og Steffen Larsen valgt. 
Foto: Pressefoto

Igen i år er det lykkedes at matche 
lokale skoler og virksomheder i en 
Science Festival

På opstillings- 
mødet 28. april 
kom yderligere 
tre navne på  
listen til det 
kommende  
kommunalvalg.

seneste kommunalvalg. Vi 
skal sikre gode organisatori-
ske rammer, og målet er, at 
der igen bliver liberal repræ-
sentation i kommunalbesty-
relsen,” udtaler den genvalgte 
formand i pressemeddelelsen 
fra LA Lyngby-Taarbæk.  
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Køb og sælg 
på vores 
onlineauktioner, 
hvis det er tid til 
fornyelse!
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Gå på opdagelse efter 
designskatte og fi nurligheder 
på vores hjemmeside.

– der er altid en auktion i gang 
og masser at vælge i mellem.

Kontakt os angående vurdering 
og indleveringer. 

Vi giver gerne en uforpligtende 
vurdering.

auktionshuset.com

Salg - Grønnevej 141 . 2830 Virum / Værksted - Virumvej 122
Tlf. 45 85 23 90 . www.dawall-virum.dk

KØB DIN BRUGTE BIL HOS DAWALL

TOYOTA AYGO 1,0
VVT-i x-play

DKK 59.900

airc. · 15” alufælge · fjernb. c.lås · fartpilot · udv. 

temp. måler · el-ruder · el-spejle · håndfrit til mobil

bluetooth · usb tilslutning · aux tilslutning isofi x

splitbagsæde · læderrat · 6 airbags · abs · esp

servo · højdejust. førersæde · 1 ejer · service ok

Type Personvogn

1.registrering 05/2015

Km. 
68.000

Farve Blåmetal

Brændstof Benzin

Motor 
1,0

VW POLO 1,0
TSi 95 BlueMotion DSG

DKK 139.900,

DSG automatgear · aircondition · 15” alufælge · 

sædevarme · fartpilot · bluetooth · cd/radio · usb 

tilslutning · aux tilslutning · fjernbetjent centrallås 

· el-ruder · el-spejle m/varme · automatisk start/

stop · læderrat multijusterbart · 6 airbags · esp · 

servo · højdejusterbart førersæde · startspærre · 

kørecomputer · metallak · mm

Type Personvogn

1.registrering 04/2016

Km. 
89.000

Farve Blåmetal

Brændstof Benzin

Motor 
1,0

VW POLO 1,2
TSi 90 Comfortline

DKK 92.900

aftag. træk · Alufælge · 2 x tidligere undervogns-

behandlet · fuldaut. klima · sædevarme · fartpilot 

· læderrat · cd/radio · aux tilslutning · 4x el-ruder 

· fjernb. c.lås · el-spejle m/varme · 6 airbags · esp 

· servo · splitbagsæde · startspærre · køre-

computer · højdejust. førersæde · metallak · mm

Type Personvogn

1.registrering 09/2012

Km. 
102.000

Farve Sølvmetal

Brændstof Benzin

Motor 
1,2

HYUNDAI I10
1,0 Go Air

DKK 59.900

Pava · aircondition · fartpilot · 4x el-ruder · el-spejle 

· fjernbetjent centrallås · multifunktionsrat · cd/radio 

· usb tilslutning · aux tilslutning · splitbagsæde · 6 

airbags · esp · servo · startspærre · kørecomputer · 

metallak · tidligere undervognsbehandlet · mm

Type Personvogn

1.registrering 04/2015

Km. 
94.000

Farve Koksmetal

Brændstof Benzin

Motor 
1,0

– attraktive fi nansieringsmuligheder og billig forsikring

AUT. 
Gear

Fra maj udvides vores sortiment med 
de eksklusive brillestel fra Lindberg

Fra maj udvides vores sortiment med 
de eksklusive brillestel fra Lindberg

Nyt Syn Holms Optik
Geels Plads 16, 2830 Virum
45 85 27 85, nytsyn.dk/virum

Ejendommen matr.nr. 13g, Lundtofte By, Lundtofte, 
beliggende Lundtoftevej 199, 2800 Kgs. Lyngby  
udbydes til salg ved offentligt udbud. 

Kendetegn: En byggegrund på 1.064 m2, heraf vej 0 
m2 beliggende i et dejligt område omkring Mølleåen 
og Det Danske Schweitz, hvor der er rig mulighed for 
gode løbeture, kanosejlads, mountainbike m.m. Helt 
lokalt ligger Brede Torv med alt til de daglige indkøb. 
Offentlig transport er lige ved døren og der er kort 
afstand til bl.a. DTU og Kgs. Lyngby der har et stort 
udvalg af butikker kombineret med bylivets mange 
fornøjelser. 

Ejendommen er beliggende i byzone.

Det vil påhvile tilbudsgiver at opføre bebyggelse på 
Ejendommen i overensstemmelse med lokalplan, 
servitutter mv. Bebyggelsen skal opføres, med en ud-
formning og materialevalg, svarende til den oprindel-
ige bebyggelse på Ejendommen som vist på vedlagte 
foto, men efter nugældende bygningsreglement for at 
sikre, at byggeriet udføres så det overholder kravene 
til sikkerheds-, sundhed-, og energimæssige forhold.  

Herudover skal bebyggelsen opføres med samme 
placering på Ejendommen som den oprindelige be-
byggelse i henhold til rids over Ejendommen. 

Der henvises til udbudsmaterialet for information 
herom.

Skønnet kontantpris kr.: 3.700,000,00. Ejerudgifter pr. 
md. kr.: 3.711,00

Ejendommen udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 
396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af 
kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via  
www.ltk.dk/ejendomme-til-salg. 

Købstilbud skal afgives skriftligt med angivelse af et 
fast beløb. Købesummen betales kontant. De nærmere 
vilkår for afgivelse af købstilbud fremgår af udbuds-
materialet. Købstilbud skal være modtaget på Råd-
huset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby senest den 
07.06.2021, kl. 12.00. 

Sælger forbeholder sig retten til at vælge frit mellem 
indkomne købstilbud, herunder eventuelt forkaste alle 
købstilbud


