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Der findes stadig tvivlere. Også selvom Audi længe har haft revolutionerende elbiler på programmet. Men nu gør vi det nemt at tage springet
til næste generation af mobilitet: Audi Q4 e-tron, som ikke alene er et designmæssigt højdepunkt. Den byder også på god plads til både fem 
personer og bagage. Rækkevidden på op til 509 km og muligheden for lynopladning sikrer, at du ikke behøver løbe tør for ideer til CO2-neutrale 
køreture lige med det samme. Hertil kommer, at nyskabelser som fx instrumentpanelets augmented reality-funktioner viser, at fremtiden er lige 
nu og her. Tag springet over generationskløften i en Audi Q4 e-tron hos din Audi forhandler.

Audi Q4 e-tron fås til priser fra 349.990 kr. Oplev den hos din lokale Audi forhandler til Audi Days i weekenden kl. 11-16.

Audi Q4 35,40, 50 quattro e-tron: 349.990-459.990 kr. 125-220 kW. Forbrug 175-183 Wh/km. Rækkevidde: 334-509 km afhængigt af kørestil, vejrforhold og tilvalgt ekstraudstyr. 
Halvårlig ejerafgift: 330 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Få et lift over generationskløften.
Bliv sendt ind i en ny æra med en bil, som viser, at
fremtiden er lige nu og her.

Audi anbefaler ubegrænset opladning med

Audi Gladsaxe
Turbinevej 1, 2860 Søborg, tlf. 7070 1025, gladsaxe.audi.dk
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LYNGBY HOVEDGADE 44A

 H O L D  D A  F E S T !
Skal du holde fest 

kommer vi gerne med maden 
- buffet, grill eller tapas.

Prøv f.eks vores FAVORITMENU:
Normalpris 275,-

Sommerpris kun 195,- pr. couv.

www.gourmandiet.dk

Har du besøgt Gourmandiets 
nye ’butik’ på FØTEX.DK?

Leverer 365 dage om året…

Lars Bisgaard, KV21-kandidat, 
VORES kommune-LTK 

DEBAT At Lyngby–Taarbæk 
kommune har grønne områ-
der, ved alle. Men mange glem-
mer vores kystlinje eller de blå 
områder. 

Her er en opfordring til at 
bruge de grønne og de blå 
områder mere - til glæde og 
mere sundhed for flere.

Alle kan få lyst til at bade, 
men ikke alle har muligheden 
i Lyngby-Taarbæk Kommune. 
En rampe bygget ned i vandet, 
som denne i Gentofte, gør, at 

også gangbesværede og rulle-
stolsbrugere kan få en vandtur. 

En mulighed til både vinter 
og sommer, og som kan laves 
i både øst og vest af kommu-
nen, til glæde for alle med det 
behov. 

Brug de blå områder

Christian Rømer Thulstrup,Næst-
formand – Polyteknisk Forening 
og Marianna Lubanski Admini-
strerende Direktør – Science City 
Lyngby

DEBAT Torsdag d. 27/5 kom 
Regeringen med der deres 
nye udspil, “Tættere på - Fle-
re uddannelser og stærkere 
lokalsamfund”. Her lægges der 
op til, at der nedlægges 10% af 
alle studiepladser på videre-
gående uddannelser. Alene på 
DTU i Lyngby vil det svare til, 
at man nedlægger 1000 stu-
diepladser. 

Vi er utrolig bekymret for, 
hvad det kan have af konse-
kvenser for både uddannelses-
kvaliteten og studiemiljøet på 
DTU, men også hvad det kan 
have af konsekvenser for Lyng-
by som en Vidensby. 

Det er ikke udelukken-
de DTU, der gør Lyngby til en 
Vidensby. Det skyldes i stor 
grad også de mange videns-
tunge virksomheder, såsom 
Microsoft, Novozymes, Haldor 
Topsøe, COWI og Hempel, der 
har afdelinger i Lyngby, hvil-
ket bigrager positivt til lokal-
området. Som udviklingen 
fortsætter, kommer virksom-
heder ikke til at miste beho-
vet for den højt specialiserede 
arbejdskraft som vores uddan-
nelser giver - tværtimod. Nær-
heden til DTU og de studeren-
de er utrolig vigtig for mange 
af vidensvirksomhederne, der 
ofte rekrutterer de unge alle-
rede under deres uddannelse.

Den stærke faglighed som 
vi opnår gennem vores studie-
tid, kommer ikke ud af ingen-
ting. Det kræver en bred vifte 
af dygtige undervisere fra en 

lang række områder. Når man 
så vælger at skære antallet af 
studiepladser, så kommer det 
uden tvivl også til at betyde 
noget for antallet af undervi-
sere, der kan være ansat. Der-
med kan den bredde af under-
visning også blive truet, så vi 
som studerende i fremtiden 
ikke har lige så god adgang til 
denne vidensbase. Samtidig 
kan det være problematisk at 
opretholde niveauet og antal-
let af de essentielle laboratori-
er for undervisning. Færre dyg-
tige forskere og unikke labora-
torier, vil igen ofte skade relati-
onen til de omgivende videns-
virksomheder.

Når man taler uddannelse, 
så kan man ikke ignorere stu-
dielivet. Det er essentielt, at alt 
det omkring undervisningen 
også er i orden, ellers får man 
ikke det optimale ud af under-
visningen. Et mindre antal stu-
derende vil betyde, at man har 
sværere ved at skabe et bredt 
netværk med meget diver-
sitet. Dette netværk er utro-
lig vigtigt, da det er her man 
kan søge støtte, når tingene 
er hårde, og et perspektiv, der 
ikke udelukkende kommer fra 
folk på samme uddannelses-
retning, kan have utrolig stor 
værdi, når store problemer 
skal løses. Studieliv giver også 
det lokale handelsliv omsæt-
ning, det giver boligsøgende 
unge og boligsøgende inter-
nationale forskere og under-
visere, alt sammen til gavn for 
Lyngby.

Generelt kan det siges, at 
nedlæggelse af studiepladser 
vil have store konsekvenser for 
de studerende, underviserne 
og lokalområdet. 

Uddannelseslukninger 
vil svække Lyngby

Mikkel Johannessen (R),  kandidat 
KV21

DEBAT Vi skal have flere lade-
standere til el-biler i Lyng-
by-Taarbæk så kommunen 
bidrager til at gøre det attrak-
tivt at anskaffe sig el- og 
hybridbiler.

Elbilerne er en del af vejen 
til en grønnere og klimaneu-
tral kommune i 2030. Elbi-
ler er med til at nedbringe 
udledningen af klimagasser, 
reducere støjen (i bymæs-
sig bebyggelse) og med til at 
forbedre luftkvaliteten. Lade-
standere er en central del af 
infrastrukturen til elbiler. Og 
dem er der langt fra nok af i 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 
Mest udfordret er rækkehus-
kvartererne og etagebyggeri-
erne i kommunen, hvor man 
ikke har mulighed for at par-
kere på egen grund. 

I rækkehuskvartererne bør 
der skabes en stående dispen-
sation fra de nuværende reg-
ler, så ladetilkoblingen kan 
føres sikkert på tværs af fortov 
og cykelsti. Det kan ske ved at 
etablere en kabelbeskytter, så 
man undgår, at kabler ligger 

på fortovet med risiko for ska-
der på gående og cyklister.  

Og ved etagebyggerier 
bør der etableres ladegaran-
ti. Det vil skabe en vished for 
både borgere og ladeoperatø-
rer ift. valg af elbil og investe-
ring i opsætning af ladeinfra-
struktur. Her kunne vi jo starte 
med en forsøgsordning, som 
de drøfter i Gentofte, hvor 
der opsættes ladestandere på 
en række strategisk udvalg-
te parkeringsarealer placeret 
i områder med mange etage-
ejendomme.

Endelig bør kommunen gå 
i dialog med virksomheder i 
kommunen med henblik på 
at afdække, hvordan det kan 
gøres attraktivt for virksomhe-
der at opstille ladeinfrastruk-
tur, som også kan anvendes 
uden for virksomhedens nor-
male åbningstider.

En ting er sikkert – for at 
fremme en hurtigere omstil-
ling til elbilbilismen så klima-
aftrykket fra transport kan 
reduceres, skal der noget stær-
kere strøm på udrulning af 
ladestandere i kommunen. Og 
ind til videre kan elnettet let 
følge med.

Sæt strøm på udrulning 
af ladestanderne

Klaus Dalgas. Snerlevej 9, Kgs. 
Lyngby, Byrådskandidat for S

DEBAT I Lyngby elsker vi 
sport. Vi løber, cykler og ror, 
som aldrig før. Vi spiller fod-
bold, badminton, og tennis så 
sveden springer, og vi følger 
vores elitehold i tykt og tyndt – 
selv om fodboldholdet en kort 
periode må ned og vende i 1. 
division.

Vi følger også meget gerne 
det danske fodboldlandshold, 

når det spiller EM på hjemme-
bane i de kommende uger. 

Men skal vi fortsætte med 
at følge landsholdet, når – og 
hvis – det skal spille VM i Qatar 
i 2022?

Vi skal sige nej tak til Qatar. 
Vi skal ikke være med til at 
promovere en ørkenstat, der 
i den grad blæser på menne-
skerettigheder, ligestilling og 
ordentlige arbejdsforhold for 
de gæstearbejdere, der bygger 
de mange stadions. 

Lyngby bør boykotte VM i 
Qatar. 

Det er selvfølgelig en sym-
bolsk erklæring uden nogen 
praktisk betydning, idet den 
endelige beslutning træffes 
af DBU og måske politikerne 
i Folketinget. Men vi kan sæt-
te gang i en landsdækkende, 
lokal protestbølge. 

Lyngby kan blive foregangs-
kommune for lokale protester 
mod VM i Qatar. En protestbøl-
ge, der i sidste ende kan være 

med til at presse DBU og folke-
tingspolitikerne til at sige nej 
til fodbold i ørkenstaten.

Jeg ved, at DBU argumente-
rer for, at kritisk dialog er den 
eneste farbare vej frem for at 
skabe bedre forhold i Qatar. 
Måske. Men jeg tror ikke på det 
før jeg ser det.

Indtil da skal vi true med boy-
kot for at få forbedret forhol-
dene i Qatar for kvinder, børn, 
menigmand og arbejdere. Lad 
os starte protesten i Lyngby!

Lyngby bør sige nej til VM i Qatar 

En rampe som denne i Gentofte  
giver flere mulighed for en vandtur, 

skriver Lars Bisgaard i et  
debatindlæg. Privatfoto


