
Nyhedsbrev fra afd. bestyrelsen 19. juni 2018

Nyt fra bestyrelsen 
Fjernvarme i Lundtofteparken  
På afdelingsmødet den 12. marts 2018 vedtog 
afdelingsmødet (beboerne), at Lundtofteparken 
skulle tilsluttes fjernvarme fra Vestforbrændingen.  
Kommunen forventer at projektet tidligst kan 
godkendes politisk i 4. kvartal 2018.  
Bestyrelsen følger sagen og vil melde mere ud, når 
der er nye oplysninger. 

Tør du slå politiet/politikerne i fodbold?  
Den 8. juni 2018 blev der på butikstorvet spillet 
fodbold mellem afdelingens beboere, 
Nordsjællands Politi og Lokalpolitikerne i 
Kommunen. Omkring 300-350 beboer og naboer 
var tilstede på torvet. 

Helhedsplan for Lundtofteparken  
Bestyrelsen arbejder videre med helhedsplanen for 
Lundtofteparken, og har på nuværende tidspunkt 
ikke yderligere. 

Storskraldsgården  
Der er i øjeblikket store udfordringer med 
forsyningen om at få tømt containerne på 
storskraldsgården, da tømningerne er 
uregelmæssige. Ejendomskontoret opfordrer 
beboerne til ikke at smide madvarer og emballage 
med madrester i containerne, da de ellers ikke vil 
blive tømt. 
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Velkommen 

Fremover vil der 
udkomme et nyhedsbrev i 
hvert kvartal, med mindre 
der opstår et behov for et 
ekstraordinært nyhedsbrev.  

I nyhedsbrevet vil vi kort 
gennemgå de områder som 
vi har vendt siden sidst. 

Bestyrelsens 
sammensætning 

Leif Luxhøj-Pedersen  
Formand 

Weinhardt Brunsgaard  
Næstformand 

Ann Wæhrens 
Kasserer 

Søren Schou  
Medlem 

Marianne Hansen  
Medlem 

Charlotte Månsson  
Medlem 

Trine Nielsen  
Medlem 

Christoph Bastrup 
1. Suppleant 

Vakant 
2. Suppleant 
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Mød bestyrelsen inden bestyrelsesmøderne 
Bestyrelsen har afsat 30 minutter, og der kan ikke 
tages beslutninger. Bestyrelsen afholder mødet 
under lægehuset.  
 
Mødekalender - Mød bestyrelsen  
15. august 2018 - kl 18:00-18:30  
- møderne for resten af året er endnu ikke fastlagt. 

Letbanen  
Letbanen er nu blevet godkendt af kommunerne, 
regionen og staten. Du kan følge arbejdet med 
letbanen på www.dinletbane.dk  
Bestyrelsen følger fortsat arbejdet med Letbanen i 
vores område.  

Liv i Lundtofte - hvad er status? 
Der er på nuværende tidspunkt ikke noget nyt 
omkring projektet.  

Endelig kom sommeren  
Sommeren er kommet, og det er dejligt at se så 
mange på vores grønne områder. Bestyrelsen og 
ejendomkontoret opfordrer til at alle benytter de 
opstillede skraldespande og hjælper os med at 
holde områderne pæne til gavn for os alle. 
Beredskab Øst har meddelt, at der er 
afbrændingsforbud i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Følg status på www.beros.dk 

Forslag til emner  
Har du forslag til nogle emner du ønsker med i 
nyhedsbrevet, er du velkommen til at sende dit 
forslag til LL@LTK.DK eller afleverer dem i 
bestyrelsens postkasse ved bestyrelseslokalet under 
lægehuset.  

RIGTIG GOD SOMMER  
Med venlig hilsen  

AFDELINGSBESTYRELSEN
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Det arbejder vi med: 

Herunder kan du læse 
hvilke projekter vi har 
særligt fokus på: 

• Helhedsplan 
Lundtofteparken 

• Nye tage 

• Nye vinduer  

• Nye facader 

• Helhedsplan Lundtofte 

• “Liv i Lundtofte” 

• Letbanen til Lundtofte 

• “Atlas”-grunden 

• Fjernvarme i 
Lundtofteparken 

• Nye legepladser 

Husk, at det er muligt at 
læse bestyrelsesreferater 
på www.dabbolig.dk

http://www.dinletbane.dk
http://www.beros.dk
mailto:LL@LTK.DK

