
Velkommen til stiftende 
generalforsamling for 
”Vores Sorgenfri” 



Tak for opbakningen! 

+  mere end 250 

Samlet er vi nu 
langt over 400 



Dagsorden 

19:30-19:40  Velkomst v/Thea Hermann Palbøl 

19:40-20:00  Baggrund for foreningen og dens mål v/Jan Fritzbøger 

20:00-20:30  Inspiration fra udviklingen af Torvehallerne 

  Hvordan lokale borgere får indflydelse på  

  byudviklingen, v/arkitekt MAA, Hans Peter Hagens 

20:30-21:00  Åben drøftelse 

21:00-21:30  Foreningens stiftelse 



19:40-20:00 Foreningsgrundlag, baggrund og mål 

Jan Fritzbøger 
26. Januar 2015 



Indhold 

•  Hidtidige byggerier 

i kommunen som 

referenceramme og 

baggrund for 

etableringen af    

”Vores Sorgenfri” 

•  Målet med 

foreningen 

 



Kommunen bygger, udvikler og har planer…. 

•  Lyngby Port: Maersk data 
•  Kanalvej: Microsoft 
•  Hummeltoftevej: 

Skovtofte-grunden 
•  Virum posthus-grunden 
•  Sorgenfri Torv 
•  Polititorvet 
•  Q8 
•  Plantedirektoratet 



Erfaringerne fra de projekter, der bygges på lige nu 

•  Tæt bebyggelse med meget høj bebyggelsesprocent 
•  Bygger tæt på naboer 
•  Skygger for naboer 
•  Indsigelser er ikke blevet taget til følge 
•  Borgerne kan føle sig tilsidesat 

•  Erfaring: 
o  Vi skal være mange for at blive hørt 



Forslag fremlagt af kommunen 2011 på 
Hummeltofteskolen 



Sorgenfri Torv – fem projekter eller mere hver for sig 

•  Nordtorvet (ved højhusene) 
•  Sydtorvet (Netto) og måske en Irma 
•  Polititorvet (den tidligere politistation og retsbygning) 
•  Q8 benzintanken samt pendler parkeringspladsen 
•  Plantedirektoratets bygninger 
•  Motorvejsafkørsel 

•  Erfaring 
o  Fragmenteret tilgang til løsning af områdets udfordringer 
o  Helhedsplan mangler 
o  Interessenterne høres hver for sig – og slet ikke alle! 



Kommunens dilemma 

•  Udviklingen drives primært af den lokale grundejer 
o  Nordtorvet (ved højhusene)  

•  Ejer:  KS Sorgenfri Torv 
o  Sydtorvet (Netto) KS Sorgenfri Torv 

•  Ejer:  KS Sorgenfri Torv 
o  Polititorvet (den tidligere politistation og retsbygning) 

•  Ejer:  Freja  Developer: MTH 
o  Q8 benzintanken samt pendler parkeringspladsen 

•  Ejer: Danica 
o  Plantedirektoratets bygninger 

•  Ejer:  Freja 
o  P-pladsen på Sydtorvet  

•  Ejer:   Kommunen 



Kommunen har ikke midler til at udvikle området,  
men de kan afstikke rammerne 

•  Der er endnu ikke udarbejdet én samlet plan for hele området 

omkring Sorgenfri St. 
o  At betragte udviklingen under ét synes ellers indlysende 

o  Hvorfor er Plantedirektoratets bygninger ikke med i planlægningen? 

•  I stedet er udviklingen af Sydtorvet nu gået i gang 
o  Netto er allerede udvidet fra 600 til 1200 kvm 

o  Udvidelse med Irmabutik, der hvor cykelparkeringen er 

o  Skal hænge sammen med Polititorvet via ”diagonalløsning” 



Når bygherren driver projektet er det ikke altid, at 
kommunen kan nå at følge med…. 



Her er bygherrens egen tegning af byggeriet…. 



Hvor er vi så i dag vedr. Sorgenfri Torv? 

•  Ifølge bygherren (K/S Sorgenfri Torv) indleveres tegninger til 

kommunen i april/maj 

•  Det sker forud for fremlæggelse af lokalplanforslaget 

•  Derefter skal forslaget i høring 
o  K/S Sorgenfri Torv siger, at indkaldes der til høring hen over 

sommerferien forlænges høringsfristen 

•  Det er sandsynligt at Sorgenfri Torv Nord og Syd samt Polititorvet er 

med i denne lokalplan, men uvist om Q8/Danica også er inkluderet 



Sorgenfri 

Pl 
Sy 

No 

Po 
Q8 



Målet med foreningen 



Hvad vil vi så med ”Vores Sorgenfri”? 

•  Vi vil gerne sikre at udviklingen tilpasses borgernes behov 
•  Vi vil gerne at byggeriet tilpasses de værdier der kendetegner ”det 

grønne område” 
o  Lavt byggeri 
o  Grønt/miljørigtigt byggeri 
o  Teknologisk i front (ref. Vidensby Lyngby) 

•  Vi vil gerne have et byggeri, der arkitektonisk falder i hak med 
omgivelserne og placerer og indkapsler ”støj”kilder  på en begavet måde 

•  Tænk hvis hele verden gad at komme og se hvor godt og begavet, der 
kan bygges ? 



Det indebærer…. 

•  At trafikafviklingen gøres så direkte som mulig 

•  At der ikke eksperimenteres med trafikafviklingen i løsninger, der 

blander hårde og bløde trafikanter 

•  At der ikke bygges for at tiltrække handel og borgere fra andre 

bydele 

•  At der indtænkes plads til borgerne i form af sociale og kulturelle 

frirum 

•  ….og mange andre forhold, som I sikkert kender bedre end jeg 



Vores Sorgenfri vil samarbejde…. 

•  Med kommunen 

•  Med bygherrerne 

•  Med de butiksdrivende 

•  Med institutionerne 

•  Med Sorgenfri Kirke 

•  ….og derigennem sikre en udvikling af Sorgenfri i pagt med de 

værdier, der har fået os til at bosætte os hér 



…og vi vil fra start have fokus på de forhold, der er mest 
aktuelle 

I første omgang vil vi interessere os for udviklingen af:  

•  Polititorvet 
o  Fordi torvet er centralt i udviklingsplanerne og starter med nedrivning 

•  Sorgenfri Torv og stationsområdet 
o  Fordi planerne er meget fremskredne for dette område 

•  Plantedirektoratets fraflyttede ejendomme 
o  Fordi de slet ikke er tænkt ind i kommunens planer endnu 

•  Gode og sikre forhold for alle trafikanter 
o  Fordi det er ”os”, der skal bevæge os i det nye trafikale miljø 



Tak! 





Stiftelse af Foreningen ”Vores Sorgenfri”  

•  ad vedtægterne 
o  For at sikre fremtidige muligheder for støtte fra LTK vil foreningen optage 

medlemmer, der er bosiddende i kommunen 

o  Bosiddende udenfor kommunen kan optages som støttemedlemmer 

Stifterne foreslår at der betales 50,- kr. i årligt kontingent for første 

medlem af en husstand og 25,- kr. for hver efterfølgende  



Indmeldelse kan ske ved… 

1.  Udfyldelse af medlemsformular (på bordene og flere heroppe) 

2.  Indmeldelse via email til voressorgenfri@gmail.com 
    med angivelse af navn, adresse, tel. og email 

o  Indmeldelsen er gyldig, når kontingent er indbetalt 

3.  Bruger du Facebook opfordrer vi dig til  

        samtidig at tilmelde dig gruppen  

        ”voressorgenfri” 



Indmeldelse 



Vedtægter 



Vedtægter 



Vedtægter 


