
 

           Fortunvængets Grundejerforening 
 

 
 november 2017 

Invitation til dialogmøde med udvalgte LTK politikere  
 
 
Kære medlemmer af Fortunvængets Grundejerforening 
 
Vi har fået muligheden for at invitere alle vores medlemmer med til et dialogmøde med 
vores politikere fra Lyngby-Taarbæk kommune. 
 
Dialogmødet, som afholdes kort før kommunalvalget, vil have fokus på hvordan vi 
beholder vores grønne områder, udviklingen af trafikken og byggerierne i vores 
nærområde, og hvorledes dette vil og skal påvirke os nu og frem i tiden. Specielt den 
øgede trafik på de større veje, og ikke mindst påvirkningen af vores grundejerforeningers 
veje. 
 
Dialogmødet afholdes i samarbejde med ’Grundejerforeningen for Fortunen og nærmeste 
omegn’, og finder sted 
 

Torsdag den 9. november 2017 - kl. 19.30 
 

på Knord, Hjortehøjsvej 1, lokale 407 (indgang ad Trongårdsvej) 
 
 
Programmet vil være: 

• Oplæg om trafik og byggeri i vores nærområde 
• Paneldebat og spørgsmål fra salen 
• Hver politiker fremfører sin egen mærkesag 
• Paneldebat og spørgsmål fra salen 
• Fri debat med spørgsmål fra salen 

 
Se vedlagte præsentation af de deltagende politikere. Ordstyrer vil være Claus Klein-Ipsen 
fra Dyrehavegårdsvej.  
 
Hvis I allerede nu har spørgsmål til politikerne, så kan I sende dem til 
frederikzacho@gmail.com, som herefter vil kordinere disse under paneldebatten. 
 
Vi håber at se så mange af medlemmerne fra både Fortunvængets Grundejerforening 
og Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn af 1921, da vi ved denne 
lejlighed har mulighed for at demonstrere vores interesse for lokalområdet samt få svar på 
spørgsmål før Kommunalvalget den 21. november 2017. 
 
Vel mødt 
Bestyrelsen for Fortunvængets Grundejerforening 
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