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VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 
 
 

De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er ”Verdens bedste landsby”. 

 

Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som 

tiltrækker nye beboere og fastholder dem, der er født og opvokset her? Hvorfor vælger mange 
Taarbæk frem for en række andre skønne steder? Hvorfor er Taarbæk så eftertragtet? 
 

Taarbæk er attraktiv på grund af stedets placering mellem Dyrehaven og Øresund, kombineret 
med den korte afstand til København. Taarbæk er også attraktiv på grund af mange aktive 

beboere og et rigt foreningsliv i byen. Den bygningsmæssige, nærmest Klondyke-agtige 
mangfoldighed bidrager til at gøre Taarbæk til et skønt sted at bo. Det samme gør de mange 
tilbud som f.eks. børnehaver, skolen, kirken, havnen, biblioteket, lægehuset, købmanden og 

idrætsfaciliteterne. 
 

I dag er Taarbæk en aktiv og levende by. Men som så meget andet skal det aktive og levende 
bysamfund vedligeholdes ellers risikerer vi, at Taarbæk bliver en ”soveby” 
. 

Derfor har Borgerforeningen igangsat arbejdet med en ny udviklingsplan for Taarbæk. Den drejer 
sig ikke alene om, hvad vi kan ”forlange” og ønske os udefra, men også om vores eget ansvar 
som borgere i Taarbæk.  

  
Vi har alle haft mindst en af de ovennævnte gode grunde til at flytte til eller blive boende i 

Taarbæk. En del af disse er ikke bare selvfølgelige, men noget vi som borgere skal være klar til at 
”kæmpe” for, lige fra at have en skole til at kunne nyde godt af en købmands tilstedeværelse.  
Det kræver en indsats, og at vi alle lever op til vores ansvar som Taarbæk-borgere.  

 
Vi er en aktiv del af Lyngby-Taarbæk Kommune, og vi skal arbejde for at holde fast i det, vi alle 

sætter pris på i Taarbæk. 
  
Vi håber, at vi i fællesskab kan udarbejde et idégrundlag, hvor næste skridt vil være at dele det 

med Taarbæk-borgerne og sidst, men ikke mindst, med vore kommunalpolitikere for bl.a. at gøre 
opmærksom på, at investeringer skal foretages bredt i kommunen. 

  
 
 
Status 
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Vi vil sætte fokus på Taarbæks udvikling frem til 2025, og vi ser i dag følgende muligheder og 
trusler for fremtidens Taarbæk: 

 
De vigtigste værdier: 

- Et aktivt bysamfund 

- Forskellighederne i bygningsforhold og ejerforhold 
- Grønne arealer, havet og naturen omkring byen 

- Trafikale forhold med adgang fra både nord og syd 
- Bus og tog. 

 

Taarbæk og Lyngby–Taarbæk Kommune: 

- Vi er et aktiv for kommunen. Det skal værdsættes, og kommunen skal sætte fokus på 

vedligeholdelse og fremtidssikring af Taarbæk til glæde for alle borgere i kommunen. 
 

Byens funktioner: 

Til et aktivt og selvstændigt bymiljø hører: 
- Skole 

- Institutioner for børn og unge 
- Ældreboliger 
- En kirke 

- Læger, gerne i et moderne lægehus 
- Bibliotek 

- Idrætsfaciliteter, havn og jollehavn 
- Dagligvareforretning 
- Spisesteder, herunder Taarbæk Kro. 

 
Ingen funktioner kan undværes. For 30 år siden var der flere end 20 butikker i Taarbæk; de få 

tilbageværende skal der værnes om. 
 
Institutionerne skal indrettes så fleksibelt, at byen kan håndtere perioder med flere og perioder 

med færre børn, unge og ældre.  
 

Skolen er et samlingspunkt for hele Taarbæk. Taarbæk skole er blevet et forbillede ved sin 
ledelsesstruktur, hvor der er ansat en distriktsleder, som også er leder for børnehave og 
fritidscenter. Uden en skole vil Taarbæk med sikkerhed blive en ”soveby” og et decideret 

udkantsområde. Vi skal derfor arbejde for, at Taarbæk Skole fastholdes og udvikles både fagligt 
og trivselsmæssigt.   

 
Foreningerne er noget særligt ved Taarbæk. Der er mere end 20 foreninger med rigtig mange 
engagerede medlemmer og deltagere. Foreningerne er i høj grad med til at skabe liv og 

engagement i byen.  
Det er vigtigt, at vi har lokalerne på skolen, som kan rumme de mange foreningers virke. Der skal 

arbejdes for, at de faciliteter, der findes i sejlklubben, biblioteket, skolen og Barakken bruges i 
højere grad. 
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Hjemmeside.  En velfungerende hjemmeside for hele Taarbæk er med til at binde byen bedre 

sammen. Alle foreninger har nu fundet sammen om Taarbæk-portalen, www.taarbaek.dk.   Der er 
også kommet en aktiv facebookside, taarbæknyt. Her kan taarbækborgere og foreningerne hurtigt 
nå ud til hinanden. 

 
Biblioteket har fået en selvbetjeningsløsning, så biblioteket kan bruges hele dagen. Biblioteket 

kan i fremtiden bruges meget mere til f.eks. foreningsaktiviteter.  
 
Ældreboligerne i byen dækker et behov, men det skal overvejes, om der kan være behov for 

egentlige plejehjemspladser?  
 

Taarbæk Kro –der er åbnet op i lokalplanen for, hvad kroen kan blive til. Taarbæk kro kan også 
være et aktiv for livet i Taarbæk.  
 

Købmanden vil vi (heller) ikke undvære. Her opfordres alle borgere til at handle. Foreningerne 
har en aftale med købmanden, hvor de kan købe drikkevarer til arrangementer. 

 
Selvstændige erhvervsdrivende Der er mange selvstændige erhvervsdrivende i Taarbæk. Det 
gælder både lokale håndværkere og enmandsvirksomheder, hvor man arbejder fra hjemmet.  Det 

er med til at give liv og skal sikres gode vilkår.   
Hurtigere bredbåndsforbindelse er væsentlig både i private og erhvervsmæssige sammenhænge. 

Det gælder også i forbindelse med det kraftigt stigende behov for hjemmearbejdspladser og i 
forhold til samfundets øgede krav om digitalisering.   
 

 
Friarealer og rekreative områder: 

 
Taarbæk har unikke friarealer og rekreative områder, der også bruges af kommunens øvrige 
borgere, foruden gæster fra andre dele af det storkøbenhavnske område.  

 
Skolegården fungerer som legeplads udenfor skoletiden. Måske kan den indrettes til andre fælles 

formål end blot at være skolegård. 
 
Jollehavnens faciliteter er utidssvarende og trænger til et generelt kvalitetsløft af bl.a. toiletter og 

omklædningsforhold. Selve havnemolen er flot istandsat af kommunen efter stormfloden Bodils 
rasen i 2013, men landområdet med jollerne bør opgraderes væsentligt.  

 
Rosenhaven anvendes hovedsageligt af Taarbæks egne beboere, mens Bombegrunden fortrinsvis 
benyttes af gæster ude fra. Her ville en badebro, anlagt ud fra selve Bombegrunden, være et stort 

aktiv. 
  

Springforbi området med stien langs Øresund er unik, og oprettelsen af ”Strandsti Lauget – 
Springforbi” (se Facebook : https://www.facebook.com/strandstien) er et godt eksempel, på 

https://www.facebook.com/strandstien
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hvordan borgere - og ikke blot fra Taarbæk – kan stå sammen om en sag. I dette tilfælde med 
henblik på at genoprette området i samarbejdet med Naturstyrelsen/ Skovrideren, som ejer 

området. 
 
Kirkegården Her er planen, at kirkegården skal udvikles til en mere skov/parkagtig kirkegård, 

hvor man gå og nyde stedet med dets mange sjældne træer 
 

 

Bygningsforhold: 

 

Den nye lokalplan har efter vores opfattelse bidraget til, at byens beboere i højere grad kan få 
individuelle ønsker og behov opfyldt, naturligvis inden for planens rammer. Taarbæk er 

usædvanligt varieret med bygninger af enhver størrelse og næsten til enhver anvendelse, og med 
både store grunde og små grunde.  
 

Vi synes, det er vigtigt, at Taarbæk fortsat skal være præget af et bybillede med mange 
forskelligheder. Forskellighederne i boligmassen er ligeledes med til, at byens beboere også er 

forskellige. 
 
Trafik og parkering: 

 
Det er nemt at komme til og fra Taarbæk med offentlige transportmidler. Bus 388 og 

Klampenborg Station dækker den offentlige trafik udmærket. Det er vigtigt for Taarbæk, at 
den kollektive trafik med både nord- og sydgående bus på Taarbæk Strandvej opretholdes. 
 

Det stærkt begrænsede antal parkeringspladser, bl.a. sammenholdt med det forhold, at mange af 
beboerne på stikvejene ikke har mulighed for at anlægge parkering på egen grund, er til gengæld 

en udfordring.  
 
Det utilstrækkelige antal parkeringspladser er samtidig en kilde til en stadig faldende 

trafiksikkerhed på Taarbæk Strandvej for såvel cyklister som gående, navnlig om sommeren 
når byen har mange besøgende. Alene af den grund bør der ses fordomsfrit på mulighederne 
for at udvide antallet af parkeringspladser, f.eks. ved etablering af et underjordisk 

parkeringsanlæg i Cottageparken, delvist finansieret af betalte parkeringspladser. Der kan i 
første omgang evt. etableres flere parkeringspladser udfor Cottageparken. 
 

Trafikken på Taarbæk Strandvej og Strandvejen er i perioder meget intens og hurtigkørende, 
hvilket naturligvis yderligere nedsætter sikkerheden for gående og cyklende, samtidig med at 

den belaster miljøet. Der skal sættes ind med hastighedsbegrænsende foranstaltninger, gerne 
sammenholdt med en ”forskønnelse” af Taarbæk Strandvej, således at det bl.a. bliver mere 
attraktivt at være cyklist og forgænger her. 

 
 

Handlingsplan: 
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Borgerforeningen har drøftet Taarbæks fremtid. I den forbindelse blev der i efteråret 2015 afholdt 

et meget velbesøgt møde, hvor langt de fleste af byens foreninger deltog.  
Deltagerne på mødet drøftede Borgerforeningens udkast til en strategiplan ”Vores Taarbæk frem 
mod 2025”. 

 
Mødet førte til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der siden har arbejdet med at konkretisere 

udvalgte dele af strategiplanen: 
 

 Der skal indkaldes til møde én gang årligt for alle foreningerne i Taarbæk. Her skal vi 
drøfte både strategi og konkrete handlingspunkter for byen.  Næste møde skal være 
d.24. oktober. 

 Det skal sikres, at der er et koordinerende organ i forhold til de mere principielle 
henvendelser til kommunen. 

 Der udarbejdes en folder ”Velkommen til Taarbæk” til alle nye beboere.  

 Det er planlagt at holde et par velkomstmøder om året for nye borgere.   Første 
møde bliver d. 18. januar 2017.  

 Taarbæk Nyt har eksisteret i mange år og er et vigtigt blad for Taarbæk. Det skal/er 
blevet suppleret med Taarbæk Portalen (http://www.taarbaek.dk) og Facebook 
gruppen Taarbæk Nyt, som allerede er en stor succes. 

 Der er udarbejdet en overordnet trafikplan for Taarbæk. Den er videresendt til 
kommunen. 

 Taarbæk er overordentligt godt forsynet med foreninger. De har alle problemer med 
at finde en fornuftig løsning på kontingentopkrævning. Arbejdsgruppen har arbejdet 
med at finde en løsning. Der er indtil videre ikke opbakning i foreningerne til en 
fælles løsning. 

 Den lokale købmand er uvurderlig for byen. Alle opfordres til i videst muligt omfang 
at købe ind hos Købmanden. Der er lavet en aftale, så foreningerne kan købe øl og 
vand  til arrangementer. Det er med fuld returret. 

 Skt. Hans festen skal gøres endnu mere festlig med et bredere udvalg af indslag, der 
kan trække endnu flere til byen. 

 Der er afholdt et arrangement/ Taarbæk kultur og idrætsdag d. 20. august, hvor alle 
foreningerne viste deres aktiviteter. Det skal blive en årlig begivenhed. 

 
 
 

 

 

http://www.taarbaek.dk/

