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Torsdag 3 maj 2018 var der møde mellem vores lokale integrationsudvalg og Lyngby-Taarbæk 

Kommune.  

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Kommunen gør et stort, flot arbejde for at få de nye borger bedst muligt integreret. De kom flere 

medarbejder for kommunen, dem der arbejder med modtagelse af flygtninge, står for anvisning af 

midlertidige (f.eks. her i Taarbæk på Taarbækdalsvej) og permanente boliger rundt om i kommunen, 

hjælper med skole og diverse sociale tiltag og som sagsbehandler. Alle var engageret og lægger en 

indsats i, at matche by og nye borgere. Vi hilste på Abdi – som bliver den der fast er tilknyttet huset 

og dets indbyggere. Han kommer til at have kontor i huset men varetager også andre steder i 

kommunen, så han vil ikke være at finde der hele tiden.  Han vil også være den der tager hånd om, at 

den husorden, som kommunen har lavet, bliver overholdt. Der er mange hensyn at tage således at et 

fællesskab i huset fungerer, og kommunen gør meget for at det skal lykkes. 

Boligerne på Taarbækdalsvej og dets beboere 

Vi så boligerne – og de er vældig pæne. Lyse, måske ikke så store, men de er lagt på en 

hensigtsmæssig måde i huset således, at de fleste vil få mulighed for ro og lidt privatliv. Der er et 

stort flot køkken alrum. Haven trænger til en kærlig hånd - men det kan måske ordnes i fællesskab.  

Der er 3 familierum og 4 enkeltværelser. Hvis en familie har over 4 børn – vil man få tildelt et 

familierum samt et mindre værelse. Der er vaskemaskine til fælles brug, men flere – og – der er et 

køleskab til henholdsvis enlige og familier.  

Ankomst og hvem 

Hvornår kommer de? blev der spurgt. Huset forventes klar til indflytning medio/ultimo maj – og de 

første beboere forventes ultimo maj, primo juni. Det er ikke til at sige helt præcist hvornår, og de vil 

formentlig komme over en periode – således, at alle værelser ikke bliver brugt fra start. Dem der 

kommer kan være nogle, der allerede har boet i Danmark i en periode, men trænger til et andet 

midlertidigt sted at bo – eller det kan være nytilkomne til Danmark.  

Frivillige  

Vi fortalte kommunen, om de mange her i byen, som gerne vil lægge noget af deres tid, deres væsen 

og væren – og om de tiltag vi påtænker. Vores tanke er, at de nye beboere skal inviteres ind i vores 

fællesskab, og det vil sige, de kan være med i det vi holder af og foretager os i kulturcenteret, i vores 

mange klubber, i skoven og på havnen og andre steder.  


