Taarbæk vil løsrive sig

Skybrud igen-igen

Lokal filmskaber har gennemført
afstemning på Facebook, som konkluderer, at Taarbæk vil løsrive sig
og flytte til Gentofte. Vi kigger på
sagen.

Kat skudt med hagl

Beredskabet kom på overarbejde,
da der i weekenden atter var skybrud. Og det gik ud over de sædvanlige steder. Se Bjørn Nielsens
billeder

Side 2

ADVODAN

“Jeg fik for kort tid siden en meget
ubehagelig meddelelse fra Dyrehospitalet i Lyngby, at min kat
Findus var blevet skudt med hagl
i ryggen.”

2. sektion, side 5

- et netværk til forskel

ADVOKATERNE I LYNGBY

Debat, side 6-8

lyngby-taarbæk bladet | virum posten

Toftebæksvej 2, 2800 Kgs. Lyngby
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www.advodan-lyngby.dk
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ugens overblik

Kæmpede forgæves

side 11

Lokale Tine Müller lider af
inkontinens - og kunne ikke
finde steder at tisse i Lyngby.
Det fik hende til at skabe
hjemmesiden og app’en Find
Toilet, som hun håber, at også
Lyngby-Taarbæk Kommune
bliver en del af.
Læs mere side 4 og 5

Tissetrang
fik hende
til at
skabe app

Cirkus i byen

2. sektion, forsiden

Kreative hjerner

2. sektion, side 3

Mere pigtråd på Bakken

2. sektion, side 11
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Møbler

TUN/SVÆRDFISK
BØFFER

1 stk. 65,00
Vestergaard Møbler
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Hvor finder man et toilet, når
man kommer til byen?

Ring til os på

3252 5252

Gentofte

Vi har
naturligvis
en lånebil
til dig

Velkommen hos Danmarks nye digitale
yndlingsværksted i Gentofte
Vi tilbyder professionel hjælp, når bilen skal ordnes.
Med vores mange års erfaring er vi et sikkert valg, når
der skal skiftes reservedele eller repareres på bilen.
Vi har også kompetencer inden for lakering og undervognsbehandling,
og er specialister på dækområdet. Vi opbevarer gerne dine dæk
sommeren eller vinteren over. Og vi lover at passe godt på dem.
Book on-line hele døgnet på www.carpeople.dk
eller RING i åbningstiden på tlf. 3252 5252.

VELKOMMEN TIL
ET VÆRKSTED:
• med ægte passion for biler
• der sætter dig i centrum
• med branchens bedste
reservedelsprogram
• der får dig hurtigt videre
• der giver 3 års garanti på
reservedele

Gentofte
Lagergårdsvej 7 - 11 • 2820 Gentofte • www.carpeople-gentofte.dk • gentofte@carpeople.dk

Fotos: Signe Steffensen

Tissetrængende iværksætter
viser vej til offentlige toiletter
Med stor stædighed har Tine Müller fra Lyngby i 11 år arbejdet på at udvikle en landsdækkende guide til offentlige toiletter. Hun synes også, at det er for dårligt, at hendes
egen bopælskommune, Lyngby-Taarbæk, ikke har et offentligt toilet i bymidten

På Lyngby Station er der toiletter, der kan åbnes vis sms.
Det koster 5. kr. Men mange
ældre mennesker er i følge
Tine Müller ikke fortrolige
med mediet.

Af Signe Steffensen
IVÆRKSÆTTER Det kan godt
udvikle sig til desperation,
når man pludselig har brug
for et toilet og er langt væk
hjemmefra.
Forestil dig så, at du lider af
inkontinens.
Det gør Tine Müller.
Men nød lærer tissetrængende kvinde at programmere…
Hun er nemlig kvinden bag
app’en og hjemmesiden FindToilet, der i foreløbigt syv danske kommuner viser vej til det
nærmeste offentlige toilet.
Tine Müller har sine stamsteder og er vant til at tage
penge op af lommen og købe
noget at drikke eller spise for
at få adgang til et toilet. Det har
hun for længst vænnet sig til,
men dermed ikke sagt, at hun
synes, at det er i orden. Faktisk
synes hun, det er for dårligt, at
en by som Kgs. Lyngby ikke har
et offentligt toilet.
”Jeg tænker ikke bare på
mig selv, men også på børnefamilier, turister, pensionister
og hjemløse. Hvis man kommer til Lyngby, så aner man
jo ikke hvor man skal gå hen
for at ﬁnde et toilet og mener
ikke, det skal være de lokale

caféers opgave at give adgang
til deres toiletter for ikke-betalende kunder, det må være en
kommunal opgave,” siger Tine
Müller.

Kvinde med en mission
Kunsten i det hele taget at ﬁnde
et offentligt toilet uanset, hvor
i landet man beﬁnder sig, har
de seneste 11 år udviklet sig til
en altopslugende mission.
Efter et arbejdsliv som kontorassistent og typograf blev
hun i en alder af 45 år ledig.
I den forbindelse ﬁk hun af

Lyngby-Taarbæk Kommune
tilbudt et it-kursus på Datastuen, hvor hun blandt andet
blev introduceret til webdesign og html kodning m.ﬂ. og
kan takke dette kursus for de
færdigheder, der gav hende
lysten til at fortsætte og udvikle hjemmesider for venner og
bekendte samt senere interessen for Google Maps.
Med de nye kompetencer
i bagagen begyndte hun stædigt at sætte sig ind i programmer som GoogleMapsApi og
geodata, html-kodning og

content management-systemet Drupal samt at ﬁnde oversigt over offentlige toiletter på
nettet, men uden held.
I det helt taget smider hun
om sig med begrebet og navne på programmerings systemer i en sådan grad, at man
kan blive helt svedt, når hun
begejstret fortæller om det
lange seje træk med at udvikle
FindToilet.
Hun har søgt hjælp i forskellige internetfora for Google
Maps API og Drupal-programmering, og har selv sat sig ind
i mindst 15-20 programmer i
alt.
Alt sammen i et forsøg på
at løse et ganske jordnært og
praktisk problem. Nemlig at
lokalisere det nærmeste offentlige toilet.
Og man kan ikke lade være
med at tage hatten af, for den
ihærdige folkepensionist.
”Jeg har selv sat mig ind i
det hele, og det er jeg da lidt
stolt af. Jeg har arbejdet ca. 10

MØD ALLE DINE
VURDERINGSEKSPERTER
HER I NORDSJÆLLAND

Har du indbo, konkursbo eller dødsbo, du ønsker at få vurderet og solgt kan du
enten: besøge os i Hørsholm – Vibe Vibe Alle 4 eller Helsingør Støberivej 3
Det er gratis og uforpligtende. Kontakt os på tlf. eller mail for nærmere aftale.

W W W. K VÄ N U M K Ø K K E N . D K
K VÄ N U M K Ø K K E N K Ø B E N H AV N
S T RA N D V E J E N 145, H E L L E RU P. T E L 33322288
K VÄ N U M KØ KKEN ÅR HU S
S K T PA U L S K IRK E P L A D S 7, Å RH U S . T E L 86174288

NAVNE
AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM NORDSJÆLLAND

Støberivej 3· 3000 Helsingør · 5858 5891· helsingor@lauritz.com
Vibe Allé 4· 2980 Kokkedal· 4565 0095· horsholm@lauritz.com
Åbningstider begge huse: M-F 10-18 · L 10-14

Jubilæum
Skriv til redaktionen

Nyheder

1. august 2017

Og det gør ikke noget, at de
kommer til lidt ad gangen. For
Tine Müller vil være helt sikker
på, at det er i orden.
Og hendes er erfaringer er
efterhånden, at hun ofte selv
ved bedst.

Surfer de sociale medier

På bænken i Likørstræde kender man alt til problematikken med at savne et toilet. Her er der erfaring for, at både mænd og
kvinder tisser i hækken af mangel på alternativer. Toiletterne hos de lokale restauratører er nemlig forbeholdt betalende gæster, og toilettet på stationen kan kun åbnes via sms service, og så koster det fem kroner.

timer om dagen med at sætte
mig ind i forskellige programmer, og jeg kender mange
kvinder på min alder, der ikke
engang kan sende en mail eller
en sms,” siger hun.

Belønnet med 100.000 kr.
Hun startede sin mission i
Københavns Kommune, som
lå inde med en liste over de
offentlige toiletter i byen. Alligevel tog det flere år at få et
Excel-ark med de rigtige oplysninger. Men Tine Müller er heldigvis en stædig kvinde, så hun
fortsatte ufortrødent arbejdet
med at udvikle en hjemme-

side, der kunne hjælpe tissetrængende borgere.
I 2010 havde hun fået sit
pilotprojekt med at finde toiletter på Drupal /Google Map
på internettet til at fungere.
Det betød, at man hjemmefra kunne printe et kort ud
over de offentlige toiletter, så
man vidste, hvor man skulle
gå hen, når man skulle forrette sin nødtørft.
Pilotprojektet var så overbevisende, at hun i 2010 modtog
100.000 kr. i IT- og Telestyrelsens konkurrence Offentlige
data i Spil.
Prisen var et tiltrængt skul-

derklap og præmien en til- tet og på mobiltelefonen. Tjetrængt saltvandsindsprøjt- nesten kan oplyse åbningsning, der gav mulighed for at tider, om toilettet er bemanhyre professiodet, egnet for
”Det første, jeg gør om handicappede,
nel hjælp til at
komme videre morgenen, er at tænde og om der er
med ideen.
min computer. Jeg er puslefacilitekanylebeSamtidig fik
på Facebook, LinkedIn ter,
hun støtte af
holder, vandsamt Twitter”
en anden lokal
hane, og om
kvinde, iværkdet er gratis
sættercoach
eller hvad det
Pouline Middleton, der hjalp koster. Den kan vise et ’Strehende med projektstyring i etView’ af indgangen og give
starten.
rutevejledning til at finde derI februar 2014, var den før- hen. Nogle gange er der også
ste app til Android smartpho- billeder, der viser toiletbygne klar. Og senere i 2015 fulg- ningen ude fra og forholdene
te også iOS. Det betød også, at inde på toilettet.
kommunerne begyndte, at vise
Indtil videre har Fredericia,
mere interesse for projektet.
Haderslev, København, Roskilde, Slagelse og Sønderborg
Godt på vej
tastet deres data ind og senest
I dag er det sådan, at hvis kom- er Bornholm også kommet på
munerne indtaster sine oplys- og Kolding er på vej.
ninger om offentlige toiletter
”Det er virkelig en sejr, at
ét sted, så kan det nærmeste så stor en kommune er gået
toilet findes på både internet- med,” siger Tine Müller glad.

Hun benytter fortsat enhver
lejlighed til at gøre opmærksom på problematikken med
manglende offentlige toiletter og opmærksomheden om
hvor de ligger.
”Det første jeg gør om morgenen er at tænde min computer.
Jeg er på Facebook, Linkedin
samt Twitter og bruger enhver
lejlighed til at gøre opmærksom på min sag. Jeg sidder
også klar til at hjælpe og vejlede de kommuner, der er i gang
med arbejdet med at komme
på,” siger Tine Müller.
Indtil videre har projektet
været ren tilsætning, men Tine
Müller har aldrig gjort det for
pengenes skyld. Hun håber
dog på, at når der er kommet
tilstrækkeligt mange kommuner med, at de så kan være med
til at finansiere driften af den.
»Det er min drøm, at alle
98 kommuner kommer med,
og at hver kommune selv indtaster og vedligeholder sine
data. Jeg er jo ikke helt ung
mere (68 år) , så jeg vil gerne
sikre mig, at der er nogen, der
vil drive projektet videre, når
jeg ikke kan mere, og måske
er der nogle af de mange nye
IT-virksomheder/studerende
som har lyst til at hjælpe med
at søge finansiering/eller yde
arbejdskraft, så projektet kan
blive på lokale hænder” siger
den entreprenante pensionist.
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FÅ ÉN PÅ OPLEVEREN
Kom i cirkusskole, klap et krybdyr, hils på en ballonskipper
og meget meget mere. Hele sæsonen blænder vi op for
spændende events for dig og din familie.

Se hele programmet på sommerlandsj.dk
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FindToilet app findes både til
Android og iOS http://findtoilet.dk/apps/
http://beta.findtoilet.dk/ er
webadressen, hvor man kan
se toiletterne på Google Map,
og hvor alle frit kan downloade de indsamlede toiletdata
og bruge dem.
Læs meget mere om Tine
Müllers mangeårige kamp på
http://www.findtoilet.dk/

FÅ DIN EGEN UNIKKE

SATCH SKOLETASKE!
Kig ind til NEYE i Lyngby Storcenter, Globe Torvet

TIRSDAG DEN 8. AUGUST KL. 12-15
og få vores sprayer til at dekorere din Satch skoletaske eller
penalhus med et motiv efter eget valg – helt gratis.
Hvis du ikke har et Satch produkt, kan du nå at købe det i butikken
på selve dagen, og b
bagefter få det dekoreret
et af sprayeren.

1200 KR / 1300 KR
Tasker med et formål

Gladsaxe-Lyngby-Gentofte

NEYE • Lyngby Storcenter,
Globe Torvet, Kgs. Lyngby

ENGELSK HERREMAGASIN

Find Toilet fungerer foreløbigt i syv kommuner, men altså ikke
i Lyngby-Taarbæk.

Lyngby Hovedgade 70 | 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 2185
www.engelskherremagasin.dk

Dekoration af din Satch skoletaske eller penalhus er gratis. Motivet er vandafvisende.
Sprayeren bruger ca. 15 minutter pr. motiv. Et motiv pr. kunde. Satch sprayeren besøger
NEYE, Lyngby Storcenter, den 8.8. i tidsrummet kl. 12-15.

LANDSFORENINGEN FOR PSYKISK SUNDHED

Skriveværksted

Har du lyst til at skrive om dit liv og dine erindinger?
Har man oplevet kriser eller sygdom kan det at skrive være
en god vej at komme videre i livet.
Forløb: Onsdage kl.13-15 fra 16. aug til 20. sep
Tilmelding: Evzean@gladsaxe.dk Tlf. 40 12 99 59

Recovery-cafe-Kursus
Guide til et godt hverdagsliv

Forfølg dine mål - Tro dine drømme - Kom dig af
psykisk sygdom
Gruppens peer-undervisere har selv arbejdet med at
komme sig.
Forløb: Torsdage kl.13-15 fra 31. aug til 26.okt
Tilmelding: Ragnaheide@youmail.dk eller 50 92 29 49

Montana/Peter Lassen
Mange elementer og farver
÷15 % til ÷30 %
(Mest i Søborg)

Bykato udtræksbord T1

Hvid laminat 220x95 cm m. sort eller ege stel
Før: 15.950 Nu: 9.950,Tillægsplader i sortmalet
Før: 1.499,- Nu: 999,-

Kursus i studiemestring

Starter mandag 31/7

Nasa lænestol/Berg

Soft læder(flere farver)
Stol Før: 19.481,- Nu: 16.495,Taburet Før: 4.822,- Nu: 4.095,-

Få din hverdag til at hænge sammen
som studerende - og psykisk sårbar
Forløb: Torsdage kl.15.30 -17.30
fra 14. sep. til 19. okt.
Tilmelding: Evzean@gladsaxe.dk
Tlf. 40 12 99 59

Auping, Dobbeltseng

(flere modeller, farver og størrelser)
2 motorer Før fra: 35.995,- Nu: 27.995,u. motorer Før fra: 20.995,- Nu: 16.995,(Søborg)

OW 149/Wanscher

Med sort læder
Valnød/olie gr. B Før: 21.699,- Nu: 17.395,Eg/sæbe gr. B. Før: 16.241,- Nu: 12.995,Eg/sæbe gr. A. Før: 15.760,- Nu: 12.595,-

Y-stolen/Wegner

Nu:
Nu:
Nu:
Nu:

3.650,4.150,4.325,4.850,-

686,- Nu:

495,-

Bøg/sæbe
Sort bøg
Eg/ask/sæbe
Sort eg

Før: 4.560,Før: 5.200,Før: 5.416,Før: 6.056,-

Hynde,
sort læder

Før:

S3 skab/ByKato

Eg/sæbe Før: 25.950,Nu: 18.950,-

brdr. friis møbler

SIND-Gladsaxe-Gentofte-Lyngby og
Gladsaxes “Frivillige for psykisk sårbare”

Sted - alle aktiviteter:
Carlshuse, Carl Blochs Allé 7, 2860 Søborg
Tilmeld dig hurtigst muligt inden kursusstart.
Det er gratis at deltage
Læs mere på: sind.dk/gladsaxe-gentofte-lyngby

(Flere modeller og mærker)
15% rabat

Sort læder
Eg/ubeh. Før: 11.150,- Nu: 7.795,Sort bøg Før: 11.050,- Nu: 7.795,-

Recovery- og mentorkursus for psykisk
sårbare

Vil du arbejde med din egen recovery og bruge dine
erfaringer til at hjælpe andre, som frivillig?
Forløb: Fredage kl.13-16 fra 1. sep til 10. nov
Tilmelding: Evzean@gladsaxe.dk
Tlf. 40 12 99 59

Udvalgte lamper

Butterfly/Wegner

Trinidad/Nanna Ditzel

Sort ask Før: 3.850,- Nu: 3.200,Eg, valnød Før: 3.968,- Nu: 3.300,Bøg Før: 3.376,- Nu: 2.815,-

MH 221/Mogens Hansen
270x270 Læder (6 farver)
Før: 57.770,- Nu: 49.995,(Søborg)

DSR stol/Eames

krom/plast (14 farver). Før: 2.450,Nu: 2.095,-

Tilbuddene gælder så længe lager haves. Møbler brugt i udstillingen kan have små fejl. Kun et eller få stk. af hver.

Mellemvangen 30 • Brønshøj • 38 80 00 05
Gladsaxevej 311 • Søborg • 39 69 90 90
mandag-fredag 10 -18 • lørdag 10 -15
Ialt 2200 m2 udstilling & nem parkering

Se mere på www.brdr-friis.dk/UDSALG

MH 276/Mogens Hansen

Sofa i uldstof (flere farver). 2½ pers.
Før: 20.296,- Nu: 14.995,3 pers. Før: 22.454,- Nu: 16.995,(Søborg)
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