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DEBAT En ny daginstitution kaldet Lundtofte Børnelandsby foreslås etableret i Lundtoftes

gamle landsbyskole og nærliggende bygninger ved Lundtofte Skolestræde. I første omgang

skal det undersøges, om projektet er muligt. Det besluttede kommunalbestyrelsen

3.3.2022.

Lundtofte Borgerforening synes, at dette er en interessant ide. Det glæder os, hvis dette

fører til, at de gamle ikoniske skolebygninger beholdes til offentlige formål, og hvis det

gamle landsbyhus – Kiebenich’s hus (nr. 9a-e) – genopføres til fornuftigt brug.

Den ældste skolebygning med tilstødende pavilloner (nr. 2-4), et genopført Kiebenichs hus

og en nybygning, der erstatter Spejderhytten (nr. 7), forekommer os velegnede til

anvendelse som børneinstitution (med passende ombygning og renovering).

Derimod har vi svært ved at se, hvordan skolebygningen fra 1905 (nr. 6), hvor Lundtofte

Medborgerhus nu har til huse, kan omdannes til en institution til små børn. De stejle trapper

gør, at de to rum på førstesalen, hvor der nu er tekstil- og malerværksteder, næppe kan

være egnede som daginstitutionsstuer. Kælderetagen, hvor der nu er træ- og

glasværksteder, er klart uegnet.

Lundtofte Borgerforening mener, at Lundtofte Medborgerhus i den ikoniske skolebygning

bør bevares og videreudvikles som et socialt mødested i bydelen, hvor det tilfører liv til

landsby-miljøet. I så fald vil det være oplagt at benytte den fine gymnastiksal og caféen

som besøgssteder for daginstitutionen (forudsat at det er under personalets opsyn).

Det er betydningsfuldt, at der sikres fortsat anvendelse for voksne af de populære

værksteder i dagtimerne. Nu er der 19 hold, deraf 15 daghold, og keramikhuset bruges alle

ugens dage. Lundtofte Skoles lokaler vil først kunne anvendes af voksne efter skoletid,

hvilket blandt andet ikke imødekommer de mange ældre brugeres behov.

Caféen, der danner ramme om fællesspisninger og sociale begivenheder, er et skønt sted til

mindre intime begivenheder. Den gamle skolegård med det markante kastanjetræ er en god

ramme for mindre, udendørs arrangementer.

Der kan dannes en god løsning for alle aldersgrupper, hvor dette dejlige mødested i

Lundtofte fastholdes til gavn for bydelen og omegn.

Til sidst vil vi påpege, at det er afgørende for hele børnelandsbyprojektet, at der kan

anlægges det antal p-pladser, der matcher institutionens behov. P-pladsen ved

Lundtoftehallen er allerede fuldt udnyttet og mere til. Det bekymrer Lundtofte

Borgerforening, for det er svært at se, hvor der kan findes plads til parkering.
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