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Afskedsreception

Kommunaldirektør Bjarne Pedersen fratræder sin stilling ved udgangen af november for at gå på pension.  
I den anledning inviterer Rudersdal Kommune til reception:

Torsdag den 28. november 2019 kl. 15.00-17.00

I rådssalen på Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte

OPLYSNING: Ruders-
dal Kommune 
sætter nu fuld fart 
på at udskifte gam-
melt gadelys til ny 
LED-teknik, som 
giver et bedre lys og 
er billigere i drift.

RUDERSDAL: Frem til ud-
gangen af året udskifter 
Rudersdal Kommune cirka 
4200 lyskilder rundt i alle 
hjørner af kommunen til 
LED-pærer, som er bedre 
og billigere i drift. Næste år 
skiftes yderligere 4400 lys-
kilder. Projektet afsluttes 
ved, at ca. 300 parklamper i 
kommunens bycentre og ca. 
400 gadelamper på kommu-
nens større veje udskiftes til 
moderne LED lamper. Det 
oplyser Rudersdal Kommu-
ne i en pressemeddelelse.

Det samlede antal ga-
delamper i kommunen er 
på 12.500. Heraf er ca. 2500 
allerede blevet erstattet af 
energieffektive LED-ga-
delamper.

- Når kommunen er færdig 
med det samlede projekt, er 
95 procent af alle lyskilder 
udskiftet til lys, som er langt 
billigere, mere effektivt og 
holdbart. Dertil kommer 
en reduktion af CO2-udled-

ningen, da de nye lyskilder 
bruger mindre strøm. Ud-
skiftningen af de cirka 9.500 
lyskilder giver en samlet 
CO2-besparelse på 241 tons 
pr. år, siger Court Møller 
(R), formand for Miljø- og 
Teknikudvalget.

Han fortsætter:
- Jeg er glad for, at vi oven i 

de øvrige nytteværdier også 
kan bidrage med en CO2-ge-
vinst. I forvejen gør vi en 
stor indsats for at reducere 
CO2-udledningen i egne vo-
res bygninger, og udskift-
ningen af gadelys er endnu 
et element i den grønne om-
stilling.

De 95 pct. af alle lyskil-
der omfatter alt det såkaldt 
»energitunge« lys, dvs. lys 
på veje og pladser. De sidste 
fem procent er det mindre 
energitunge lys i tunneler, 
under broanlæg, på trapper 
m.v. Dette lys indgår ikke i 
moderniseringsprojektet, 
men lyset udskiftes, når an-
læggene skal renoveres.

Projektet for modernise-
ring af kommunens gadelys 
koster ca. 32 mio. kr. Den år-
lige energibesparelse bety-
der, at investeringen er tjent 
hjem efter ca. otte år.

Gadelys sænkes
Ud over at give nogle gevin-
ster i sig selv, åbner moder-

niseringen af gadelyset i 
Rudersdal for, at der teknisk 
kan skrues mere på forskel-
lige lysindstillinger. Der-
med kan kommunen opfylde 
flere behov.

En LED-lyskilde bruger 
kun halvdelen af elforbru-
get i forhold til en gammel-
dags lyskilde, typisk fra 70 

til 35 Watt. Desuden sænker 
vi gadelyset med 50 procent 
om natten fra klokken 22.00-
06.00 en række steder for at 
spare på energien, og denne 
indsats vil blive udvidet.

Endelig imødekommer 
moderniseringen energi- 
og miljøkrav fra EU ved, at 
gamle lysrør fjernes til for-

del for LED.
Der er kun få strækninger 

med master, hvor LED ikke 
ønskes. Det kan dreje sig om 
gamle gadelamper, som vi 
ønsker bevaret i et historisk 
bymiljø, omkring historiske 
bygninger eller på histori-
ske gader og pladser.
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 Nu bliver der sparet på gadelyset
Ørsted er i fuld gang med  

at udskifte gadelys for  
Rudersdal Kommune. Her  

ses Jess Haupt og Per Jönsson 
fra firmaet Eltel, der udfører  

arbejdet for Ørsted, en af  
de nye LED-pærer.

RUDERSDAL: I morgen, den 
26. november kan interes-
serede høre og opleve Poli-
tikens Peter Michael Hor-
nung, kunsthistoriker og 
kunstkritiker, og Bo Tao 
Michaëlis, litteraturhisto-
riker samt litteratur- og 
kulturanmelder, folde sig 
ud i prægtig og veloplagt 
gennemgang af cirkussets 
kunst- og kulturhistorie. 
Det gør de på Gl. Holtegaard.

- Cirkusgenren gennem-
gås med indsigt, indlevelse 
og mange herlige anekdoter 
midt i kunsthallens udstil-
ling CIRKUS af to af dansk 
kulturkritiks grand old 
men. Publikum får mulig-
hed for at få et helt særligt 
indblik i cirkussets kunst- 
og kulturhistorie. Cirkus er 
blandt de seneste århund-
reders mest spektakulære 
u nderhold n i n gsgen rer. 
Det er historien om åndeløs 
spænding og forløsende lat-

ter, bølgende strudsefjer og 
stramme paillet-kostumer. 
Det er glitrende shows og 
ypperlige præstationer, om 
det så er mennesker eller 
dresserede dyr, der indta-
ger manegen. Men et festligt 
image udadtil er dog ikke lig 
med ukomplicerede tilstan-
de indadtil, og kontrasten 
mellem cirkussets for- og 
bagside er en væsentlig fa-
scinationskraft for kunsten 
før som nu, skriver Gl. Hol-
tegaard i en pressemeddelel-
se.

Arrangementet begynder 
klokken 17.00, og billetter 
kan købes via hjemmesiden: 
www.glholtegaard.dk.

Man kan også købe billet 
på dagen i kunsthallen, hvis 
der ikke er udsolgt. Der er 
dog et begrænset antal plad-
ser, og billetten inkluderer 
adgang til udstillingen før 
arrangementet.

RAM

Kom på tur i 
cirkushistorien

 Ejerlejlighed på Bistrup Park 9, Birkerød, solgt for 1.635.000 kr. 
d. 01-10-2019

 Ejerlejlighed på Vejlesøparken 1, 2. 208, Holte, solgt for 
2.065.000 kr. d. 21-10-2019

 Ejerlejlighed på Byagervej 125, 1. tv, Birkerød, solgt for 
1.430.000 kr. d. 03-10-2019

Nye naboer i Rudersdal Kommune


