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DET LÅ I
GENERNE
Sigurd Agersnap har fået politik ind med modermælken. Nu sidder mor og søn sammen
i byrådet i Lyngby-Taarbæk for SF. Som formand for teknik- og miljøudvalget forsøger han
at overbevise flertallet om, at kommunen skal være endnu grønnere.
tekst MADS BRANDSEN

FRA
BYRÅDET
I Nyhedsmaga-
sinet Danske
Kommuner er vi
optaget af at give
en stemme til de
almindelige po-
litikere i landets
byråd. Derfor
bringer vi i hvert
nummer serien
”Fra byrådet”. Her
vil politikerne for-
tælle om det, der
optager dem lige
nu, sætte ord på
arbejdsvilkårene
som politiker el-
ler andet aktuelt
fra det politiske
liv i kommunerne.

Forskellen
mellem, hvad
folk har råd til

derhjemme, og hvad vi
kan tilbyde af offentlig
service, er blevet kæm-
pestor. Folk køber an-
denog tredje bil,men i
SFO’en er der ikke råd
tilmooncars.
Sigurd Agersnap (SF), formand for
teknik- ogmiljøudvalget, Lyngby-Taarbæk
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målet er så, om det kan tiltrække
nok udefra.Men det bliver i hvert
fald vigtigt, at vi binder de to centre
sammen, siger Sigurd Agersnap.

Her går det godt
Bortset fra den altoverskyggende
grønne omstilling går det sådan set
meget godt i Lyngby-Taarbæk.Hvis
mandamå sige det.
–Det er en lidt kedelig overskrift,
ikke? griner han og tilføjer:
– Lyngby-Taarbæk er en velfungeren-
de kommune.Men selvfølgelig har vi
udfordringer. En af demer, at forskel-
lenmellem, hvad folk har råd til der-
hjemme, og hvad vi kan tilbyde af of-
fentlig service, er blevet kæmpestor.
Folk køber anden og tredje bil,men i
SFO’en er der ikke råd tilmooncars.
SomSF’er er det noget, jeg er bange
for, fordi vi risikerer, at folk vælger
andre tilbud end de offentlige – og så
får vi et opdelt samfund.Det er det
ene problem.Det andet ermåske, at vi
godt kunne tage et større ansvar, idet
vi netop er en velfungerende kommu-
ne, siger han og fortsætter:
– Jeg ville gerne bygge flere billige
boliger, men det kan vi ikke, fordi
grundene er for dyre. Det provokerer
mig, atman taler om et Danmark,
der hænger sammen,men atman
kun har fokus på de udsatte bolig-
områder og ikke på, at velhaverkom-
muner også skal kunne bygge billige
almene boliger. Det er jo en forud-
sætning for, at Danmark hænger
sammen, at kommunerne nord for
København ikke bliver én stor rig-
mandsghetto.
Man kan tydeligtmærke, at Sigurd
Agersnap får talt sig godt varm.
Det gør han også i byrådssalen, hvor
klimaet er blevet noget bedre, end
det var for år tilbage, da SF sammen
med en broget skare af partier gik
sammen om at gøre Venstres Søren
P. Rasmussen til borgmester.
Inden da havde SF borgmesterkæ-
den i 14 timer, ogmed tomandater
ud af 21 er den nok ikke indenfor
rækkevidde foreløbig.
– Det er nok ikke vildt realistisk, at
vi får borgmesterposten.Men det er
da klart, at nårman harmuligheden
for den ultimative indflydelse, skal
man gribe den.• mdbr@kl.dk

SIGURD
AGERSNAP
GUSTAVSON

• Født 2. marts
1993

• Søn af tidligere
MF og nuværen-
de kommunalbe-
styrelsesmedlem
Hanne Agersnap
(SF)

• Medlem af Lyng-
by-Taarbæk Kom-
munalbestyrelse
fra 2017 – for-
mand for teknik-
ogmiljøudvalget
fra samme år

• 1.114 personlige
stemmer

• Stud.scient.pol.
ved Københavns
Universitet

• Tidligere studen-
termedhjælper i
LO og praktikant i
Oxfam Ibis

• Bor i Lyngby med
sin kæreste

D
et var nok
ikke helt
overrasken-
de, at Sigurd
Agersnap
valgte at gå
ind i kom-
munalpolitik
– og endnu

mindre, at det blev for SF.
Hansmor, Hanne Agersnap, har for-
uden en periode i Folketinget siddet
i kommunalbestyrelsen i Lyngby-
Taarbæk, så da partiet øjnede, at det
ville være godtmed en ung kandidat
på opstillingslisten til valget i 2017,
slog han til.
SF fik tomandater valgt –mor og
søn. Det er for detmeste ret godt,
fortæller Sigurd Agersnap.
– Jeg tror, vores familie er lidt trætte
af, at vi altid diskuterer kommu-
nalpolitik til familiefødselsdage og
fester. Der er altid lige en sag, vi lige
skal vende.Det er ogsåminmor, der
har fortaltmig, atman kan fåmeget
indflydelse somkommunalbestyrel-
sesmedlem.Det er dermange unge,
der ikke er klar over, og det har sik-
kert gjort dørtærsklen lavere formig.
Ved siden af byrådsarbejdet læser
SigurdAgersnap statskundskab ved
KøbenhavnsUniversitet og boede og-
så fire år i København.Menhanblev
træt af utallige flytninger og vendte
hjem til Lyngby-Taarbæk, hvor han
også har lokket sin kæreste til.
–Min plan er at stille op igen til
kommunalvalget i 2021. Jeg har lært
enormtmeget de sidste par år.Men
jeg ermere politiker end lokalpoli-
tiker. Så det kan godt være, jeg på et
tidspunkt stiller op til Folketinget.
Det bliver bare ikke lige nu, siger Si-
gurd Agersnap.

Mere fjernvarme
Siden valget i 2017 har han været
formand for kommunens teknik- og
miljøudvalg og står derimod helt i
front for kommunens klimaindsats.
Og her er der nok at tage fat på i en
kommunemed store villakvarterer,
der i dag ikke er særligt grønne, når
det kommer til opvarmning.
– I store dele af kommunen, Virum
og Sorgenfri, har vi ikke fjernvarme.
Det er et projekt at få det rullet ud, og

det går eftermin opfattelse for lang-
somt, lyder det fra Sigurd Agersnap.
Den grønne omstilling handler i
øvrigtmeget om at få borgerne til at
ændre vaner, tilføjer han.
– Jeg oplever egentlig, at borgerne er
foran os. De tænkermange tanker,
før vi politikere gør det. Der er nogen,
der kører sammen.Mange presser på
for affaldssorteringer, somvi ikke har
haft i skolerne og SFO’erne,men som
folk sindssygt gerne vil have. Jeg tror,
rigtigmange vil hoppe på, hvis vi gør
det grønne valg lidt lettere.
Demange delebilsordninger, der er i
København, er endnu ikke kommet
til Lyngby – og dem vil Sigurd Ager-
snap gerne lokke til Lyngby.
– Jeg tror, det vil fåmange til at
droppe bil nummer to, siger han og
tilføjer, at det kræver nogle el-lade-
standere og særlige p-pladser.
Nævnerman såmeget som tanken
om atændre eller nedlægge p-plad-
ser, bevægerman sigmange steder
ind påminefyldt farvand. Det gælder
også i Lyngby-Taarbæk, hvor de bor-
gerlige partier værner omp-plad-
serne.Men Sigurd Agersnapmener
ikke, der er noget reelt problem.
– Vi harmange p-pladser. Også for
mange. Nogle af dem skalman betale
for, men der er også rigtigmange gra-
tis pladser.
Lyngby-Taarbækhar sat sig etmål om
at reducere kommunensCO2-udled-
ningmed65 procent i 2030 –mens
staten har etmål om70procent. Det
er SigurdAgersnap sådan set ikke i
tvivl om, at kommunennår imålmed.
–Formig at se er løsningen at gøre
det grønne lettere. Opgradere cykel-
stierne indmodKøbenhavn.Der er
et kæmpepotentiale, og det vil også
betydemeget for trængslen.Der er
noget, vi kan gøre for at gøre det let-
tere at træffe det grønne valg.
Her er den kommende letbane, der
går gennemomegnskommunerne
langsRing 3, et af svarene. Projektet,
der i den grad har delt vandene poli-
tisk, kobler bymidten sammenmed
området vedDTU.Netop her kommer
der til at skemeget i årene fremover.
–Hvisman kigger ud i fremtiden,
kommer der til at være en kamp om,
hvor centrum egentlig er. DTUhar
selv store udviklingsplaner. Spørgs-


