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TILSTANDSRAPPORTER FOR LYNGBYFORTET OG FORTUNFORTET
Der foreligger nu endelige rapporter for forterne – udarbejdet af Rambøll for
Lyngby-Taarbæk Kommune. I rapporterne gennemgås og vurderes tilstanden
af forternes forskellige konstruktioner, og der foreslås en række aktiviteter der
kan sikre at forternes tilstand ikke forringes. De foreslåede aktiviteter – 12 for
hvert fort – sigter primært på at reducere fugten i forterne, og de er prissat og
prioriteret. Den samlede økonomi er på ca. 2½ mio. kr for hvert fort. De mest
omfattende og dyre aktiviteter på Lyngbyfortet er tætning af fortoversiden
med beton, støbning af nye overdækninger af kanonstillinger og observationsposter og renovering af skotrender. På Fortunfortet er det reparation og udskiftning af betonbelægningen og tårnoverdækningerne samt nye betonbelægningssten indvendigt.
Kommunen har ingen konkrete planer for gennemførelse af aktiviteterne, men
håber formentlig at venneforeningerne nu vil søge fondsmidler til en gradvis
realisering af planerne.
BEFÆSTNINGSDAGEN 2011
- blev afholdt helt efter traditionen på Lyngbyfortet og Fortunfortet.
Traditionen omfatter åbent hus på begge forter med plancheudstilling, og 3
omvisninger i de normalt lukkede forter. Der var aktiviteter og underholdende
indslag af de lokale spejdere med bål og snobrød og klatring og rapelling på
fortfacaden. Arrangementet markeredes med affyring af salutkanon.
Søren P. Petersen var – ligeledes traditionen tro - guide på en spændende
cykeltur langs Københavns Befæstnings nordfront og oversvømmelsesanlæggene fra Lyngby til Øresund.
HVIDØREPROJEKTET
Med støtte fra revitaliseringsprojektet for Københavns Befæstning og Gentofte
Kommune er Hvidørebækken blevet genskabt gennem Ordrup Eng til
Galopbanen. I kanten af Ermelunden er der desuden ryddet skov omkring
Hvidørebækken, og vandstanden er blevet hævet lidt, så man får et bedre
indtryk af ”oversvømmelsen” (som heldigvis aldrig blev aktuel). Det
nærliggende markante stemmeværk og styrt ved ”Dæmning I” for enden af
Soløsevej blev i 2010 frilagt efter årtiers glemsel under jorden.
FORENINGENS HJEMMESIDE
- bliver tilsyneladende mere og mere interessant for brugerne. Det gennemsnitlige antal daglige besøg er fra 2010 til 2011 blevet fordoblet fra 12 til 24.
Sandsynligvis er stigningen et resultat af den stadige forbedring af henvisningerne til netop denne side, når der søges på relevante ord på Internettets
søgemaskiner.

