Fæstningskanalens Venner

Siden Sidst – januar 2005

DEN TØRRE DEL AF FÆSTNINGSKANALEN ISTANDSAT
Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2004 istandsat den tørre del af Fæstningskanalen mellem Lyngby Hovedgade og Toftebækvej. Legepladsen er
fjernet, en del store træer er blevet fældet og bevoksning er blevet ryddet.
Kanalens oprindelige profil fremstår nu meget tydeligere i terrænet. Der er lagt
ny belægning på stien, der er opsat ny belysning og ikke mindst orienteringstavler med kortet fra Fæstningskanalens Venners folder.
FORENINGENS HJEMMESIDE
Hjemmesiden har fået et gevaldigt løft. Vi vil ikke på dette sted rose hjemmesiden, men overlade det til medlemmerne ved selv at besøge siden på
www.faestningskanalen.dk
KØBENHAVNS BEFÆSTNING I FOTOS OG TEGNINGER
- er titlen på en udstilling der i øjeblikket vises på Byhistorisk Samling på
Frieboeshvile. Udstillingen er åben mandag til fredag klokken 14-16, torsdag
klokken 14-20 og lørdag klokken 10-14. Sidste dag 31. marts 2005.
ARBEJDSGRUPPEN KØBENHAVNS BEFÆSTNING
- er titlen på et formaliseret samarbejde mellem arrangørerne af Befæstningsdagen, der hvert år afholdes i september måned. Efter Befæstningsdagen
i 2004 har arrangørerne besluttet at formalisere samarbejdet ved dannelsen af
en mere handlekraftig organisation, blandt andet i forbindelse med tilvejebringelse af økonomiske midler til Befæstningsdagens afholdelse og vedligeholdelse af hjemmesiden www.kbh-befaestning.dk.
RENOVERING AF FORTUNFORT
Københavns Amt har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune i 2002
udarbejdet en renoverings- og plejeplan for Fortunfort. I 2004 er kasematbygningens tag blevet renoveret ved afhugning af gammelt puds,
udlægning af et armeret betonlag og til sidst overfladebehandling med asfalt.
Der er etableret udluftningshætter i taget af bygningen, så der kan blive
udluftet i de fugtige rum. I år skal der udføres en terrænregulering foran
kasematbygningen, med det formål at forbedre afvandingen af regnvandet fra
fortets tag. Og senere skal strubegraven hele vejen rundt om fortet ryddes,
således at fortet bliver tilgængeligt for inspektion og vedligeholdelse.
CAFÉ VED FÆSTNINGSKANALEN?
Kommunen og ejeren af Café ”Jorden Rundt” ønskede i foråret at etablere en
café på hjørnet af Kanalvej og Klampenborgvej ved de 5 store og meget
markante sølvpopler. De ønskede sølvpoplerne fældet for at give lys til caféen,
men Fredningsnævnet sagde nej til fældning af de 4 af sølvpoplerne, fordi de
er omfattet af Ermelundsfredningen. Der er nu forslag om at rykke cafeen 20
m mod nordøst, men det vil koste 20 parkeringspladser.

