Vejtræer og hæk
Som vejtræer på de to nye veje blev der valgt amerikansk eg, som blev plantet i henholdsvis 1961-62
og 1967. Indtil 1984 blev træerne vedligeholdt af
stadsgartneren. Efter tre år med ustyret vækst blev
der i 1987 foretaget en genopretning og ryddet en
halv snes af de mest vildtvoksende træer, uden at
der blev plantet nye træer. I 1991-94 blev egetræerne udskiftet med i alt 49 søjlerøn. På Dyrehavegårdsvej blev elmetræerne i starten af 1990’erne
angrebet af elmesyge, hvorfor de i 1996-97 blev
udskiftet med vintereg. Der er siden foretaget en
løbende beskæring og pleje af træerne.

Fastelavnsfest den 22. februar 2009

Forhistorie og hjemfaldspligt
I starten af 1900-tallet opkøbte Københavns kommune store områder i omegnen for at sikre arealer til
byudvidelse. I 1930 købte København alle Fortunslettens gårde undtagen Carlshøj.

Grundejerforeningens skovtur den 25. maj 2008

Belysning og gas
På grundejerforeningens stiftende generalforsamling kunne der ikke opnås ﬂertal for at betale ekstra for kabelnedlægning og opsætning af parklygter. Det samme var resultatet ved en ny afstemning
i 1973, hvorfor sagen blev henlagt. En samtidig
afstemning om fælles tv-antenneanlæg gav også et
negativt resultat. Nu tyder alt på, at der snart bliver
opsat parklygter, og med moderne ﬁberkabler er et
fælles antenneanlæg ikke længere aktuelt.
I 1983 blev der nedlagt hovedledninger til naturgas, og i 1984 startede forsyningen til de enkelte
parceller.

I 1957 tilbagekøbte LTK 176 td. land, hovedsagelig
Dyrehavegård med tilhørende jorder. Københavns
kommune krævede, at LTK ved senere udstykning
skulle tinglyse hjemfaldspligt på grundene, men
LTK ﬁk modiﬁceret kravet til en ret for kommunen
til fra 2040 at tilbagekøbe det solgte til samme pris
som ved grundsalget, uden prisregulering og uden
betaling for bygninger opført på grunden.

Fortunvængets
Grundejerforening
1961–2011

Som kompensation for denne indskrænkning i ejendomsretten ﬁk ejerne nogle skattemæssige fordele,
stigende i takt med at udløbsdatoen nærmer sig.
Efter forhandling med Københavns kommune gav
LTK i 1992 grundejerne mulighed for at ophæve tilbagekøbsdeklarationen mod betaling af et vederlag,
som dengang svarede til 15,2% af ejendomsværdien
og som nu er 32,1%. Beløbet fordeles med 70% til
Lyngby-Taarbæk kommune og 30% til Københavns
kommune.

Fortunparken den 25. august 2010

Grundejerforeningen
Fortunvængets Grundejerforening blev stiftet 24.
februar 1961. Den omfatter 78 ejendomme, nemlig
Fortunvænget 1-38, Fortunparken 2-44 og Dyrehavegårdsvej 9-45.
Grundene blev i 1960 udstykket fra Dyrehavegård, som
ejes af Lyngby-Taarbæk kommune (LTK). Ved salgets
start krævede LTK, at der blev oprettet en grundejerforening, som alle til enhver tid skal være medlem af
– bl.a. for at kommunen kun skal henvende sig ét sted
med regninger mm for f.eks. vedligeholdelse af veje
og stier. Grundene kostede ca. 37 kr/kvm inkl. modningsudgifter, hvortil kom afgiftspligtig grundstigning.
Grundene blev hurtigt solgt, og i 1963 havde 2/3 af
medlemmerne afsluttet deres byggeri.

Fortunparken i vintervejret

På ﬁre ubebyggede og kommunalt ejede grunde ved
Fortunvænget/Dyrehavegårdsvej blev der i 1970
etableret en skøjtebane, og arealet blev i de følgende
år også brugt af kvarterets børn til boldspil mm. Da
LTK i 1979 ønskede at sælge grundene, indsamlede
foreningen underskrifter på en protest. Men det var
forgæves. Så de ﬁre grunde blev solgt, og i 1984 var
alle 78 grunde bebygget.

Ved udstykningen havde LTK først tænkt sig, at
de to nye veje i området skulle hedde Månedal og
Månehøjene, men forslaget faldt. I stedet valgte
man Fortunvænget og Fortunparken, dog først efter
ombytning af navnene, så den primære indkørselsvej
blev Fortunparken, svarende til Trongårdsparken og
Hvidegårdsparken, der blev udstykket på samme tid.

Udsnit af kort udgivet af Geodætisk Institut 1926–1930,
lige efter at Hjortekærsvej var anlagt
Nyttige link:
Læs om foreningen på:
www.fortunvaengets-gf.dk
Se BBR-oplysninger på: www.bbr.dk
Find ejendomsvurderinger på:
www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering
Læs om bevaringsklasser for huse opført 1940-79 på:
www.kulturarv.dk/fbb
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