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LUNDTOFTE BYDEL
LYSTOFTEVÆNGET
Opførelsesår: 1982
Bygherre: DAB
Antal boliger: 94

Lystoftevænget

Rækkehusenes beliggenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lystoftevænget
Bebyggelsen består af ialt 10 rækkehuslænger, et fælleshus samt 3
mindre bygninger. Terrænet falder
let mod syd. Bygningerne er i gule
sten med sortbrunt træværk, enkelte
røde vinduer og tagpap på taget.

De små boligtyper har et asymmetrisk tværssnit med en etage mod
havesiden og to etager mod indgangssiden. De store boligtyper er
i to etager mod begge sider. Variationen i tagfladerne på længerne
er med til at give bebyggelsen et
fint og varieret udtryk.

Rækkehuslængerne indeholder 51
boliger på 70 m2, og 43 boliger på
83 m2..

Rækkehuslængerne ligger enten
nord-sydvendt eller øst-vestvendt
ud til små interne veje og stier.

Lystoftevænget, mål 1:4.000
Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard
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De vestligste længer ligger med
havesiden ud mod en større, åben
grønning med solitære træer og
bøgehække klippet i lave, rundede
figurer.
Syd for bebyggelsen er der udsigt
til et større, kuperet grønt område,
afskærmet af en skovlignende beplantning mod vest.
Øst og nord for bebyggelsen ligger
den interne vej Lystoftevænget. Al
parkering for bebyggelsen ligger
langs denne vej. Mellem vejen og
nabobebyggelsen Granparken er et
stort bøgepur med egetræer.

Lystoftevænget set fra syd-vest.

Boligerne har have på den ene side,
og et lille gårdrum afskærmet af et
udhus på indgangssiden. Da den
enkelte bolig er meget smal, er de
interne stier meget domineret af de
udhuse, skraldespande og postkasser, der er ud for hver enkelt bolig.
I den nordlige del af bebyggelsen ligger en mindre boldbane afskærmet
af et hegn med beplantning opad,
samt en større legeplads og tre mindre bygninger. I den sydlige del af
bebyggelsen er en mindre legeplads,
et opholdsareal med bænke samt en
cykelparkeringsplads. I det sydvestligste hjørne af bebyggelsen ligger
fælleshuset.

Kig ind i bebyggelsen fra grønningen.

De interne veje er præget af de mange udhuse og de fint klippede bøgehække.

Overalt i bebyggelsen er der fint
klippede bøgehække og bøgepur i
forskellige højder og dybder. Ud for
hvert par af rækkehuse er et paradisæbletræ, og som solitærtræ i
bebyggelsen ved gavle, legepladser
og boldbane er der robinietræer.
Den gennemtænkte og velholdte
beplantningsplan er en vigtig del af
bebyggelsens fine og sammenhængende miljø.
Bebyggelsen er tildelt en middel bevaringsværdi (4).
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Høj bevaringsværdi
Middel bevaringsværdi
Lav bevaringsværdi

Lystoftevænget, bevaringsværdier mål 1:4.000
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