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Vedr. Bio Lyngby's facade. 

Vi er ganske enige med Borgmesteren om, nat Lyngby Bio er en byg
ning, man som Lyngbyborger, har svært ved, ikke at have en venera-
tionsfølelse overfor". 

Vi har set de foreløbige tegninger over Bio's ombygning til møbel
hus og læst bevæggrundene til ændringerne. Vi synes de høje dø
re/vinduer i sidefacademe er flotte og veltilpassede. 

Bygherrens krav til en total ombygning af forhuset, synes vi øde
lægger det, der skal bevares. Det har derfor ledt os til at lave ved
lagte skitsef, som kan tilfredsstille kravene, og samtidig bevare 
den tidstypiske facade fra trediverne, som der kun findes ganske få 
af tilbage i hele landet, og som vi derfor synes bør bevares. 

Derved kan opnåes flg : 

1. Det gamle billetkontor kan bruges til reception og omstilling , og 
de store dørpartier bevares som hovedindgang. 

2. Plakatskabene kan bruges til tilbudsannonceringer og lign. 

3. De to butikker kan ombygges, og med glasfacader bruges til både 
udstilling og indblik i salen, så denne ikke opfattes "som et 
lager" som der står . 



4. Bag billetkontoret/receptionen kan der stadig indrettes både 
trappe og elevator som ønsket. 

På denne måde kan hovedparten af baldakinen og den væsentlige del 
af facaden bevares uden særlige indgreb hverken på bygningen eller 
i gadebilledet, idet vi dog mener at tankerne med 2. & 3die sal i 
forhuset fortsat kan laves men bør tilpasses gadebilledet, og såle
des opfylde Kommuneatlassets vurdering af den bevaringsværdige 
bygning med dens høje bevaringsværdi. 
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