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Landsforeningen mener
at Aarhus Universitet skal fredes, derfor er vi gået i gang med at lave et
fredningsforslag for Universitetsparken og bygningerne i den.
Aarhus Universitet er et af Danmarks smukkeste anlæg. Den unikke
sammenhæng mellem bygninger, terræn og park gør det til et af landets
mest ikoniske anlæg. Aarhus Universitet har dannet skole for dansk byggeri
helt frem til midten af 1950'erne. Det her sted er mere end bare et fint
anlæg, det er en del af Danmarks historie.

Fælles for alle bygningerne i Universitetsparken er, at de er opført i gule
mursten og har gule tage og der er en gennemført enkel og stram linje,
der samler alle bygningerne - lige fra det fornemste auditorium til de
små offentlige toiletter - til en smuk helhed.
Karen Margrethe Olsen
Formand
Du kan læse hele pressemeddelelsen på vores hjemmeside

Invitation: Kom til årsmøde
Det er nu, du skal melde dig til årsmøde i Hjørring.
FBL i Hjørring har tilrettelagt en weekend fyldt med spændende oplevelser,
og så har de driftige nordjyder også taget initiativ til en bygningskultur-uge
med mere end 20 arrangementer. Årsmødet afholdes den 10.-12. maj 2019.
Du kan få overblik over hele årsmødeweekenden på vores hjemmeside. Her
er både det fulde program, billetoversigt og en liste med muligheder for
overnatning.
Du kan også bare klikke direkte over til vores billetudbyder Safeticket og
købe den billet, der passer dig her. Der skal ske tilmelding til alle de dele af
årsmødet, som man ønsker at deltage i – også de gratis.
Fredag d. 12. april 2019 er sidste dag for køb af billetter.
Husk, at du altid kan ringe til sekretariatet, hvis du er i tvivl, så hjælper vi
med at få styr på det hele. OBS, hvis du kun skal deltage i gratis
delarrangementer, skal du ringe til os på 70 22 12 99.

Du kan deltage, like og dele begivenheden på facebook, på den måde er du
med til at sprede det gode budskab.
Vi glæder os til at se så mange som muligt i Hjørring. Alle er velkommen til
en weekend i bygnings- og landskabskulturens tegn.

Kursus: Trækvalitet og certificering
Er du interesseret i, hvordan savværker arbejder med kvalitetssikring og
udvælgelse af træ til specifikke opgaver, hvilke save der benyttes og
hvordan forskellige certificeringer bruges.
Du vil også blive klogere på begreberne i nutidens massivtræbyggeri og
hvordan samlinger udføres uden skruer og søm.
Den 2. maj afholder Netværk for Bindingsværk kursus på Fyn. Kurset er
målrettet håndværkere. Ejere og andre med interesse for bindingsværk er
også velkommen.
Du kan læse hele programmet her
Du kan melde dig til her
Du kan allerede nu sætte x i kalenderen den 29. maj, hvor der er
netværksmøde i Dragør og den 7. nov., hvor der er endnu et kursus i
Randers. Mere information følger.

Invitation: Træby-seminar i Risør
Den 25.- 26 april er der træby-seminar i Risør. Programmet er fyldt med
spændende oplæg om den 'Hvide by ved Skagerrak'.
Der er fokus på hvordan kulturbeskyttelse kan være en generator for
handelslivet. Der er debat om hvorvidt benyttelse er den bedste beskyttelse,
hvordan man kan videreudvikle og hvordan nybyggeri forholder sig til det
eksisterende.
Du kan læse hele programmet her, tilmelding og spørgsmål sker
via torolf.edgar.kroglund@risor.kommune.no
Du kan læse mere om netværket Den Nordiske Træby og manifestet her

Fredning: Gallionsgården i Sønderho
Landsforeningen har indsendt fredningsforslag for Gallionsgården i
Sønderho til Slots- og Kulturstyrelsen.
Gallionsgården er et typisk længehus i skipperbyen Sønderho. Særligt for
huset er dog den meget velbevarede staldende og husets unikke historie,
hvor det i en periode har huset byens toldkontor.
Du kan læse hele fredningsforslaget her

Om Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur arbejder for at bevare og forbedre
bygninger, landskaber og bymiljøer i Danmark – for at værne om det værdifulde der
eksisterer, og for at nyt integreres med omtanke og kvalitet. Vi er fællesorganisation for knap

100 lokalforeninger, dækkende hele landet. Landsforeningen er oprettet i 1966, kan foreslå
bygningsfredningssager direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet By & Land, og
afholder årligt en række møder, udflugter og arrangementer. Læs mere her.
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