
 

Sommertid er oplevelsestid 

  

Læs videre i din browser  

 

 

  

 

Hvad skal du bruge sommeren på | 20. juli 2021 
  

 

  

Danmarks første Betydningsfulde Have er udpeget! 

Den grønne kulturarv er præcis lige så vigtigt som den byggede. Derfor 

fortjener den at blive værdsat og værdisat.  

 

Med initiativet Den Betydningsfulde Have sætter vi fokus på de historier og 

værdier, der findes i landets kultiverede haver og parker. 

 

Historisk Botanisk have i Vordingborg blev haven udpeget som Betydningsfuld 

Have. Overrækkelsen af diplomet blev overværet af H.K.H Prinsesse Benedikte 

på en flot solskinsdag, da haven havde 100 års jubilæum. 

 

Du kan læse mere om Historisk Botanisk Have i Vordingborg og hvorfor den er 

https://mailchi.mp/41f4cf3e2315/solcelleanlaeg-skal-placeres-under-hensyn-til-kulturmiljoe-4935378?e=9b1e56cde7
https://byogland.dk/nyhed/betydningsfuld_have_historisk_botanisk_have_i_vordingborg/
http://byogland.dk/


 

udpeget som betydningsfuld her. 

 

Haven er åben for offentligheden og der er gratis at besøge den. Snyd endelig 

ikke dig selv for oplevelsen, hvis du er i nærheden. 

 

 

Hvad skal du opleve på Arkitekturens Dag  

Hvilket arrangement drømmer du om at deltage i på Arkitekturens Dag?  

 

Første mandag i oktober er Arkitekturens Dag og alle kan være med, både som 

gæst eller arrangør. Hvis du sidder med en idé til en rigtigt spændende 

oplevelse, eller måske bliver inspireret i din sommerferie, så vil vi gerne høre 

om det.  

 

Arkitektforeningen inviterer alle til at være med på Arkitekturens Dag, temaet er 

'Nye forbindelser til natur', og vi glæder os til at opleve arkitekturen på tæt hold. 

 

Du kan læse meget mere om dagen og læse hvad du skal gøre, hvis du er 

arrangør på deres hjemmeside  

 

https://byogland.dk/nyhed/betydningsfuld_have_historisk_botanisk_have_i_vordingborg/
https://arkitektforeningen.dk/kalender/arkitekturens-dag-2021-nye-forbindelser-til-natur/
https://arkitektforeningen.dk/kalender/arkitekturens-dag-2021-nye-forbindelser-til-natur/


  

 

Kommunalvalg 2021 netværk 

Vil du være med i et netværk med særligt fokus på efterårets kommunalvalg? 

 

Vi samler en netværksgruppe for frivillige: 

- Der har lyst til at gøre en forskel når valgkampen går i gang 

- Der har gode idéer at dele 

- Der har lyst til sparring i et netværksgruppe 

 

Du skal være med til at påvirke kommunalvalget, fordi kommunalbestyrelserne 

er afgørende for, hvordan bygnings- og landskabskulturens hverdag ser ud, 

hvad der bliver bygget og hvad der bliver revet ned. 

 

Valgkampen skal bruges til at komme i dialog med politikere og 

samarbejdspartnere.  

 

Vil du være med eller kender du nogen, der mangler et kommunalvalgnetværk, 

så er det nu I skal slå til. Det eneste det kræver er at I sender en mail 

til nanna.uhrbrand@byogland.dk. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer. 

 

mailto:nanna.uhrbrand@byogland.dk?subject=Kommunalvalg%202021%20netv%C3%A6rk


 

En bombe under vinduerne  

Øjnene er sjælens spejl, og vinduerne er husets øjne. Derfor er vinduer også 

en meget vigtig del af huses udtryk, og essentielt for bygningskulturens 

samlede værdi.  

 

Alle er enige om, at vinduer skal passe til det hus de sidder i. Mange 

lokalplaner anviser, hvordan vinduer skal se ud, og giver detaljerede 

beskrivelser af, hvordan nye vinduer skal være, hvis en udskiftning er 

nødvendig. Men nu har en dom fra retten Hjørring sat spørgsmålstegn ved, 

hvad der er lovligt at skrive i lokalplaner, når det kommer til krav om materialer. 

 

Vi er opmærksomme på sagen og sammen med vores netværk er vi ved at få 

afklaret, hvordan vi skal forholde os til afgørelsen. 

 

Du kan læse mere om sagen hos Building Supply ved at følge linket her 

 

  

Er du vores nye sekretariatsmedarbejder? 

Er det dig eller en du kender, der skal holde styr på den daglige administration i 

Landsforeningen? 

 

Kan du sige ja til følgende: 

- Har du flair for økonomistyring og systemer? 

https://www.building-supply.dk/announcement/view/146906/historisk_vinduesdom_gor_op_med_kommuners_ulovlige_praksis?fbclid=IwAR3m7fd7NN9BSNRBnVvqw9xlysubxtcIZcR5aIeDpzWJsKHyBGl3jkdQaMc#.YNwxmykmORc.linkedin


 

- kan du lide at tale med og hjælpe frivillige? 

- Har du lyst til at udvikle og optimere foreningens administration? 

 

Så klik dig over på vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om jobbet. Så 

kan udsigten på billedet måske blive din. 

 

Læs mere på hjemmesiden 

 

 

Vi holder ferie i resten af juli 

 

Vi skal på sommerferie og telefonerne er lukket. 

 

Du er meget velkommen til at skrive til os på mail@byogland.dk, så vender vi 

tilbage, når vi har rystet strandsandet af os og åbner computerne igen i august. 

 

Hvis du har brug for at komme i kontakt med os inden august, så kan du finde 

kontaktinformationer på Landsforeningens frivillige på hjemmesiden. 

 

Vi håber at sommeren byder på masser af bygnings- og landskabskulturelle 

oplevelser. 

 

 

HJÆLP LANDSFORENINGEN MED EN GAVE 

STØT MED 200,- PÅ MOBILEPAY: 85 969  

 

Det kan også være som bankoverførsel, Danske Bank, reg. 3121, konto 509 5700 til 

Gaver på 200 kr. eller mere hjælper os som modtager af Tips- og Lottomidler og 

være §8a godkendt. 

 

Alle gaver støtter vores arbejde. Tak! 

 

 

Vi har hvert år brug for 100 gaver á 200 kr. ellers kan vi ikke søge Tips- og 

Lottomidler eller forblive godkendt under §8a. Midlerne er en stor del af 

foreningens økonomiske grundlag, og det er helt nødvendigt for os at kunne 

søge. 

 

Du kan læse alle detaljerne her, der er også en guide til hvordan du kan få 

skattefradrag for din donation. 

https://byogland.dk/nyhed/ledig_stilling/
mailto:
https://byogland.dk/bliv-medlem/gaver-til-foreningen/
https://byogland.dk/bliv-medlem/gaver-til-foreningen/


 

 

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. 

 

  

 

http://byogland.dk/lokalforeninger/
http://byogland.dk/om-landsforeningen/

