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Bygningskulturen til debat i Folketinget
Der er fremsagt forslag til Folketinget, der sætter fokus på at landets unikke
bygningsarv. Forslaget vil sætte 100 mio. af til bevaringsværdige bygninger.
Vi synes det er rigtig godt, at der endelig bliver talt om bygningskultur og
kulturmiljøer i Folketingssalen. Derfor har formand Karen Margrethe Olsen
allerede henvendt sig til kulturudvalget med opfordringe til medlemmerne om at

de skal støtte forslaget, når det bliver debatteret i Folketinget.
Du kan også tage fat i dit lokale folketingsmedlem, og starte en samtale om,
hvorfor det er vigtigt, at der kommer mere fokus og flere penge til vores fælles
unikke bygningskultur.
Du kan finde både beslutningsforslaget og Karen Margrethe Olesens brev på
vores hjemmeside.
Vi vil gerne vide hvad du mener, så klik svar på denne mail eller skriv din
holdning på vores opslag på facebook.

Skal det virkelig rives ned?
Kender du en historie om et smukt og bevaringsværdigt hus, der bare får lov til
at forfalde? Med det resultat, at det dermed bliver nemmere for ejeren, at søge
og får nedrivningstilladelse?

Det er en historie, vi har hørt lidt for mange gange. Bevaringsforeningen for
Silkeborg Kommune har for nylig delt historien på facebook om apoteket i
Kjellerup, der lige nu står og sygner hen i dårlig stand. Det er en fornemt
bygning, som har en særlig historie byen.
Mange kendte en historie magen til, og lagde billeder op af bygninger, der
betyder noget særligt i deres lokalsamfund, men som alligevel får lov til at
forfalde, for til sidste at blive revet ned.
Du kan lægge dit billede i tråden på facebook, eller sende din historie om et
truen hus sammen med et billede til nanna.uhrbrand@byogland.dk
Skal det virkelig rives ned, eller kan vi sikre anlægget? Sådan spørger
Arkitektforeningen. De samler underskifter ind i protest over de planlagte
nedrivninger af Ringbo. Vi har tidligere foreslået anlægget fredet.
Du kan sætte din underskrift her.

1000 tak, vi kom i mål!
Mange tak til dig, der bidrog med en gave på 200 kr. i slutningen af 2021.
Takket være den støtte vores medlemmer og læsere udviste, kom vi i mål og fik
de 100 gaver, det kræves at være §8-godkendt.

Vil du med på tur?
Den 25. april er der afgang på studieturen til grænselandet, hvor vi skal opleve
den særlige byningskultur, der findes i regionen. Der er stadig et par ledige
pladser, som du kan få fingrene i.
Hvis du er hurtig, så er der også få pladser på Bauhausrejsen i juni.
Programmet er spækket med spændende oplevelser. Skynd dig at melde dig
og en evt. rejsemakker til her.

Vigtige datoer - sæt X i kalenderen
Den 7. februar er der ansøgningsfrist på Underværker. Har du en god idé, der
kan samle mennesker og gøre bygningskulturen levende. Så kan du søge
støtte hos Realdania.
Den 3. marts er der deadline til indstilling af den bedste renovering til
Renoverprisen. Kender du det helt rigtige projekt, så er det nu du skal lave en

indstilling.
Den 3. oktober er der Arkitekturens Dag. Emnet er stedsans og
Arkitektforeningen inviterer som altid alle til at lave et arrangement for
medlemmer og andre der interesserer sig for deres lokalområde.

Skal vi snakke sammen?
By og Land Danmark er en forening. Det er medlemmer, der udgør
organisationen, og sekretariatet er kun et telefonopkald væk. Har du har brug
for at få hjælp til en sag, vil du vende en idé eller fortælle os om noget, vi bør
vide.
Så ring til os på 70 22 12 99.
Jo mere vi taler sammen i hele landet, jo bedre kan vi hjælpe bygnings- og
landskabskulturen sammen.

By og Land Danmark - Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur
By og Land Danmark er drevet af frivillige kræfter, der arbejder for at bevare og udvikle 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 90 lokalforeninger, dækkende hele landet. Foreningen 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.

