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Hvordan vil du deltage i kommunevalgkampen | novber 2021 
  

 

  

Kommunalvalg 2021: Deltag i debatten 

Valgplakaterne smiler til dig fra alle lygtepæle, og håbefulde byrådskandidater 

deler morgenbrød ud til cykelstierne. 

 

Alle vil have en bid af opmærksomheden til kommunalvalget, og det vil 

bygnings- og landskabskulturen også. Derfor skal der debatteres nu, hvor 

fremtidens kommunalbestyrelse er i åben dialog med alle vælgere.  

http://byogland.dk/


 

 

Det er kommunalbestyrelsen, der sætter rammene for den lokale planlægning, 

kulturmiljøerne og de bevaringsværdige bygninger og landskaber. Det er vigtig 

at kende kandidaternes holdning til vores fysiske miljø, inden der sættes X den 

16. november. 

 

Har du lyst til at skrive debatindlæg, men trænger til inspiration? Så har vi 

samlet en række forslag og eksempler til fri afbenyttelse på vores hjemmeside. 

 

Find debatindlæggene og meget mere valgstof på vores hjemmeside. 

 

  

Kulturmiljø under lup 

Bladet By & Land nr. 132 er udkommet som en særudgave om kulturmiljøer. 

 

Vi har samlet en lang række artikler om emne. Artiklerne er skrevet af en lang 

række dygtige og erfarne mennesker, der har arbejdet med de danske 

kulturmiljøer. 

https://byogland.dk/politik/kommunalvalg_2021/


 

 

Som altid deler vi en gratis artikel med vores læsere af nyhedsbrevet. Følg 

linket her, for at læse Simon Ostenfeld Pedersens artikel 'Screening af 

Danmarks kulturmiljøer'.  

 

Hvis du har lyst til at læse hele bladet, så meld dig ind i By og Land Danmark, 

så lander bladet i din postkasse fire gange om året. 

 

  

Konference i Helsingør 

Kom med til konference i Helsingørs historiske bykerne. Temaet er 

”Bæredygtige byer og bygninger af træ med lang holdbarhed”. 

 

Bliv klogere på, hvordan meget gamle træhuse har overlevet flere hundrede år. 

Hvilke tendenser er der i de nordiske lande, hvordan kan der bygges både 

bæredygtigt og langtidsholdbart til fremtiden? 

 

På konferencen får du to dage med keynote speakers fra de nordiske lande og 

https://byogland.dk/by-land/screening_af_danmarks_kulturmiljoer/
https://byogland.dk/by-land/screening_af_danmarks_kulturmiljoer/
https://byogland.dk/bliv-medlem/


 

Karelen i Rusland. Der er oplæg om alt, hvad træbygninger og samlede 

byområder med træ kan i forhold til bæredygtighed, identitet og udvikling. Både 

i forhold til de eksisterende træbyer i Norden og i forhold til mulighederne for 

nybyggeri i træ.  

 

Foredragsholderne repræsenterer både stat og kommune, men også mange 

andre faggrene, der alle har det til fælles, at de arbejder med især ældre huse 

af træ. 

 

Det er konferencens mål at skabe rum for både debat og etablering af netværk. 

Som noget nyt skal deltagerne selv i marken i Helsingørs historiske bykerne, 

måske få splinter i fingrene og kalk eller maling på tøjet, men helt sikker deltage 

i erfaringsudveksling og diskussion med andre ligesindede. 

 

Konferencen arrangeres af ”Netværk for Bindingsværk” i regi af Foreningen 

”Den nordiska trästaden ”. Læs mere og tilmeld dig via linket her 

 

 

Få hjælp af By og Land Danmark 

 

Vi hjælpe dig, hvis du har brug for vejledning i sager der vedrører kommune- og 

lokalplaner. Kommune- og lokalplanlægningen er helt central for bevaringen af 

bygninger og kulturmiljøer, derfor skal de være i orden. 

 

Foreningens Planudvalg har i de senere år hjulpet medlemmer og 

lokalforeninger med sager med bevaringsinteresser i bred forstand – f.eks. 

sager om højhuse i historiske bymidter, nedrivning af bevaringsværdige 

bygninger eller planer om opførelse af skæmmende byggeri i kulturmiljøer. 

 

Planudvalgets bistand har i flere tilfælde ført til medhold hos Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. I udvalget sidder folk med lang erfaring fra både stat og 

kommuner. 

 

Har du brug for hjælp, så skal du skrive til Planudvalgets formand Ole Kaae 

på ole.kaae@byogland.dk 

http://:%20https/www.nordisktreby.org/nordisk%C2%A0%C2%A0
mailto:ole.kaae@byogland.dk?subject=Planudvalget


 

 

Rundt om bygnings- og landskabskulturen 

 

Hvem ejer vippefyret, er det overhovedet et vippefyr og hvorfor vil ingen kendes 

ved det? De spørgsmål sørger de efter svaret på i Nyborg. Kan du hjælpe med 

afklaring? 

 

Må Langeland Kommune sige ja til en ny dagligvarebutik udenfor Rudkøbings 

handelscentrum? Det er ulovligt siger Peter Dragsbo, der er formand for den 

lokale bygningskulturforening. Du kan læse meget mere om den sag, hvis du 

følger linket her. 

 

Kulturmiljøer i forandring - kom på seminar den 8. november med fokus på 

efterkrigstidens boligmiljøer 

 

'Er der en arkitekt til stede?' sådan spørger TV-vært og arkitekt Ane Cortzen, 

når hun tager rundt i landet for at se på hvordan der bygges. Se hele tv-serien 

på DR. 

 

Bygningskultur og bæredygtighed går hånd i hånd. Hvis du mangler fakta til at 

debattere med, så har Realdania By & Byg regnet miljøbelastningen ud på de 

restaureringer, de har gennemført. Det kan du læse meget mere om her. 

 

 

 

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! 

 

https://fyens.dk/artikel/mysteriet-der-ingen-ende-vil-tage-hvem-ejer-vippefyret-og-er-det-overhovedet-et-vippefyr?
https://fyens.dk/artikel/mysteriet-der-ingen-ende-vil-tage-hvem-ejer-vippefyret-og-er-det-overhovedet-et-vippefyr?
https://faa.dk/artikel/rema-1000-planer-i-rudk%C3%B8bing-er-m%C3%A5ske-p%C3%A5-kant-med-loven-mener-bevaringsforening
https://faa.dk/artikel/rema-1000-planer-i-rudk%C3%B8bing-er-m%C3%A5ske-p%C3%A5-kant-med-loven-mener-bevaringsforening
https://www.byplanlab.dk/Byplanhistorisk_seminar_2021_Kulturmilj%C3%B8er_i_forandring
https://www.byplanlab.dk/Byplanhistorisk_seminar_2021_Kulturmilj%C3%B8er_i_forandring
https://www.dr.dk/drtv/serie/er-der-en-arkitekt-til-stede_273242
https://www.dr.dk/drtv/serie/er-der-en-arkitekt-til-stede_273242
https://realdania.dk/nyheder/2021/10/co2-udledning-ved-restaureringer


 

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. 

 

 

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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Bliv medlem | Find lokalforening | Videresend denne mail 
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