
BEVAR MIG VEL
Nyhedsbrev september 2018

Vores hjemmeside fungerer nu som det mest 
oplagte sted at søge informationer om arbejdet i 
vores forening.
www.FBL-Holbaek.dk

Vi forsøger her at opdatere undervejs i løbet af 
året.

Du kan bl.a. læse referatet af vores seneste 
generalforsamling.
Der er et indlæg om vores besøg på 
Holbæk Seminarium den 18.marts i anledning af 
Bygningsfredningslovens gennemførelse for 100 
år siden.
Du kan ligeledes blade i tidligere års nyhedsbreve 
“Bevar mig vel”.

Realdania indbyder til åbent hus.

Kom til åbent hus når Realdania By & Byg 
for én enkelt dag åbner dørene til bygningen 
Bakkekammen 40 i Holbæk og inviterer alle 
interesserede indenfor i et af landets mest 
markante Bedre Byggeskik-værker

Åbent hus-arrangementet markerer afslut-
ningen på en gennemgribende restaurering af 
huset fra 1917, der nu igen står næsten, som 
da det blev opført – kom og oplev de histor-
iske farver, det genfundne køkken samt det 
enestående og fredede haveanlæg.

 

Søndag den 30.september kl. 13.00-17.00

Bakkekammen 40, Holbæk

Arrangementet er gratis

Holbæk Kommune har igangsat kommune- og 
lokalplanlægning for rekreativt fritidsområde ved 
Maglesø. Idéer og forslag til det videre planarbejde 
skal være modtaget af Holbæk Kommune senest 
fredag d. 20. september 2018.



Årets plakette 2018

Bevaringsforeningen i Holbæk Kommune
har sin egen prisuddeling.

Plaketten uddeles for veludført indsats for bevaring 
af vores kulturarv. Arbejdet skal være af nyere dato 
og afsluttet inden plaketten uddeles.
Plaketten for 2018 uddeles i år på 
arkitekturens dag mandag den 1. oktober.

Blandt de nominerede har bestyrelsen valgt at uddele 
prisen til

Holbæk Elefant Apotek.
Vi mødes uden for apoteket klokken 16, hvor plaket-
ten bliver uddelt.
Formand Peter Sorenius vil begrunde valget og sige 
et par ord til ejer, bruger og arkitekt.

Arkitekt Hjørdis Bringsted fra ERIK arkitekter, vil 
være tilstede, for at fortælle om det omfattende 
renoveringsprojekt.
Hjørdis, som har stået for restaureringen, vil fortælle 
om bygningshistorien og restaureringen i detaljer.
Kom og vær med til uddelingen.
Den er åben for alle.

Regler og retningslinier for plaketteuddeling kan 
ses på vores nye hjemmeside,
Alle opfordres til at komme med nomineringer hertil, 
men Bevaringsforeningens bestyrelse udvælger su-
verænt den endelige vinder.
 
De nominerede i 2018, samt tidligere nominerede 
kan ses på vores hjemmeside:
www.fbl-holbaek.dk

Et af de nominerede til årets pris, var den gamle kro 
i Tuse, som i det ydre igen fremstår smuk og 
velrenoveret.



Bygningsbevaringsfonden
Holbæk Kommune
Bygningsforbedringsfonden i Holbæk Kommune
• yder rente- og afdragsfri lån til udvendig vedlige-
holdelse og forbedring. 
• er oprettet af Holbæk Kommune, Indenrigs- 
ministeriet og grundejernes investeringsfond.
• er en forsøgsordning i forbindelse med by-
fornyelsen i Holbæk Kommune. 

Har til formål
- at yde private ejere lån til udskiftning af nedslidte 
bygningsdele samt oprettelse af 
vedligeholdsmæssige mangler på bygningers 
klimaskærm/ydre ramme.
- at sikre at istandsættelsen sker på en byggeteknisk 
og æstetisk og korrekt måde. 

Bygningsforbedringsfonden, kan kontaktes for 
spørgsmål på tlf.: 72 36 41 40
Se mere på kommunens hjemmeside 
www.holbaeknettet.dk.

Team Bevaring
FBL Holbæk og Museet har gennem året del-
taget i en række møder med Holbæk Kom-
mune, omkring emner og bygninger som 
man har skønnet kræver en særlig bevågen-
hed. Man har blandt andet drøftet hvordan 
den fremtidige vedligeholdelse af 
Holbæk Seminarium kan sikres.
Og hvordan der igen kan komme et fornuftigt 
liv og indhold i Østre Skole.
Der har været fælles fokus på Tølløse Av-
lsgård, hvor den store ladebygning ønskes 
indrettet til boliger.

Vi har fra FBL haft en god og konstruktiv 
drøftelse med Elværket omkring planlagt og 
kommende skiltning på bygningen og i vin-
duerne.
Bestyrelse og suppleanter fra bevaringsfore-
ningen har været på udflugt til Maglesø, Tøl-
løse og Soderup, og aflagde beretning herom.
Og i Team Bevaring har vi set på faldefær-
dige bygninger i kommunen som trænger til 
hjælp eller som trænger til nedrivning.



Nyhedsbrevet bevar mig vel udgives af Foreningen 
for Bygnings og Landskabskultur 
i Holbæk Kommune.

Bestyrelsen:
Peter Sorenius, formand
Bakkekammen 27
4300 Holbæk
Mail.: peter.sorenius@gmail.com

Birgitte Degener, næstformand
Skolegade 6
4300 Holbæk
Mail.: birgittedegener@gmail.com

Karl Andersen, kasserer
Skolegade 6
4300 Holbæk
Mail.: karloggitte@yahoo.dk

Ole P.B.Nielsen, sekretær og arkivar
Rolighedsstræde 18
4300 Holbæk
Mail.: opbn@hotmail.com

Peter Haugaard, nyhedsbreve
Strandstræde 10, 3.tv.
4300 Holbæk
Mail.: p.k.haugaard@gmail.com

Arbejdende Suppleanter i bestyrelsen

Dan Wegener
Labæk 2, 3.sal th. 
4300 Holbæk
Mail.. dad@wegener.nu

Peter Korsgaard
Stillidsvej 27
4300 Holbæk
email: korsgaardpeter@gmail.com

Ole Ramskov
Falkevej 5
4300 Holbæk
E-mail: olegrethe@post.tele.dk

Firmamedlemskaber:
Lone Backs | arkitekter
Holbæk Malerservice v/Ole Larsen
E.H.Jørgensens Sønner
Sparekassen Sjælland
SKEL.DK Landinspektører
MarcoPlan A/S
Holbæk Rørmontage
Holbæk Stadsarkiv

Kullegaard A/S
GRAND v/ Ulrik Lønberg
Jyske Bank
Malermester Mogens Eriksen
Danbolig v/Henrik Larsen
Holmegaard og Bertelsen
Snedker- og tømrermester  Kristian Lund
TJ Tømrerservice Audebo

Et  firmamedlemskab koster 350 kr.pr.år

Bliv medlem af foreningen.
Send en mail til en fra bestyrelsen, og du vil snarest 
blive kontaktet.
Eller indsæt 200 kr.
på konto nr. 0520 0001009924
NB.: Husk af angive Navn og adresse og E-mail.


