Hvadsynesdu?

Vi prøver at påvirke myndighederne og offentligheden
for at opnå forbedringer i vores fysiske miljø – både
nu og på længere sigt.

Bliver der taget tilstrækkelig vare på landskabet
og de grønne områder?
Hvordan kan vore byrum forbedres?
Kort sagt: hvilke omgivelser ønsker vi selv at
leve i og se vore børn og børnebørn vokse op i?

Hvis disse spørgsmål optager dig, er vi en
forening for dig.

Formål

Fokusområder

Hvilke gamle huse bør bevares?

Det sker ved at:
◆ deltage i debatten i de lokale medier
◆ svare på høringer i forbindelse med lokalplaner
og kommuneplanlægning
◆ arrangere debatmøder, foredrag, byvandringer med
mere
◆ præmiere eksempler på særligt godt og smukt byggeri
◆ udarbejde konkrete forslag til forbedringer af
bymiljøet eller landskabet

Tlf.nr.
E-mail

Hvordan skal de mindre bysamfund og landsbyerne udvikle sig?

By

Hvor meget skal bymidten i Frederiksværk
fortættes?

Adresse

Hvad skal der bygges på Hundested Havn?

Navn

Vi er en lokal forening under Landsforeningen for
Bygnings- og Landskabskultur. Med udgangspunkt
i lokalområdet arbejder vi for
◆ bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger
◆ bevaring af bymæssige og landskabelige helheder
◆ udvikling og forbedring af det fysiske miljø i byen,
landsbyerne, de grønne områder og det åbne land
◆ fremme af bygnings- og landskabskulturen generelt
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Hvemervi?

Sommedlemfårdu:
◆
◆
◆
◆
◆

landsforeningens tidsskrift By og Land 4 gange
årligt
invitationer til foreningens arrangementer
en platform for indﬂydelse på udviklingen af det
fysiske miljø
et talerør over for politikere og myndigheder
i sager inden for foreningens interesseområde
et forum for diskussion og udvikling af dine gode
ideer til forbedring af lokalområdet
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Foreningenfor
Du kan se nærmere på vores hjemmeside
www.byogland-halsnaes.dk
eller du er velkommen til at maile til
byogland.halsnaes@gmail.com

Tryk: peoffset@peoffset.dk

Jo ﬂere vi er, jo mere indﬂydelse kan vi få.
Vi har brug for dine ideer og dit engagement for
at blive bedre.
Du kan være med til at præge foreningen – f.eks.
ved at oprette eller deltage i en arbejdsgruppe for
dit lokalområde eller for et særligt tema.
Fokus Hundested er et eksempel på en arbejdsgruppe, der allerede er etableret og har særligt fokus på
den store udvikling, som er i Hundested for tiden.

Graﬁk: me@me-design.dk
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