
PAS GODT PÅ 
BYGNINGSARVEN

Nye muligheder for almene 
boligers drift og vedligehold

KONTAKT OS
Kontakt os på telefon eller mail

Arkitekt Arkitekt 
Birgitte Degener Grethe Pontoppidan
Mobil: 4023 4779 Mobil: 4246 8067 
Mail: birgitte@degener.dk  Mail: gp@arkitekturet.dk

Besøg os på nettet for referencer

www.degener.dk og www.arkitekturet.dk

„
De almene boliger hører til den vigtigste og 

mest spændende kulturarv, vi har i Danmark. Boli-
gerne repræsenterer forskellige bygningstyper og 
perioder. De har alle sammen deres helt egen histo-
rie og kvaliteter. Nogle er måske fi ne murede byg-
gerier. Andre er moderne elementbyggerier med helt 
nye ideer om arkitektur og planlægning. 

De almene boligbebyggelser udvikler sig hele tiden. 
Vi tror på, at der er potentialer i at tage hensyn til 
bevaringsværdierne, og at det kan spare ressourcer. 
Vi vil gerne sætte gang i en proces, som både ud-
adtil og indadtil plejer foreningens omdømme og 
styrker beboernes interesse for det sted, de bor.„
Grethe Pontoppidan og Birgitte Degener



KVALITET I ALMENE 
BOLIGER
Det almene boligbyggeri i Danmark er verdenskendt og 
værd at passe særligt på. Den almene sektor har ind-
skrevet sig i historien om boligbevægelsen i Danmark. 
Den er fuld af gode fortællinger om idealistiske bolig-
foreninger og foregangsmænd og om en fantastisk 
udvikling af boligbyggeriet mod højere standarder. 

Bygningsarv kommer til at påvirke udviklingen i de 
almene boliger fremover. I 2017 har Landsbyggefonden 
udgivet to publikationer, som sætter nyt fokus på de 
almene boligers fantastiske bygningsarv: I fondens nye 
jubilæumsbog er bygningsarv et af de ni temaer for 
fremtidens helhedsplaner. Og fonden har netop 
sammen med Slots- og Kulturstyrelsen publiceret en 
stor bog om kvaliteterne i de almene boliger.
 
I jeres boligorganisation er også afdelinger med 
kvaliteter. Kvaliteterne kan både være af arkitektonisk, 
tidstypisk, håndværksmæssig og historisk art.

OM OS
Vi er to erfarne arkitekter med specialviden om almene 
boliger, bevaring og arkitektur fra det 20. Århundrede. 
Birgitte Degener har mange års erfaring som bygher-
rerådgiver i kommuner og almene bolig foreninger. 
Grethe Pontoppdan har solid praktisk 
erfaring om kulturarv og det 20. århundredes byggeri. 
Vi er privatpraktiserende arkitekter med et solidt net-
værk indenfor byggeri, almene boliger og bevaring.

VI TILBYDER
At have fokus på bevaring og bygningsarv 
handler om fremtiden. Vi tilbyder at lave 
en gennemgang af bevaringsværdierne i 
jeres boligforening. Vi kortlægger kvalitet-
erne og kommer med input til den løbende 
vedligeholdelse.

Vi afl everer en praktisk, inspirerende og fremadrettet 
beskrivelse af  

 bebyggelsens bevaringsværdier
 dens bygnings- og kulturhistorie
 det eksisterende tegningsmateriale
 andre skriftlige kilder

Beskrivelsen giver jer et nyt blik på jeres bebyggelse 
og kan bruges i fl ere sammenhænge. Det er et 
nyttigt redskab ved den årlige markvandring. 
Den kan bruges som et redskab i og understøtte 
DV-arbejdet. Den kan bruges til præsentation 
af afdelingen på jeres hjemmeside. Og frem-
for alt så medvirker den til at værne om 
afdelingens særkende og identitet.

Grethe Pontoppidan og
Birgitte Degener
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