
	
Bakkehuset, Gl. Hareskovvej 357 - renovering 
	

	
Farum Hovedgade 86 - facaderenovering 

	

	
Kålundsvej 2B, Farum - nyt stråtag 

	

	
Søvej 4, Farum - tag og facaderenovering 

	

	
Kålundsvej 12, Farum - ny hoveddør 

	

	
Smedegade 24, Kirke Værløse - nyt stråtag 

	

	
	

Furesø Museer, Kulturhuset 
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 
Att. Cathrine Kyø Hermansen 

Tlf. 72 35 60 91 
museerne@furesoe.dk	

www.furesoebyogland.dk/fureso-bevaring	
	
	
 

Furesø Bevarings formål er at virke for, 
at ældre bygninger og bymiljøer 

med arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi 
bevares eller genskabes 

gennem korrekt restaurering 
	
	
	

	
Kålundshuset,	Kålundsvej	29	-	renovering	



Støtte til bevaring af bygningskulturarv 
i Furesø Kommune 

Ejer du et bevaringsværdigt hus, og går du med 
tanker om at restaurere? 

Så kan Furesø Bevaring måske være dig 
behjælpelig med et rente- og afdragsfrit lån til 
restaureringen. Støtten kan udgøre op til halvdelen 
af de samlede udgifter til projektet. 

Send en ansøgning ledsaget af begrundelse for, at 
restaureringsarbejdet ønskes udført, samt 
dokumentation for, at betingelserne for at 
modtage støtte er opfyldt. 
Ansøgningsskema kan hentes hos Furesø 
Museer og på www.furesoebyogland.dk 

Betingelser 
– beskrivelse, tegning af det planlagte projekt, 

samt begrundelse for arbejdets berettigelse 
fra en professionel sagkyndig 

– beskrivelse og fotos af de eksisterende 
forhold, der foranlediger restaurerings-
arbejdet 

– kopi af mindst to tilbud fra professionel 
sagkyndig håndværker og rådgiver på 
udførelse af henholdsvis restaurerings-
arbejdet og projekteringen 

– kopi af evt. fornødne tilladelser/dispensationer 
fra Furesø Kommune om, samt kommunens 
udtalelse om, hvorvidt projektet kræver 
tilladelse/dispensation i henhold til lokalplan, 
byggelovgivningen eller anden lovgivning. 

 
 
 

Furesø Bevaring 
 
Furesø Bevaring har til formål at virke for, at 
ældre bygninger og bymiljøer med arkitektonisk 
eller kulturhistorisk værdi bevares eller 
genskabes gennem korrekt restaurering. 

Furesø Bevaring hed tidligere Farum Bevarings-
fond og blev stiftet på initiativ af Det Gamle 
Farums Venner, nu Furesø By og Land. 
Foreningen har igennem årene støttet talrige 
restaureringsprojekter i kommunen og har i en 
årrække modtaget et årligt tilskud på 100.000 kr. 
fra Furesø Kommune. 

Den økonomiske støtte til bevaring af 
kommunens kulturarv blev tidligere admini-
streret af Furesø Kommune, men blev i 2013 
overdraget til foreningen Furesø Bevaring. 

Via midlerne giver Furesø Bevaring støtte til 
bygningsarbejder på bevaringsværdig, privat 
bebyggelse i Furesø Kommune. Hvis en 
ansøgning imødekommes, får ejendommens 
ejer støtte i form af et afdragsfrit lån uden 
beregning af renter. 

Lånet forfalder til fuld indfrielse senest ved 
ejendommens ejerskifte eller ved misligholdelse 
af støttevilkårene. Lånet kan primært bruges til 
bygningsarbejder på bygningernes udvendige 
dele og kan andrage halvdelen af de samlede 
udgifter til projektet. 

Bevaringen af de kulturhistoriske bevarings-
værdier i lokalområderne indgår som del af 
Furesø Kommunes arbejde med blandt andet 
kortlægning af kulturhistorien, bevaringsvær-
dige bygninger og bymiljøer samt beskyttelse af 
kulturarven. 
 

Send en ansøgning til Furesø Bevaring 
 
Hvis du ønsker, at dit restaureringsprojekt 
skal komme i betragtning til støtte fra 
Furesø Bevaring, kan du udfylde et 
ansøgningsskema og sende det til Furesø 
Museer, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. 

Formand 
Anders Riiber Høj 
udpeget af Lokalsamfundenes Samvirke 
Mail: GN4Q@tmf.kk.dk, tlf. 2157 6884  

Næstformand 
John Ingemann Allentoft  
udpeget af Furesø Byråd 

Kasserer 
Søren Rasmussen 
udpeget af Furesø Byråd 
 
Medlem  
Peter Arentzen 
udpeget af Furesø Museer 

Sekretær 
Poul Lüneborg 
udpeget af Furesø By & Land 

Furesø Museer 
Stavnsholtvej 3 
3520 Farum. Tlf. 72 35 60 91 
museerne@furesoe.dk 

Bank 
Nordea A/S 
Farum Hovedgade 14, 3520 Farum 
 

Opdateret 12. februar 2018 




