
Foreningen har siden 2003 arbejdet aktivt for 
at bevare den arkitektoniske kulturarv og for 
at skabe kvalitet i nybyggeri. Vi har blandt 
andet været med til at bevare Pritzels fabrik, 
Lindegården, rejsestalden ved Fortunen og 
Hyldehaverne. 
 

Vi arbejder løbende for at sikre tidssvarende  
lokalplaner, da de danner rammen for udvik-
lingen i et enkelt område som f.eks. Hjorte-
kær, Taarbæk og Furesøkvarteret. 
 

Vi vurderer og kommenterer ny planlægning 
ud fra den arkitektoniske kvalitet og samspil-
let med omgivelserne, samt for at sikre eksi-
sterende kulturmiljøer såsom den første plan 
for Sorgenfri Torv samt Skovtofte. Vi følger 
også planlægningen af ’Vidensby-visionen’. 
 

 

Bygningskultur Foreningen 
i Lyngby-Taarbæk 

Foreningen har udgivet to publikationer om 

henholdsvis bygningskultur og industrikultur 

i Lyngby-Taarbæk. 

Bliv medlem 

Kontingentet er 150 kr. pr. år for én person, 
225 kr. for par og 500 kr. for virksomheder, 
foreninger, institutioner mv. 
  
Bliv medlem ved at henvende dig til forman-
den (se nedenfor) eller ved at overføre et års 
kontingent til reg.nr. 1471 kontonr. 1001 
4956 eller til girokonto 10014956. 
  
Som medlem vil du modtage bladet By og 
Land fire gange om året. Send os gerne din   
e-mailadresse, så du kan modtage nyheder. 

Caroline Amalie Vej 42B  

Bestyrelsen består af 

Bente Kjøller (formand) 
Landmålervej 8, 2800 Kongens Lyngby 
tlf. 45 88 33 37 
bygningskultur.ltk@gmail.com 

Mirjam Gelfer-Jørgensen og Jan René Ras-
mussen (næstformænd), Peer Martin Larsen 
(kasserer), Jens Clemmensen, Tine Rask 
Eriksen, Niels Friderichsen, Morten Friis, 
Henrik Brade Johansen, Sten Langvad, Erik 
D. Præstegaard, Birte Rørbæk, Ole Vedel og 
Leo Villadsen.  
Suppleant: Lotte Haubroe  
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Pas på  
Lyngby-Taarbæk 

Bygningskultur Foreningen 
i Lyngby-Taarbæk 

Lindegården, Bondebyen, Peter Lunds Vej 

Lyngby-Taarbæk Rådhus 



Formål  

Foreningen arbejder for at værne om bygnin-
ger og karakteristiske miljøer i Lyngby-
Taarbæk, der gør området særligt attraktiv. 
 

Foreningen søger derfor at påvirke den fysi-
ske planlægning og udvikling, så det sikres, at 
værdifulde miljøer og bygninger bevares, æn-
dres og udbygges med respekt for den arki-
tektoniske kulturarv og med hensyntagen til 
nutidens og fremtidens krav. 
 

Foreningen arbejder for at bevare det grønne i 
kommunen. 
 

Foreningen arbejder samtidig for, at nye byg-
ninger/bebyggelser i Lyngby-Taarbæk place-
res og udformes under hensyntagen til helhe-
den i det omgivende miljø. 
 

Foreningen  henvender sig derfor til alle, der 
interesserer sig for bygningskulturen og mil-
jøet i større sammenhæng.  

DTU, bygning 324 blev præmieret i 2015 i kate-

gorien Nybyggeri. 

Haldor Topsøe 

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk er 
tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Land-
skabskultur. Dermed har foreningen mulighed for 
at rejse sager om bygningsfredning, ligesom den 
skal høres i en række frednings- og planlægnings-
sager. F.eks. høres foreningen, før kommunen 
tager beslutning om nedrivning af en bevarings-
værdig bygning. 

Se mere på foreningens hjemmeside  
www.bygningskultur-lt.dk og på 
www.byogland.dk 

Det Hvide Palæ, Lyngby Hovedgade Eremitageparken 

For at fremme interessen for og udvikling af 
kvalitetsbevidst arkitektur tog foreningen initia-
tiv til sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune 
at oprette en arkitekturpris. Prisen gives for både 
nybyggeri, renovering og ombygning foretaget 
inden for de sidste fire år. Prisen, der uddeles 
hvert andet år, blev uddelt første gang i 2015.  

Animation af nybyggeri på Andersen og Martini-

grunden, som vi forgæves gjorde indsigelse mod. 

Arkitekturpris 


