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HJEMMESIDER

GENERELT

• www.almennet.dk 
netværk for udviklingsorienterede boligadmini-
strationer

• www.bl.dk 
Boligselskabernes Landsforening, interesse- og bran-
cheorganisation for de almene boligorganisationer

• www.bvb.dk 
Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, 
teknisk og økonomisk støtte vedr. byggeskader, 
byggeteknik, renovering m.m. 

• www.bygningskultur.dk 
Bygningskultur Danmark, viden om bevaring og 
udvikling af den danske bygningskultur

• www.gi.dk 
Grundejernes Investeringsfond, boligudvikling, 
bedre boliger, bygningsrenovering 

• www.fbbb.dk 
Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, 
erfaringsnetværk med fokus på byøkologi

• www.lbf.dk 
Landsbyggefonden, alment boligbyggeri, oplys-
ning og formidling af viden

BYGGETEKNIK

• www.byg-erfa.dk 
erfaringsblade, relevante henvisninger og links 
til publikationer, videoer og organisationer m.m. 
Se mere på:  
www.byg-erfa.dk/etageboliger 
www.byg-erfa.dk/bygningsundersoegelser

• www.byggefilm.dk 
eksempler på bygningshåndværk til bevaring og 
vedligeholdelse  

• www.byggeskadefonden.dk 
eftersyn, skadedækning, erfaringsformidling

• www.danskbyggeskik.dk 
byggetekniske forhold og ældre byggeskik 

• www.muro.dk 
Murerfagets Oplysningsråd/DanskeTegl, 
information og viden om det murede byggeri

• www.sbi.dk 
Statens Byggeforsknings Institut, henvisninger 
og links til publikationer og anvisninger

• www.skimmel.dk 
information og gode råd om skimmelsvamp i 
boligbyggeriet

HER FINDER DU MERE INFORMATION  
OM ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940’ERNE OG 1950’ERNE

OPLYSNINGER OM BEBYGGELSENS  
HISTORIE
• Man kan som regel på kommunens byggesagsarkiv finde 

ældre tegninger og på det lokalhistoriske arkiv eller i en 
bygningsregistrant finde gamle fotos, der kan vise, om 
bebyggelsen er blevet ændret gennem tiden. Se også 
www.weblager.dk, der er en database for kommunale 
byggesagsarkiver.

 

PUBLIKATIONER
• Almene Boliger med Fremtid 

Fremtidssikring af almene boliger.  
Landsbyggefonden, 2006.

• Arven fra 50’erne.  
Den almene sektors bygningskultur 
AlmenNet, 2011. 
Pdf kan downloades på: www.almennet.dk

• Danmarks almene boliger 
Jannie Rosenberg Bendsen. red. Dansk Arkitektur Center, 
2012.

• Energiguide for fredede og bevaringsværdige 
bygninger 
Jeanne Brüel. Bygningskultur Danmark, 2010 
Pdf kan downloades på: www.bygningskultur.dk

• Forstadens bygningskultur 1945-1989: 
På sporet af velfærdsforstadens bevaringsværdier 
Dansk Bygningsarv A/S, 2010.

• Hvidbog om Bygningsrenovering 
Bygherreforeningen og GI, 2013. 
Pdf kan downloades på: www.gi.dk

• Kend dit etagehus 
Dansk Bygningsarv A/S, 2009.  
Pdf kan downloades på: www.bygningsarv.dk

• Kvaliteter i almene bebyggelser fra 1940’erne og 
1950’erne 
Claus Bech-Danielsen, Søren Bøgh, Jens Østergaard. 
Bygningskultur Danmark, 2013. 
Pdf kan downloades på: www.bygningskultur.dk

• Energiløsninger til renovering af eksisterende 
bygninger 
Videncenter for energibesparelser i bygninger. 
Se også: www.byggeriogenergi.dk

• Vinduer – bevaring eller udskiftning 
Kell Elgstrøm m.fl. Arkitektur Forum, 1999.
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