
Holte d. 31.03 2017 

Noter fra møde mellem Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) og dele af bestyrelsen for 
Parcelgårdens grundejerforening (PG) 

(Jesper Peter Jensen – SLKS, Per Følner, Gustav Anker Sørensen, Preben Olesen og Benedicte 
Arildsbo -PG) 

Det indledende arbejde omkring den lovede manual er foretaget. Der er valgt 2 arkitektfirmaer, 
der bliver forelagt det eksisterende materiale. 

SLKS er klar over, at det haster meget med en afklaring af, hvordan en tagrenovering skal 
foretages, og i den sammenhæng med placering af tagvinduer. 

Det blev i den sammenhæng klargjort, at tagvinduer i fremtiden kun kan være Velux GVR-
vinduer. Ved tagrenovering eller udskiftning af tagvinduer vil det kun være GVR-vinduet, der vil 
blive godkendt. 

PG har igangsat arbejdet med undersøgelse af tagstenenes restlevetid i samarbejde med 
teknologisk institut, og regner med at have et resultat senest 1. juni. 

Ud over tagene talte vi om og besigtigede gårdhavelåger, bryggersdøre, hoveddøre, vinduer og 
skodder for at give SLKS så klart et billede som muligt af hvor evt. problemer og udfordringer 
kan være. 

Vi talte desuden om farvesætningen og farvekoder, og blev enige om at alle farver vil blive 
farvekodet efter NCS-systemet i en ny oversigt. 

Vi har et ønske om at renovere vejskiltene dels for at bevare dem, dels fordi de om vinteren kan 
være svære at læse. Der står imidlertid ikke noget i fredningen om, at vejskiltene er fredet. For 
at søge tilskud til den renovering, skal fredningen også omfatte skiltene. SLKS vil undersøge 
sagen nærmere i forbindelse med, at vi fremsender en ansøgning om tilskud til arbejdet. 

De huse, der før fredningen har fået isat ”forkerte vinduer”, har mulighed for at søge om tilskud 
til udskiftning til korrekte vinduer og skodder. Der er ikke lovning på tilskud, men det er en 
mulighed. 

Til sidst spurgte PG om, det ville være en ide, at lægge nogle overordnede sætninger om det vi 
helt sikkert ved vedr. fredningen på vores hjemmeside. SLKS vil se på det og melde tilbage. 

Mødet foregik i en meget positiv stemning og alle syntes, at det havde været meget frugtbart at 
mødes. 

Benedicte 


