SKAGEN BYFOND YDER OGSÅ TILSKUD!

HVORDAN SØGER DU TILSKUD FRA SKAGEN BYFOND

Hvem ved - måske yder vi støtte til lige netop dit
projekt.

Ansøgning med beskrivelse, eventuelt med billeder,
sendes til Skagen Byfond, Att.: Charlotte Kaae Larsen,
Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn eller email: chlr@
frederikshavn.dk. Husk at angive overslagspris på det
ansøgte.

Det er bestyrelsen, der afgør hvem der tildeles tilskud, og hvor stort beløbet skal være.
Byfonden yder blandt andet støtte til:
• til bevaring (restaurering) eller sikring af arkitektoniske værdifulde ældre huse og miljøer
• til ændring og fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer på ejendomme
• belønning af betydningsfuld indsats inden for
bevaringsområdet og/eller støtte til konsulentbistand inden for dette
• til renovering af forretningsfacader og skilte,
hvor bygningernes oprindelige arkitektur genskabes
Udbetaling af tilskud er betinget af at projektet
udføres i overensstemmelse med byfondens anvisninger.

Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. Her afgør bestyrelsen, om der kan tildeles tilskud,
beløbets størrelse og eventuelle forudsætninger for tilskud.
Ønsker du råd og vejledning kan anbefales at tage kontakt til Charlotte Kaae Larsen, inden du søger, på telefon:
+45 98 45 61 13 eller email: chlr@frederikshavn.dk
Når projektet er gennemført, meddeles dette til Skagen Byfond, der efterfølgende besigtiger byggeriet. Hvis
projektet stemmer overens med det aftalte, kan beløbet
udbetales.

Skagen Byfond
– sætter fokus på værdifulde miljøer og bygninger

HVAD ER SKAGEN BYFOND?
Skagen Byfond er en forening som har hjemsted i
Frederikshavn Kommune og gælder for det område,
der indtil 1. januar 2007 udgjorde Skagen Kommune.
Byfonden er stiftet med økonomisk støtte fra
Skagen Kommune og modtager nu et årligt tilskud
fra Frederikshavn Kommune.

• Tilskud skal ikke tilbagebetales, men det er skattepligtigt
• Der ydes ikke tilskud til arbejde inde i bygninger
I 2012 har Skagen Byfond bl.a. bevilget tilskud til arkitekthjælp til omforandring af tag på tilbygning på en
ejendom i Østerby. Med denne omforandringen tilpasses
taghældningen til den oprindelige stil på huset.

www.skagenbyfond.dk

Villa – Ved Kirken 25
Præmieret i 2011 – et vellykket eksempel på en nyfor
tolkning af et gammelt motiv med velgørende afstand
til de efterligninger, der forekommer i rigeligt tal.

Forretning – Sct. Laurentii Vej 43
Præmieret i 2011 – et godt bud på, hvordan man så
at sige kan ”camouflere” de store butiksenheder og
eliminere den gøgeungeeffekt, der almindelig vis
bliver resultatet af møde mellem bykerne og store
butiksenheder.

Villa Pax
Præmieret i 2012 – en meget stor, respektfuld restaurering – som gør at Villa Pax i dag er genopstået som
fugl Phøniks.

Villa – Østre Strandvej 101
Præmieret i 2012 – en god og repræsentativ bygning
for hvordan Skagens huse bør bevares.

Skagen Skipperskole
Præmieret i 2012 – en eksponent for nutidens arkitektur
– det må være en inspirerende at modtage undervisning i denne flotte bygning.

Villa – Østerbyvej 11
Præmieret i 2011 – en forbilledlig gennemgribende
renovering med høj vedligeholdelsesstand hvad
angår materiale- og farveholdning og stor håndværksmæssig kvalitet.

Skal din bolig/butik/ erhvervsejendom præmieres næste gang?
Skagen Byfond har i 2011 og 2012 præmieret bygninger. Den præmierer både privat nybyggeri, renoveringsprojekter af ældre hus samt erhvervsbyggeri.
Forslag til næste præmiering skal indsendes til Byfonden. Frist for indsendelse af forslag til præmiering kan ses på www.skagenbyfond.dk

