
[ MIT REALDANIA ] 
FÅ MERE UD AF DIT MEDLEMSKAB





DER ER SÅ MEGET, VI GERNE 
VIL FORTÆLLE

Realdania er en aktiv, filantropisk forening. Gennem afkastet af vores formue støtter vi 
projekter med fokus på livskvalitet for mennesker. 

”Det byggede miljø” er kernen i vores arbejde, og vi arbejder på at bidrage til at bevare  
og udvikle det liv, der leves i og mellem huse.

Som du ved, er vi en forening, og selvfølgelig er demokrati og åbenhed nøgleord for os.  
Derfor vil vi gerne fortælle dig meget mere om vores filantropiske arbejde.

Med nyhedsbrevet Mit Realdania får du muligheden for at følge med i vores projekter.  
På de næste sider kan du se, hvilke områder du kan vælge at høre mere om.

Jeg håber, det er lykkedes at vække din nysgerrighed allerede.

Jesper Nygård
Adm. direktør
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SUNDHED OG FÆLLESSKAB – drejer sig om 
projekter, der giver livskvalitet til alle, både  
syge og raske.

MILJØ OG KLIMA – sætter fokus på bæredygtig 
og klimavenlig udvikling.

FORSTADEN – handler om nyt liv og nye 
muligheder i forstæderne. 

YDEROMRÅDERNE – formidler historier,  
der ser muligheder og ikke begrænsninger  
i yderområderne.

MIT OMRÅDE – belyser projekter i din del af 
landet og inviterer lejlighedsvis til arrangementer.

BOLIGEN – sætter fokus på nytænkende 
boligbyggeri og giver gode råd og inspiration  
til boligejere.

BYEN – fortæller om byrummets muligheder  
for at skabe livskvalitet.

DET LEVENDE BYGGERI – fokuserer på 
nyskabende byggeri, der i form og formål viser  
vej til fremtiden.

LIV I GAMLE HUSE – giver dig historier om 
udvikling og bevaring af historiske bygninger.
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Hvad interesserer dig mest?
INTERESSEOMRÅDER
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GÅ IND PÅ WWW.MITREALDANIA.DK 
OG VÆLG MED DET SAMME

Du skal bruge dit medlemsnummer til 
Realdania og dit postnummer for at 
tilmelde dig nyhedsbrevet.

Hvis du har glemt dit medlemsnummer, så 
send en mail til mitrealdania@realdania.dk 
indeholdende dit fulde navn og din adresse.
Så sender vi det til dig hurtigst muligt.
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MIT OMRÅDE

Vi vil gerne tilbyde dig at følge de projekter, der er i gang i din del af landet. Vores arbejde bliver jo 
sær lig relevant for dig, når det handler om netop dit område. Vi vil også gerne holde dig orienteret om 
de medlems arrangementer, vi løbende afholder i dit lokalområde. Her kan du høre mere om ideerne i 
projekterne og møde menneskene bag dem. 

Et af de projekter, du kan følge med i, hvis du bor i Midtjylland, er udviklingen af sØnæs i Viborg. Her vil  
et rensebassin kunne opsamle store mængder regn, så det alt afhængigt af vandmængden vil være et 
dige landskab af varierende udseende. På den måde kombineres et rensebassin med klimatilpasning og 
rekreative oplevelser i landskabet, hvor man kommer til at kunne bevæge sig rundt. Projektet er en del af 
kampagnen VANDPLUS.

Lokale projekter, der øger livskvaliteten
HVAD SKER DER I DIT NÆROMRÅDE?

ANNE-METTE GJERAA 
PROJEKTCHEF, REALDANIA
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BOLIGEN

Boligen er så meget mere end bare vægge og tag, carport og have. Herfra går vores verden, her definerer 
vi, hvem vi er, gennem den måde vi indretter os på og lever på. 

Uanset om dit hus er stort eller lille, uanset hvor det ligger i landet, så er det en kilde til glæde, og 
somme tider også til bekymring, hvis noget er galt. Bolius er parate til at hjælpe dig med både inspiration 
og konkrete råd til hus og have, både gennem www.bolius.dk, magasinet BEDRE HJEM og ugentlige 
nyhedsbreve. 

Boligen er et fast tema i Realdanias eget nyhedsbrev, Mit Realdania,
så du løbende kan få Bolius nyttige tips og ideer til hus og have. 
Vi skriver her om renovering, energioptimering, indeklima og 
meget andet.

Råd og inspiration til boligejere  
RAMMEN OM DET GODE LIV

STEEN BREINER  
KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGCHEF, BOLIUS
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PETER FANGEL POULSEN  

PROJEKTCHEF, REALDANIA BYG

BYEN

Byggeriet på Københavns havnefront skal skabe nyt liv og styrke forbindelsen mellem indre by og havnen. 
Det bliver både for børn, unge og ældre, for området vil byde på en masse aktiviteter for alle aldersgrupper. 
Dansk Arkitektur Center flytter også ind, og det vil tiltrække yderligere et publikum.

Bryghusprojektet er tegnet af den verdensberømte, hollandske arkitekt Rem Koolhaas og er også af den 
grund en interessant medspiller i det københavnske gadebillede. 

Det er interessant at følge sådan et kæmpe byggeri fra begyndelsen 
i byggegrubens dyb til slutresultatet: Et hus af exceptionel, 
arkitektonisk kvalitet, der både rummer lejligheder, restaurant 
og kontorer. Byggeriet, der skal stå færdigt i 2017, er i øvrigt 
bæredygtigt på alle måder.

Livskvalitet i byrummet 
BRYGHUSPROJEKTET
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DET LEVENDE BYGGERI

Københavns nye sports- og musikmekka Royal Arena åbner i 2016, og navnet skyldes sponsoren Royal 
Unibrew. Både akustikken og funktionaliteten er i sig selv kongelige, og 15.000 gæster vil kunne nyde 
oplevelser i verdensklasse, når multiarenaen åbner om et par år. Med Royal Arena kommer København på 
niveau med andre storbyer verden over.

Royal Arena skal, samtidig med at den styrker bylivet, også kunne tiltrække flere internationale 
investeringer til Ørestadsregionen. Byggeriet vil afspejle en stærk, skandinavisk designtradition, hvor 
kvalitet, funktion og design går op i en højere enhed. 

Nyskabende byggeri, der viser vejen til fremtiden
ROYAL ARENA

LARS AUTRUP 
PROJEKTCHEF, REALDANIA
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LIV I GAMLE HUSE

Tranekær Slot er det ældste beboede, verdslige hus i Danmark. Slottet har rødder i den tidlige middelalder i 
1200-tallet og kom i 1659 i adelsslægten Ahlefeldt-Laurvigs eje. Slottet har fået en ny rolle at udfylde, efter 
at det nuværende grevepar Christian og Mette Ahlefeldt-Laurvig har åbnet deres private bolig for gæster, som 
søger eksklusivitet og ro. Den nye driftsform skal hjælpe slottet videre ind i århundredet og gøre det rentabelt 
også for fremtidige generationer.  

Tranekærs nye møde- og hotelfunktioner både respekterer og overlapper privatlivet for ejerne. En del af 
forudsætningen for, at Realdania har støttet projektet, har været at nytænke slottets funktion. På den måde 
bliver det til en vis grad tilgængeligt, mens ånden bevares.

Den umistelige bygningsarv
TRANEKÆR

CHRISTIAN ANDERSEN 
PROGRAMCHEF FOR DEN LEVENDE BYGNINGSARV, REALDANIA
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SUNDHED OG FÆLLESSKAB

Nærvær og tryghed er nøgleord i Odenses nye kræftrådgivning – et hus, der med sin arkitektur inviterer til 
samtale og samvær. Her kan patienter og pårørende få hjælp og støtte i en svær tid. Huset er fuldt af skæve 
vinkler og rummer både et kreativt værksted, en aktivitetssal og et samtalerum. Et stort træ vokser som et 
andet Yggdrasil – livets træ – i husets hjerte.

Kræftrådgivningen i Odense er en af foreløbig seks rådgivninger landet over, som Realdania og Kræftens 
Bekæmpelse har bygget. Grundtanken er, at arkitekturen i dem skal være medvirkende til at give patienterne 
livsmod og inspiration og understøtte rådgivningen af både de patienter og pårørende, der kommer i centrene.  

Rum for alle, syge og raske
LIVSRUM - KRÆFTRÅDGIVNING

PER SCHULZE 
PROGRAMCHEF FOR RUM FOR ALLE, REALDANIA
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MILJØ OG KLIMA

Rønne får en ny og bæredygtig dimension med Green Solution House i starten af 2015. Det gamle 
Hotel Ryttergården er nemlig blevet gennemgribende renoveret efter en internationalt anerkendt 
certificeringsstandard af byggeriets bæredygtighed. Og hotellet har fået en ny konferenceafdeling, så der nu 
både er hotel- og konferencevirksomhed på ét og samme sted.

Vi glæder os over, at der nu er skabt et hus, som vil blive et vigtigt omdrejningspunkt for videndeling og 
udvikling. Det bliver især spændende at se, hvad vi kan lære af de bæredygtige løsninger, som er en del af 
Green Solution House. Vi håber, at demonstrationsværdien bliver så stor, at løsningerne kommer til at vise 
nye veje i arbejdet med at gøre byggebranchen mere grøn 
og bæredygtig.

Bæredygtig og klimavenlig udvikling
GREEN SOLUTION HOUSE

LENNIE CLAUSEN 
PROGRAMCHEF FOR INNOVATION I BYGGERIET, REALDANIA
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FORSTADEN

”Udsatte boligområder i forstaden” er et nyt initiativ, som skal bidrage til en positiv udvikling af forstaden. 
Hvordan er det fremadrettet muligt at forbedre livskvaliteten for både nuværende og kommende beboere? Og 
hvordan sikrer man, at de fysiske strukturer i forstadens byggeri hjælper til med det?

Det komplekse samspil mellem mennesker og mursten i de udsatte boligområder skal undersøges, og her 
kan Realdania bruge sine mange erfaringer med innovation og udvikling af det byggede miljø i Danmark. 
I initiativets første fase, modningsprojektet, sættes der fokus på to konkrete boligområder i Gladsaxe og 
Odense kommuner – Værebro Park og Vollsmose. 

Vores ambition med initiativet er langsigtet og vil strække 
sig over en årrække og supplere vores andre igangværende 
indsatser for at forbedre livet i forstaden.

Nyt liv og nye muligheder i forstæderne
POSITIV UDVIKLING I FORSTADEN

ASTRID BRUUS THOMSEN 
PROGRAMCHEF FOR BYER FOR MENNESKER, REALDANIA
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YDEROMRÅDERNE

Danmarks eneste havbad ligger i Nørre Vorupør. Besøgende kommer hertil langvejs fra for at bade i 
Vesterhavet uden fare for understrøm eller hestehuller. Badet er adskilt fra havet af en mur og er indrettet 
med promenader, trapper, ramper og badestrand. Med den nye strandpromenade er der desuden bedre 
adgang til stranden og vandet også for dem med kørestol, barnevogn eller skateboard.

Nørre Vorupør ligger i et smørhul med Nationalpark Thy på tre sider og Vesterhavet på den fjerde. Her fiskes 
der stadig med kystbåde fra åben strand, og fiskerbådenes landingsplads, bygninger og den lange havmole 
udgør tilsammen et værdifuldt kulturmiljø. Det har været fantastisk at 
følge den storstilede renovering af kystfiskeriets bygninger og at se 
byen udvikle sig til et så populært udflugtsmål. 

Potentialer og livskvalitet
NØRRE VORUPØR PROMENADE OG HAVNEBAD

KAREN SKOU 
PROGRAMCHEF FOR MULIGHEDERNES DANMARK, REALDANIA
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REALDANIA
Realdania blev skabt, da Foreningen Realdanmark i efteråret 2000 frasolgte 
sine realkreditaktiviteter til Danske Bank. Siden 2000 har foreningen bidraget til 
mere end 2.600 små og store projekter over hele landet. De er med til at skabe 
livskvalitet i det byggede miljø til gavn for os alle. 

Lige nu støtter vi knap 700 aktive projekter rundt omkring i Danmark. Vi 
arbejder problemorienteret og dagsordensættende med filantropi og bidrager 
i samarbejde med andre til at skabe livskvalitet for mennesker – gennem en 
professionaliseret indsats inden for byggeri, byudvikling, boligforbedring og 
bevaring af historiske bygninger.



Gå ind på www.mitrealdania.dk og skriv 
dit medlemsnummer og dit postnummer

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Indtast dernæst din mailadresse og accepter tilmeldingsbetingelserne. 
Nu er du tilmeldt det månedlige nyhedsbrev.



Udvælg de temaer, du vil høre mere om – du er automatisk tilmeldt alle 
ni temaer, hvis du intet gør.

SUNDHED OG FÆLLESSKAB – drejer sig om 
projekter, der giver livskvalitet til alle, både syge 
og raske.

MILJØ OG KLIMA – sætter fokus på bæredygtig 
og klimavenlig udvikling.

FORSTADEN – handler om nyt liv og nye 
muligheder i forstæderne. 

YDEROMRÅDERNE – formidler historier, 
der ser muligheder og ikke begrænsninger i 
yderområderne.

MIT OMRÅDE – belyser projekter i din del af 
landet og inviterer lejlighedsvis til arrangementer.

BOLIGEN – sætter fokus på nytænkende 
boligbyggeri og giver gode råd og inspiration til 
boligejere.

BYEN – fortæller om byrummets muligheder for 
at skabe livskvalitet.

DET LEVENDE BYGGERI – fokuserer på 
nyskabende byggeri, der i form og formål viser vej 
til fremtiden.

LIV I GAMLE HUSE – giver dig historier om 
udvikling og bevaring af historiske bygninger.
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www.mitrealdania.dk
Jarmers Plads 2
1551 København V

Tlf. 33 18 01 15
www.realdania.dk

GÅ PÅ OPDAGELSE I DET BYGGEDE 
MILJØ MED DIN SMARTPHONE
Oplev de mange Realdania-støttede projekter med vores app. Bliv inspireret af 
moderne arkitektur og levende bygningsarv, aktive byrum og historiske haver. 
Siden år 2000 har vi støttet projekter, der har fokus på at skabe livskvalitet 
gennem det byggede miljø, og du kan i app’en:
 
•   opleve arkitektur, byrum og bygningsarv i verdensklasse i billeder og videoer
•   finde baggrundsinformation om flere hundrede projekter i hele landet
•   se Realdanias projekter i dit lokalområde
•   dele dine favoritprojekter med kollegaer og andre fagfolk
 
Projekterne er inddelt i kategorier. Det gør det nemt at finde frem til netop dem, 
som har din interesse. App’en viser dig, hvor i Danmark projekterne ligger, og 
rutevejledningen gør det let at finde derhen.

DOWNLOAD REALDANIAS APP HER


