
 

Foreningens projekter og resultater
 
2015
Forskønnelse af byens pladser

Den selvejende institution Hofrådens hus 
oprettes 
 
2016
Vi sikrer at smøgen ned til havnen får  
navnet Holzstaffel

Hofrådens hus købes 

2017
Vi tildeles Andelskasseprisen 15.000 kr. 
 
Vi medvirker til facaderenovering af et  
Hertughus på Storegade.  
(Sdb. Bygningsforbedringsudvalg)
 
Forskønnelse af Hertug Ernst Günthers  
plads afsluttes

2018 
Renovering af taget på Hofrådens hus 
påbegyndes 
 
2019 
Lejer os ind i Ruths hus, Storegade 19

Brochuren “Parkens sjældne træer” udgives
 
Minimuseum ved slottets porthus udvides til  
turistinfo, som passes af foreningens  
medlemmer

Bogen ”Flækken - kom inden for” udgives 

2020 
Bogen “Flækken - kom inden for” 
udkommer på tysk. 

Velkommen til 
Hertugbyens Bevaringsforening

Bliv medlem af 
      Hertugbyens Bevaringsforening

- Og vær med til at udvikle Augustenborg. 

• Du gør en indsats for at bevare den 
enestående kulturarv i Augustenborg 

• Du er også med til at give Augusten-
borg en stærk stemme i forhold til byrå-
det og den kommunale forvaltning 

Sådan bliver du medlem 

Du kan melde dig ind på foreningens 
hjemmeside: www.hertugbyen.dk 
 
e-mail med anmodning om medlemskab:
kasserer@hertugbyen.dk  
 
Medlemskab for én person: 100 kr. pr. år 
Medlemskab for par: 150 kr. /år

Hjemmeside: www.hertugbyen.dk

Facebook: https://www.facebook.com/
Hertugbyen/ 

Mail:  mail@hertugbyen.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Velkommen til 
Hertugbyens Bevaringsforening



Det arbejder vi for:

• At de gamle bevaringsværdige og  
fredede byhuse renoveres og bliver til  
attraktive boliger og forretninger. 

• At Hertugbyen Augustenborg bliver til et 
kulturelt samlingspunkt. 

• At skabe en helhed, hvor kunst, arkitektur 
og Augustenborgs lange historie bliver en 
turistmagnet.
                                                                                    

 

Hofrådens Hus

Foreningens aktiviteter og  
    arbejdsmetoder

HB arbejder for sine visioner gennem en række 
projekter og aktiviteter. Det er både projekter 
om forskønnelse af byen såvel som projekter til 
at skaffe finansiering til bevaringsaktiviteter. HB 
har indtil 2020 støttet Hofrådens Hus med mere 
end 200.000 kr.

Udviklings- og bevaringsprojekt 
                for Hertugbyen

Sønderborg Kommune arbejder på et stort 
udviklingsprojekt for den gamle Hertugby. 
Byen skal være et kulturelt fyrtårn i kom-
munen.  
 

HB’s rolle
 
HB bidrager med forslag, rådgivning og 
lokal forankring. Det vil i de kommende år 
være  en nøgleopgave for HB at bidrage til 
projektet og samtidig sikre, at byens  
interesser bliver hørt. 
 
Læs mere på www.hertugbyen.dk

Den centrale del af Hertugbyen Augustenborg 
udgør et kulturmiljø, som er uden sidestykke i 
Danmark. Det er en slotsby fra 1700 tallet, hvor 
slot, administrationsbygninger og et lille 
tilknyttet bymiljø udgør et enestående hele.

Det lille bymiljø med en række fredede og  
bevaringsværdige huse udgør en vigtig del 
af helheden, men trænger til hjælp for at blive 
bevaret. Derfor tog nogle ildsjæle i januar 2015 
initiativ til at oprette Hertugbyens Bevarings-
forening (HB).

 

Hofrådens Hus er et af de største projekter 
HB arbejder med. Huset er et fornemt 
sen barok hus, som blev opført i 1774 som 
embedsbolig for hertugens Hofråd.

Huset, som er det største og fornemste, 
danner med sine markante proportioner 
midtpunkt for en række fredede eller 
meget bevaringsværdige bygninger. 
 
Læs mere om Hofrådens Hus på: 

www.hertugbyen.dk

Hofrådens Hus viser vejen/ Frivillige gør en 
forskel
 
Hofrådens Hus viser hvor langt frivillige 
kræfter kan nå gennem en fælles indsats. 
Det inspirerer os alle til en fælles indsats for 
at løfte hele Hertugbyen. 

HERTUGBYENS  
                    BEVARINGSFORENING


