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På gensyn! 



En forening til udvikling og bevaring af BY og LANDskabskultur 

PRESSEMEDDELELSE	 25-01-2006 

Diplom 2005 

På bestyrelsesmødet den 24 januar besluttede bestyrelsen, hvem der skal modtage årets 
diplom. 
Hvor vi normalt tildeler diplom for istandsættelse, ombygning, tilbageførsel til tidligere, 
eller nyudvikling afen bygning, har vi i år besluttet os at tildele diplomet til ejerne af
 
bygningen Reistrupvej 9 i Næstved. Diplomet tildeles til: Inger og Jes Foldbjerg, fordi de
 
gennem 18 år har passet på Reistrups interiør.
 

I den nærmeste fremtid vil det blive meddelt, på hvilket tidspunkt overrækkelsen vil finde
 
sted.
 

Igennem - Sjællandske - er det blevet oplyst at villaen nu er til salg.
 
Bevaringsforeningen agter i den anledning at søge at samle alle gode kræfter om en
 
model, der kan redde bygningen og dens interiør for eftertiden.
 
Invitation til et sådant møde vil afgå i den nærmeste fremtid.
 

For øjeblikket ser vi 3 forskellige muligheder for at redde bygningen og Reistrups interiør
 

1.	 Bygningen købes af en fond/grupper af fonde, der skaffer de fornødne midler til 
køb afbygningen samt sikring afbygningens indre og ydre, inden bygningen sælges 
videre eller udlejes med en bevaringsdeklaration. 

2.	 Bygningen købes afNæstved Kommune, der dernæst sikrer bygningen med en 
bevaringsdeklaration inden salg eller udlejning til private 

3.	 En eller flere fonde køber i samarbejde med Næstved Kommune bygningen. 
Bygningen anvendes derefter som æresbolig til en lokal kunstner efter der er lagt 
bevaringsdeklaration på bygningen. 

Venlig hilsen 
Bevaringsforeningen 
v. Jens Tommerup 



Diplom
 
2005
 

BEVARINGSFORENINGEN
 
I NÆSTVED TILDELER
 

Inger og Jes Foldbjerg
 
sin påskønnelse for deres
 

omhu for bevarelsen
 
af interiøret
 

Reistrupvej 9
 
Næstved d. 20.2.2006 


