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En god
sag
Jal<ob Lange, Formand for
Foreningen Hovedstadens
Forskønnelse, skriver:
Den fredede telefonkiosk fra
1896, Jagtvej 226, ved Poul Hen
ningsen Plads er ved at forfal
de. Endnu ikke alvorligt, men
den trænger til maling, lidt
murerarbejde og lanterne der
kranser toppen skal efterses.
Det var en selvbestaltet
borgergruppe Kioskens Ven
ner der fik den fredet i 1994.
Foreningen Hovedstadens For
skønnelse havde i den perio
de ansvaret for kiosken. Hvem
ejer telefonkiosken nu? Hvor
dan kan det sikres, at den fre
dede kiosk ikke går til? Den
fredede telefonkiosk er en ægte
Østerbro Perle!

Mange gode personer
i l<0mmunen har været
på jagt efter et svar.
Her er, hvad vi forelø
big er nået frem til:

Det har været cl dctckl ivar
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bejde i flere forvaltninger.
Hverken Teknik- og Miljøfor
valtningen eller Københavns
Ejendomme under Kultur- og
Fritidsforvaltningen står som
ejer af telefonboksen. Af tings
bogsoplysningerne fremgår
l{iosl.cens Venner som ejer.
Der er også blevet ledt og
søgt i det offentlige register,

www.ois.dk. Det er en statslig
database, der vedligeholdes af
de danske kommuner, og hvori
man finder en række forskel
lige oplysninger om ejendom
me i Danmark. Man skal kende
adresse eller matrikelnummer
på den ejendom, man vil vide
noget om, og den gamle tele
fonboks har adressen Jagtvej

226. 014s;1 her lll'luwllt•H dl'l,
at ejeren er l1'oreningen Kio
skens Venner; men der står ik
ke, hvem det er.
Til gengæld står der rn nn
den ting, som er intrrcss:1111.
Administrator af cjrndom
men er Foreningen Ul l lo
vedstadens Forskønnelst', Ha
man skulle tro, at der et slt'<I
i foreningens papirer ligger en
fuldmagt til at at foretage sig
de fornødne ting for at vedli
geholde denne smukke og me
get specielle gamle telfonboks.
På den anden side - det er jo
ikke sjovt, hvis man ikke har
et sted at sende regningen hen,
og der er ingen tvivl om, at det
er ejeren selv eller brugeren,
som har ansvar for vedligehol
de fredningen i henhold til lo
vens § 9, hvis den er fredet.
Hvis nogen af vores læsere
kan hjælpe, tager vi med tak
nemmelighed imod det. Det vil
le være synd, hvis den gamle
telefonboks gik til på grund af
sjuskeri og glemsomhed.
For dem, der har adgang til
internettet, og som vil vide me
re, kan jeg henvise til de re
levante love på denne adres
se: www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id= 137111
; og til kulturarvstyrelsens
hjemmeside, der har mulig
hed for at yde støtte til frede
de bygninger: www.kultursty
relsen.dk/kulturarv/arkitek
tur/dit-fredede-hus/stoettemu
ligheder/
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