Holbæk den 18. december 2020

Æglageret er klar til 2. etape af større ombygning
Æglageret i Holbæk har i efteråret fået udskiftet tag og indrettet loft til en ny multisal.
Nu er finansieringen til 2. etape af ombygningen på plads.
På Æglageret, der danner rammerne om Holbæk Kunstforening, Danmarks Ægmuseum
og Det poetiske værksted, glæder de sig over, at de efter nytår kan få lavet handikapadgang til alle etager og bedre forhold for børnekulturen.
Det er Sparekassen Sjælland-Fyn og Sparekassen Sjælland Fonden, der er trådt til med
den sidste del af finansieringen, der skulle til for at sætte gang i næste etape af det større
renoveringsprojekt.
Støttemidler finansierer ombygningen
Projektet er båret af støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond, Holbæk Kommunes
PULO midler, Holbæk Kommunes kulturudvalg, Lokale og anlægsfonden – og nu også
fra Sparekassen Sjælland-Fyn, der har hovedsæde i Holbæk, samt Sparekassen Sjælland
Fonden.
”Vi vil gerne støtte op om foreninger og aktiviteter, der gør det muligt at leve et liv med
kulturelle oplevelser, variation og samvær – også uden for de store byer i Danmark. Et renoveret Æglageret betyder flere kunst- og kulturtilbud for borgere, ikke mindst børn og
unge, i Holbæk og omegn, som er tættere på den enkelte. Derudover tiltrækker kulturinstitutioner både arbejdskraft og andre aktiviteter, og det betyder bl.a. også, at vores egn
bliver et mere interessant sted at bosætte sig,” fortæller sparekassedirektør Bruno RiisNielsen fra Sparekassen Sjælland-Fyn om baggrunden for støtten.
Ser frem til genåbning af hele huset, der snart fylder 100 år
”Det er et stort skulderklap til det arbejde, Æglageret udfører,” udtaler formand Jørgen
Fokdal fra Den selvejende institution, der ejer Æglageret, og fortsætter: ”Vi forventer at
kunne åbne hele huset op igen i august 2021, hvor bygningen runder 100 år. Indtil da kan
vi bruge vores normale udstillingssal – og Kunsthåndværkerbutikken og Danmarks Ægmuseum har også åbent.
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