
Folkeaktier – Hvad er det? 
I Huset40 kan du købe folkeaktier - 100 kr. pr. stk.  

Gem din folkeaktie, måske bliver du den heldige vinder, af en flot 

gavekurv. Hvert år i oktober fejrer vi Huset40´s fødselsdag.  

Vi byder på en hyggelig eftermiddag med musik, 

sildemad og trækning af folkeaktienumre  

(gevinster – 3 flotte kurve). Der er gratis adgang til 

arrangementet. 

Indtægterne fra folkeaktierne går til vedligeholdelse 

at Huset40. 

 

Historien bag folkeaktierne.  
For mange år siden sukkede Faxe Ladeplads efter et Medborgerhus, men det var ret svært at finde et der 

var egnet, og samtidig en bekostelig affære. Formand Bent Bertram fra Borger & Erhvervsforening fik en 

god ide ”hvis vi sælger nogle folkeaktier, kan vi måske købe et hus i byen” De grønne folkeaktier blev 

fremstillet, og der blev solgt rigtig mange af dem, dermed blev et stort beløb indsamlet. 

Den daværende Cigarfabrik, Gefion og Bowlinghallen kom på tale, men alle forsøg mislykkedes desværre 

– ingen ville sælge til dette formål, eller også var det for dyrt. Tanken om et medborgerhus blev opgivet, 

folk kunne derfor få deres indskudte penge retur fra Borger & Erhvervsforeningen. De resterende 140.000 

kr. blev aldrig afhentet, de blev pænt sat ind i banken – mærket Medborgerhus. Hermed var de grønne 

folkeaktiers tid forbi. 

 

I 2013 fik Bent Bertram atter en god ide. Kommunens ejendom på Hovedgaden 40 stod tomt på 2. år, 

måske kunne den købes? Efter en god snak og megen velvillighed fra de lokale 

politikere og byrådet, blev det besluttet, at Borger & Erhvervsforeningen godt 

måtte købe Huset for de hensatte penge.  

D. 5. oktober 2013 var købet en realitet, og Huset blev indviet af Borgmester 

Knud Erik Hansen. 

Nu var Huset til rådighed, 

men der skulle males og 

gøres rigtig meget, før 

det kunne bruges. Ideen 

med folkeaktier kom atter i spil. Bestyrelsen fik 

fremstillet de nye blå folkeaktier til det gode formål, 

og de blev solgt til byens borgere, og andre 

interesserede. Nu var der penge nok til at frivillige 

kunne istandsætte Huset. 

 

Huset har siden da udviklet sig til et fantastisk sted, med mulighed for koncerter, interessegrupper, yoga, 

kor, spiseaftener, bankospil, valgaftener, turistudlejning, fredagsbar, klubværelser, festudlejning og meget 

mere – et rigtigt multihus.  

Med dette høje aktivitetsniveau, skal der lægges rigtig mange frivillige 

arbejdstimer. Dette blev en alt for stor arbejdsbyrde for den siddende 

bestyrelse. Fra d. 1/1 2019 valgte bestyrelsen at dele sig op i 2 

foreninger, således at arbejdsbyrden for de nu 2 foreninger, er blevet 

en overkommelig opgave.  

Borger & Erhvervsforeningen ejer stadig Huset, men Foreningen 

Huset40 har brugsretten og har forpligtet sig til at holde bygningen i 

forsvarlig stand, samt drive Huset som Forsamlings-og Kulturhus. 

 

 

 
Venlig hilsen bestyrelsen/Almer Simonsen 

 

Blå folkeaktie 


