
Trap Danmark: Hillerød Kommune
Hent bøger PDF

Trap Danmark
Trap Danmark: Hillerød Kommune Trap Danmark Hent PDF Få omfattende viden om Hillerød Kommunes

natur, historie, kultur og samfundsforhold. I alt har 153 forskere og eksperter bidraget til denne rigt
illustrerede bog med viden om det væsentligste fra Store Lyngby til Ny Hammersholt og fra Nødebo til

Lystrup. Tag med på kongelig parforcejagt i den skovrige kommune, hvor både fiskeørnen og havørnen har
valgt at bygge rede. Læs om Æbelholt Kloster, Nordsten Maskinfabrik og om, hvordan Vilhelm Holck har sat
sit præg på området. Udforsk Frederiksborg Slot og Favrholm, hvor Nyt Hospital Nordsjælland opføres. Trap

Danmark har det væsentligste med. Fra det mest almindelige til det mest specielle. Bogen er baseret på
indholdet om Hillerød Kommune i Trap Danmark 6. udgave, bind 27: Frederikssund, Hillerød, Allerød,

Hørsholm, Rudersdal og er suppleret med et kort over kommunen i målforholdet 1:75.000 samt et forord af
borgmester Kirsten Jensen. Opdag Danmark – med Trap.
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