A RKITEKTURPRIS 2 0 1 5
VINDER

KONGEHØJSKOLEN
Skolebygning
Transformering og nybyggeri
Tøndervej 90
6200 Aabenraa
Opført:
Forår 2015
Bygherre:
Aabenraa kommune
Team:
Arkitema Architects og MOE

Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse:
Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt med lagerbygningen,
er der opført en ny bygning til den øvrige undervisning, kontorer og øvrige servicerum, samt arealer til samling. En meget enkel
overskuelig planløsning, som gør det muligt at skabe rum til ethvert tænkeligt formål.
Imellem de to bygninger ligger en del af skolens udeareal, som kan smelte sammen med hallens funktioner – det er meget tydeligt,
at dette greb genererer et kolossalt frugtbart liv, som sætter sit præg på skolen generelt. Kongehøjskolen er et meget vellykket
byggeri, som ved en kombination af nyt og brugt har skabt unikke rammer for skolens hverdag.
Kongehøjskolen tildeles årets Arkitekturpris for vellykket transformering af eksisterende lokaler kombineret med nybyggeri, som
tilsammen er blevet et råt og inspirerende miljø, hvor leg og læring er i fokus.

Thomas Andresen
Borgmester

A RKITEKTURPRIS 2 0 1 5
ROSENDE OMTALE

LYRESKOVSKOLEN
Skolebygning
Hærvejen 46
6330 Padborg
Opført:
Sommer 2015
Bygherre:
Aabenraa kommune
Team:
Arkitema Architects og Rambøll

Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse:
Skolen er bygget op med et enkelt og sikkert greb, hvor et fælles torv med trappe danner omdrejningspunkt for de forskellige skoletrin. Bygningens udformning skaber, både ude og inde, en række spændende og afgrænsede rum. Overalt fremstår skolen åben
og venlig, og man oplever at bygningen gennem de forskellige skalatrin og rumligheder både favner leg, læring, fritid og fordybelse.
De mange farverige udsmykninger og materialer indgår som en integreret del af arkitekturen. Dette er med til, at give de enkelte
skoletrin identitet, samtidig med at de inviterer til læring gennem leg.
Lyreskovskolen tildeles rosende omtale for bygningens funktionelle og farverige formsprog, som på fin og overbevisende vis danner
rammerne om et inspirerende læringsmiljø.

Thomas Andresen
Borgmester
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ROSENDE OMTALE

STRANDPROMENADEN
Byrum
Kystvej
6200 Aabenraa
Opført:
Forår 2015
Bygherre:
Aabenraa kommune
Team:
Hasløv og Kjærgaard, og Rambøll

Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse:
Et er at kunne etablere en strandpromenade – noget helt andet er at gøre det. I sin fuldt udbyggede form, vil den blive et stort aktiv
for Aabenraa. Hvilket den allerede er. Enkelheden er påfaldende: Corten stål som det mest iøjnefaldende gennemgående materiale,
og ellers blot en smuk nord-syd gående overgang imellem byen og vandet, med god plads til ophold og leg, og til arrangementer
der kræver mere plads – alt sammen udført i smukke materialer. En fin håndtering af robuste detaljer sikrer, at anlægget kan holde
til daglig brug. Værs’go – græsset må betrædes.
Strandpromenaden tildeles rosende omtale for en smuk og enkel tilrettelæggelse af en by- og fjordnær park.

Thomas Andresen
Borgmester

BYGNINGSFORBEDRINGSPRIS 2015
VINDER

GAMLE KONGEVEJ 35
Renoveret Jep Fink ejendom
Gamle Kongevej 35
6200 Aabenraa
Istandsættelse afsluttet:
Forår 2015
Ejer:
Allan Jepsen
Team:
Knud Midtgaard, Kraftmann mfl.

Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse:
Den bevaringsværdige villa på Gamle Kongevej 35, tegnet i 1933 af Jep Fink, er blevet sat i stand fra kælder til kvist. Projektet er
et glimrende eksempel på, at man godt kan modernisere uden at gå på kompromis med bevaringsværdierne og bygningens oprindelige udtryk. Indvendigt har man bibeholdt mange originale elementer, som gulve, trapper og døre. De steder hvor man har tilføjet
nyt, har man gjort det i stilen. Istandsættelsen er kompromisløs - Overalt er der gjort brug af traditionelle håndværksmetoder:
Taget har fået nye røde vingetegl med rygningen lagt i mørtel, nye fuger med samme farve som de oprindelige og selv de nye
vinduer er med koblede rammer og trukket glas. Det er tydeligt, at selv ikke den mindste detalje har været overladt til tilfældighederne, og man kan da også diskutere om man ikke enkelte steder er gået for vidt. Vigtigst af alt er dog, at man på trods af det
gennemgribende projekt har formået at bevare husets sjæl og stemning.
Bygningsforbedringsprisen 2015 tildeles Gamle Kongevej 35 for den smukke renovering i harmoni med husets oprindelige stil, som
bidrager positivt til sine omgivelser.

Thomas Andresen
Borgmester
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VINDER

GAMLE KONGEVEJ 35
Renoveret Jep Fink ejendom
Gamle Kongevej 35
6200 Aabenraa
Istandsættelse afsluttet:
Forår 2015
Ejer:
Allan Jepsen
Team:
Knud Midtgaard, Kraftmann mfl.

Om vinderen sagde borgerne blandt andet:
” Det er blevet sindsygt flot!”
” En helt fantastisk og arkitektmæssig nænsom gennemrestaurering”
” Superflot renovering med respekt for ejendommens udtryk”
” Så smukt & de gamle værdier er beholdt”
” Et utroligt flot hus og have”
” Gl. kongevej, fordi den beholder det lidt ældre look! Og det er rart at se”
” Gl. Kongevej 35, da det er blevet ”konge”

Thomas Andresen
Borgmester

