
Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse: 
Det nye psykiatriske sygehus er bygget op omkring et stærkt greb; en hovedakse i forlængelse af det eksisterende sygehus, med 
en række vifter/arme som udgør de enkelte afdelinger. Byggeriet tilpasser sig på fin vis det skrånende terræn, og skaber derved 
en række forskudte plan, som bryder de lange gange. Overalt er der kig ud til de omkringliggende skove og landskabet, hvilket får 
byggeriet til at virke åbent. De enkelte afdelinger omkranser grønne gårdhaver, som trækkes ind i det stilrene byggeri og bryder 
med de mange hvide flader. Byggeriet bærer præg af at der har været en stor grad af brugerinddragelse, og man har formået at 
skabe et funktionelt og fleksibelt sygehus, som kan tilpasses den enkelte patients behov. Ligesom man på fin vis har løst proble-
matikken omkring offentlige og private områder.
Udtrykket er enkelt; hvide pudsede facader, som brydes af glas og træ-felter, mens man indvendigt har arbejdet med enkelte ud-
smykkede vægge. Sygehuset opleves som åbent og gennemskueligt, hvilket skaber en venlig og tryg atmosfære. 

Psykiatrisk sygehus tildeles en arkitekturpris for den nytænkende udformning, hvor elementer som udkig, lys og grønne rum, på 
fin vis skaber en tryg ramme for både personale, pårørende og patienter.  
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Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse: 
Skolen har gennem de sidste år gennemgået en stor transformation, senest med den nytilkomne foyer. Foyeren skyder sig med 
sit nye udtryk ned mellem tre eksisterende fløje, og tilføjer et nyt lag i historien om Aabenraa statsskole. Det har ikke været no-
gen nem opgave at forene så mange forskelligartede bygninger, stilarter, niveauer og materialer, men man har formået at skabe 
sammenhæng på tværs af skolen. Man oplever at lys og luft har været et gennemgående tema i transformationen, hvilket ses i de 
udvidede klasselokaler, den fritlagte kantine i kælderen og ikke mindst den åbne og venlige foyer. Overalt er der skabt torve og 
pladser, som bryder de lange gange og får bygningen til at summe af liv. 
Gennem projektet har flere af fløjene fået deres egen identitet, og særligt den oprindelige del har fået kvaliteter tilbage gennem 
genskabelse af de oprindelige detaljer. 

Aabenraa Statsskole tildeles en Arkitekturpris for den gennemgribende om- og tilbygning, hvor den nye sammenhængskraft på 
tværs af skolen på fin vis er med til at danne rammen om et solidt undervisningsmiljø.   
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Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse: 
Arkitekturprisen rosende omtale går til Kolstrup boligforenings Afd. 15 på Frueløkke.
Fra at være et trist og kedeligt område indeholdende flere boligblokke, er der nu skabt nye tider på Høje Kolstrup med projektet. 
Bygninger er blevet nedrevet og den tilbageværende boligblok er blevet opgraderet. Beton er skiftet ud med zink, tegl og træ, og 
små mørke lejligheder er blevet til store gennemlyste rum, enkelt og sikkert. Men projektet bærer også præg af at man har turdet 
tænke anderledes, særligt når det gælder placeringen af et nyt beboerhus på toppen af byggeriet. Med det varierede tag har man 
skabt et meget markant element, som signalerer, at her sker noget - især indefra vinder beboerhuset med lys og åbenhed, og ikke 
mindst udsigten udover byen.     

Arkitekturprisens rosende omtale går til Afd. 15 for gennemrenoveringen, som ikke kun har løftet selve bygningen, 
men hele området.

Kolstrup Boligforening
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Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse: 
Det bevaringsværdige byhus på Nygade har det seneste år gennemgået en forvandling fra at være forsømt og trist, til igen at være 
et præsentabelt byhus. Projektet er et fint eksempel på hvordan man gennem en renovering kan modernisere og samtidig værne 
om og forstærke bevaringsværdierne. Facaden mod Nygade er blevet genskabt med den oprindelige vindues inddeling og uoriginale 
og utilpassede vinduer er fjernet, hvilket har resulteret i en harmonisk og velproportioneret facade. Udtrykket er enkelt; pudsede 
hvide facader, røde vingetegl og koblede vinduer, som understreger de tradi-tionelle materialer og det solide håndværk.
Indvendigt fremstår huset som nyt og moderne, men man har alligevel genbrugt den gamle trappe og grundprincipperne i planløs-
ningen, med en fordelingsgang i midten og rum til siderne. Det har ikke været nogen nem opgave at lave en så gennemgribende 
renovering, men resultatet har uden tvivl løftet både huset og gaden som helhed. 

Bygningsforbedringsprisen 2016 går til Nygade 61 for den smukke og enkle renovering, som bidrager positivt til sine omgivelser

Istandsættelse af
bevaringsværdigt byhus
Nygade 61 
6200 Aabenraa

Istandsættelse afsluttet:
Sommer 2016
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Lars Johanning A/S
Erling Andersen
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Bedømmelsesudvalget motiverer sit valg med følgende begrundelse: 
Den fredede ejendom på gågaden er gennem en årrække blevet renoveret. Mest mar-kant er ændringen af facaden mod gågaden, 
hvor store utilpassede butiksvinduer er blevet skaleret ned til tre mindre vinduer. Et sikkert træk som har gjort facaden mere ind-
bydende i sin fremtoning. Bag til er bindingsværket blevet istandsat, men kun det mest nødvendige er blevet udskiftet. Indvendigt 
er butikslokalet blevet fornyet og der er etableret en ny 1.sals lejlighed. Rundt omkring i bygningen er oprindelige detaljer bevaret 
og fremhævet, såsom gamle fyldningsdøre, bjælker og lemme. Alle detaljer der er med til at vise bygningens alder og sikre auten-
citeten. Projektet er et godt ek-sempel på hvordan man gennem både fornyelse og bevaring, kan skabe gode rammer med sjæl.  

Bygningsforbedringsprisens rosende omtale går til istandsættelsen af Storegade 11, hvor fornyelse og bevaring går hånd i hånd.

Istandsættelse af
fredet butiksejendom
Storegade 11
6200 Aabenraa

Istandsættelse afsluttet:
Efterår 2015
 
Ejer: 
Søgård Byg Holding

Team:
Mads Thuesen Møller
Søgård Byg

BYGNINGSFORBEDRINGSPRIS 2016

Thomas Andresen
Borgmester

ROSENDE OMTALE

STOREGADE 11



Om vinderen sagde borgerne blandt andet:
”Et fantastisk hus”
”Det har nogle rigtig pæne detaljer”
”Et totalt gennemført familie hus”
”Lergård 38, ser pragtfuldt ud!”
”Ser virkelig flot ud”
”Lergård 38, er spændende og flot”
”Super flot hus med mange gennemtænkte løsninger og en rigtig lækker indretning”
”Det er minimalistisk, godt lysindfald med de store vinduer, samt facaden er stilren. Lergård 38 er lige min smag”

Thomas Andresen
Borgmester

VINDER

Lergård 38

BORGERNES FAVORIT 2016

Nybygget enfamiliehus
Lergård 38
6200 Aabenraa

Opført:
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