VARBERGS KOMMUN BYGGNADSPRIS 2017
Kom med förslag!
Byggnadspriset delas som belöning för värdefulla insatser inom området för
byggnadsutformning i dess vida bemärkelse.
Följande riktlinjer gäller för byggnadspriset.
1. Byggnadspriset delas ut till ägare av byggnad.
2. Nominerad byggnad ska vara belägen inom Varbergs kommun och ska
nomineras inom 3 år efter färdigställandet.
3. Byggnad som nomineras kan antingen vara nybyggd eller byggnad som
genomgått omfattande förändring.
4. Byggnad som nominerats tidigare, men inte prisbelönats, får nomineras
på nytt.
5. Enskild nedborgare, organisation, företag liksom medlem i juryn för
byggnadspriset, har rätt att nominera pristagare. Nomineringen ska ha
inkommit skriftligen till kommunstyrelsen senast 15 december 2017,
använd blankett.
6. Juryn beslutar att priset avser en nominerad eller delas av flera
nominerade byggnader.

Vinnare 2016
Etikhus
Sönnermarksområdet i Träslövsläge.

ANSÖKAN TILL BYGGNADSPRISET 2017
Byggnadspriset delas som belöning för värdefulla insatser inom området
för byggnadsutformning i dess vida bemärkelse. Byggnaden kan
nomineras inom 3 år efter färdigställandet och ska vara belägen inom
Varbergs kommun. Både nybyggnad och byggnad som genomgått
omfattande förändring kan nomineras.
Vill anmäla nedanstående byggnad till Byggnadspriset 2017.
FASTIGHETSBETECKNING:
ADRESS:
ANMÄLARE:
TELEFON:
E-POST:

Minst tre av kriterierna ska finnas med enligt kommunfullmäktiges
beslut. Kryssa i de kriterier som ni anser passar på förslaget.
Är väl anpassad till omgivningen, visar exempel på god helhetssyn
samt ger ett tillskott till kulturmiljön.
Visar på god arkitektur genom gestaltning med avseende på form
och färg.
Får den konstnärliga utsmyckningen att vara en funktion.
Visar på god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv.
Visar på god tillgänglighet och service för flertalet brukare.
Är ett bra exempel på kretsloppstänkande.
Visar kreativa lösningar vad gäller energieffektivitet.
Övrigt
Bifogar foton eller illustration.
Bifogar övrig motivering till förslaget.

Skicka din nominering till Varbergs kommun, Kommunstyrelsen,
432 80 Varberg. Märk kuvertet med ”BYGGNADSPRIS 2017”
Det går också bra att skicka e-post till: ks@varberg.se
Skriv ”BYGGNADSPRIS 2017” som ärende.

Välkomna med din ansökan!

