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Bygningspræmiering
Den 1. oktober, arkitekturens dag, var en lille festdag for FBL-Hjørring. I
Nordjyske Banks lokaler i Østergade i Hjørring kunne vi præmiere tre eksempler på godt og smukt byggeri.
Man kan sige, at der er tale om en genoptagelse af en tradition fra den tidligere Hjørring Kommune – en tradition, som har ligget stille siden kommunalreformen 2006. FBL henvendte sig for tre år siden til kommunen om sagen og
fik det indtryk, at noget var lige på trapperne. Da der alligevel ingenting skete,
besluttede vi så i bestyrelsen at tage sagen i egen hånd.
Vi var heldige at få et samarbejde i stand med Nordjyske Bank og få etableret
en bedømmelseskomite, der ud over 2 bestyrelsesmedlemmer, Niels Bendsen
og Kjeld Poulsen, og områdedirektør i Nordjyske Bank, Jens Christian Kringelholt, også omfattede to eksterne medlemmer, tidligere stadsarkitekt i Aalborg, Per Svensson, og underviser ved EUC-Nord, Bygge og Anlæg, Lars Skibdal Schmidt.
Præmieringen fandt sted i tre kategorier: Boligbyggeri, erhvervsbyggeri og
byggeri i det åbne land. Ejerne fik en plakette til husets facade, arkitekterne et
diplom.
De tre præmierede byggerier var:
Boligbyggeri:
”Villa Schlie” Stenbjerg 4 i Hirtshals
Bygherre: Ulla og Kaj Schlie
Arkitekt: NØRKÆR+POULSEN, Aalborg
Motivering:
Et enfamiliehus der indgår smukt i det omgivende landskab og tilpasser sig fint til den
øvrige bebyggelse i boligområdet.
Husets arkitektur fremtræder let og luftigt,
hvilket understreges af den svævende udbygning mod nord. De store vinduesflader med vid
udsigt over byen og havet underbygger sammen med det hvide murværk yderligere denne
lethed.
Huset præmieres, fordi det er en arkitektonisk
berigelse af boligområdet.
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Erhvervsbyggeri:
Staldbygninger Hovedvejen 490 i Sønderskov
Bygherre: Tina og Palle Joest Andersen
Arkitekt: Bygningskontoret NORD A/S, Aalborg

Motivering:
Et staldbyggeri der i sit formsprog og tilpasning til den ældre ejendom udgør en meget
smuk helhed.
Byggeriet er skulpturelt, hvilket understreges af de store vestvendte tagflader som i sit
formsprog følger landsdelens typiske beplantninger der afspejler den overvejende vindretning.
De lyse facader og tage giver et let og luftigt indtryk af de store staldbygninger.
Byggeriet præmieres, fordi det er en arkitektonisk berigelse til inspiration for fremtidigt
landbrugsbyggeri

Byggeri i det åbne land:
Sommerhus Kystvejen 145 i Lønstrup
Bygherre: Lene og Ole Poulsen
Arkitekt: ARKITEKTFIRMAET JØRGEN USSING, Løkken

Motivering:
Et sommerhus der i sin tredelte form blødt følger terrænet og indgår smukt i klitlandskabet på kystskrænten ved ”Harrerenden” og fint tilpasser sig den øvrige bebyggelse.
Husets arkitektur er skulpturel; med sit materialevalg og svungne formsprog fremstår
huset robust og alligevel let. Valget af ubehandlet træ til såvel bygningskrop som tagbeklædning giver et farvespil, der med tiden kun bliver smukkere.
Huset præmieres, fordi det er en arkitektonisk berigelse af området.
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Under vores forberedelse af præmieringen takkede kommunen nej til at indtræde i bedømmelseskomiteen, og vi fik at vide, at kommunen fra næste år
selv ville uddele en arkitekturpris. Det bevirker naturligvis, at FBL’s initiativ
ikke kan fortsætte helt uændret. På hvilken måde, der vil blive justeret, er stadig ikke besluttet.
Generalforsamling 2012
Med dette nyhedsbrev følger en indkaldelse til årets generalforsamling, som
finder sted torsdag, 15. november 2012, kl. 19. Som indledning til aftenen har
vi fået Søren Nygaard fra Arkitektfirmaet Finn Østergaard til at fortælle om
den særlige opgave, man er involveret i med renoveringen af Codanhus, bl.a.
med facadeudtrykket ud mod Springvandspladsen og de muligheder og begrænsninger, det giver arkitekten, når den bærende konstruktion er givet.
Kalenderen
7. november:

Bestyrelsesmøde

15. november:

Generalforsamling

10. december:

Bestyrelsesmøde

Venlig hilsen
Søren Thirup
Formand for FBL-Hjørring
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