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Der gives Rosende omtale til Smukt Uderum Høruphav 
havneanlæg, der med de gennemgående træbelæg-
ninger samler havnens mange forskelligartede områder. 
Havnen indbyder til ophold og formår at samle mange 
aktiviteter til glæde for både lokale og turister i om-
rådet. Der er for nyligt etableret et trappeanlæg, som 
giver mulighed for, at de besøgende kan nyde solen og 
havneatmosfæren. Derudover er et praktisk og tilpas-
set omklædningsområde opsat til de badende gæster. 
Høruphav havn har med sine mange fine små tiltag 
skabt et havnemiljø, hvor brugerne sættes i centrum 
og hvor uderummet på fornem vis samler de mange 
funktioner, som havnen har. 

Anerkendelse 2018
Rosende omtale til Smukt Uderum
Uddelt af Sønderborg Kommune

Høruphav havn, Høruphav
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Anerkendelse af Godt Lokalt Initiativ gives til Smøltårnet 
i Smøl. Den gamle transformerstation i Smøl er i som-
meren 2017 omformet til Smøltårnet og blev den 20. 
juli 2017 indviet af Smøl Landsbylaug. Transformertår-
net, der er opført af røde mursten, står som et histor-
isk mindesmærke øst for Smøl i vejsiden af den gamle 
landevej, der førhen fungerede som hovedvej gennem 
Smøl. Det stykke af landevejen hvor tårnet står, an-
vendes i dag primært af cyklister og gående, der her 
får en unik mulighed for at holde pause og nærstudere 
Smøltårnets nye funktion. Tårnet er på en enkel, men 
effektfuld måde, omformet så det inviterer til ophold. 
Via en lille bænk, rundt om tårnets yderside, kan man 
tage et hvil og nyde udsigten ud over marken, som tår-
net skuer over. Inden i tårnet er der opsat en hylde med 
en gæstebog, hvor besøgende kan skrive en lille hils-
en. Derudover er der opsat en fin planche med før og 
efter billeder fra tårnets renovering samt en infotavle 
til besøgende i området med praktiske og lokale oplys-
ninger. Tårnet har rester af graffiti og på den ene side 
vokser en efeu op og giver tårnet et næsten eventyrligt 
islæt.

Anerkendelse 2018
Anerkendelse af Godt Lokalt Initiativ 
Uddelt af Sønderborg Kommune 

Smøltårnet, Smøl
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Anerkendelse af Smuk Istandsættelse gives til Vester 
Snogbæk 6 i Vester Snogbæk. Den istandsatte bygning 
er en gammel staldbygning, opført i 1860 som en del af 
den gamle præstegård i Vester Snogbæk. Med sine kar-
akteristiske gulpudsede pilastre og hjørnelisener om-
ringes bygningens gule murstensfacader på en klassisk 
og enkel måde. Bygningens stråtag giver den tyngde og 
understreger dens stoflige fremtræden på fineste vis. 
Som en vigtig del af miljøet omkring ”udhuset” indgår 
hele ejendommen på Vester Snogbæk 6, som et lokalt 
vartegn. Udbygninger af denne skala har i vores tid 
mistet deres primære funktionalitet, derfor er det her 
prisværdigt, at istandsættelsen af bygningen ikke har 
svækket dens arkitektoniske og kulturhistoriske kval-
iteter. Som en betydelig del af helheden og forståelsen 
af området består bygningen i sin oprindelige form. 

Anerkendelse 2018
Anerkendelse af Smuk Istandsættelse 2018
Uddelt af Sønderborg Kommune

Vester Snogbæk 6, Vester Snogbæk
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Anerkendelsen af Smukt Nybyggeri gives til Multikul-
turhuset i Sønderborg. I en fusion mellem det gamle Ew-
ers pakhus på Sønderborg havn og en ny bygning, har 
AART architects og ZENI arkitekter, skabt et multirum, 
hvor husets besøgende kan udfolde sig kulturelt. Huset 
omdanner havnekajen til et mødested, hvor kommun-
ens borgere kan mødes, om et af de mange kulturelle 
tilbud, som bygningen rummer. Bygningens proportion-
er og placering forholder sig til den store masterplan 
for Byens Havn, tegnet af arkitekten Frank Gehry, hvori 
bygningen er et vigtigt led for realiseringen. Med den 
nye bygnings glatte og hvide overflader, der kunstner-
isk skæres af store vinduespartier, står den i anseelig 
kontrast til det gamle Ewers pakhus, der med sit ro-
buste og stoflige materiale, det smukke røde tegltag og 
de mange små og industrielle vinduesåbninger, giver 
tyngde og et historisk lag til det omkringliggende miljø.

Anerkendelse 2018
Anerkendelse af Smukt Nybyggeri 2018
Uddelt af Sønderborg Kommune 

Multikulturhuset, Sønderborg
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Anerkendelse af Smukt Uderum gives til Havbogade-kvar-
teret i Sønderborg. Oprindeligt var Hønekilden og Ank-
erpladsen indstillet som to separate uderum, men den 
nære forbindelse og den samlede forståelse ved oplev-
elsen af disse to uderum har gjort, at Sønderborg Kom-
mune ønsker at anerkende hele Havbogade kvarteret 
som et smukt uderum i sin helhed. Med sine materialer 
og rummelige dimensioner formår Havbogade kvarteret 
at binde et vigtigt byrum på Sønderborg havn sammen, 
så man både kan opleve det nære intime miljø samtidig 
med, at havnens større bygninger og Alssunds vandover-
flade giver dybde til oplevelsen af miljøet. Fine kig til 
blandt andet Sct. Marie kirke og Kong Chr. D. X’s bro 
binder det ellers meget komplekse byrum sammen og 
giver de besøgende mulighed for at betragte essensen 
af Sønderborg, i flotte og helstøbte omgivelser.

Anerkendelse 2018
Anerkendelse af Smukt Uderum 2018
Uddelt af Sønderborg Kommune 

Havbogade-kvarteret, Sønderborg 


