Anerkendelse 2019
Rosende omtale for Smuk Istandsættelse
Uddelt af Sønderborg Kommune

Ringbakken 1-19F, Sønderborg
Der gives Rosende omtale til boligbyggeriet på Ringbakken 1 – 19f i Sønderborg, der med sit nye smukke
og rustikke ydre, har sænket lejlighedernes energiforbrug og løftet den arkitektoniske fremtræden, til glæde
for beboerne og de mange forbipasserende.
Til renoveringen, der omhandler udvendig energirenovering, samt etablering af terrasser og altaner på de 4
boligblokke, er der anvendt facadeteglsten til boligblokkenes ydre, der i dag står som en ny fortolkning af den
klassiske teglmur. Facaderenoveringen er udført med et
bæredygtigt, ærligt og vedligeholdelsesfrit materiale,
der ikke går på kompromis med den håndværksmæssige og arkitektoniske kvalitet, og fremstår derimod
smuk og rustik.
I vurderingen er der lagt vægt på, at bygherre har udfordret de gængse facadeløsninger. Det hér anvendte
materiale er nyt, spændende og bæredygtigt, hvor bl.a.
lokale tegl er anvendt. Renoveringen har løftet bygningernes arkitektoniske udtryk og givet boligbyggeriet en ny moderne helhed, der viser en alternativ og
værdig løsning på istandsættelse og energioptimering
af 60´ernes boligbyggeri, hvilket danner grundlag for
den rosende omtale.
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Anerkendelse 2019
Anerkendelse af Godt Lokalt Initiativ
Uddelt af Sønderborg Kommune

Pumpehuset Mjels
Anerkendelse af Godt Lokalt Initiativ gives til Mjels
pumpehus.
Det gamle pumpehus i Mjels er, som følge af et frugtigt
samarbejde mellem lokale ildsjæle og Aage V. Jensens
Fond, i 2017 omdannet til naturformidlingshus og oplevelsescenter, og blev indviet den 31. maj 2017.
Pumpehuset, der tidligere blev anvendt til afvanding af
Mjels Sø, står nu som et historisk mindesmærke øst for
Mjelsgaard, der i dag er flittigt besøgt af både lokale
samt turister. De får her en unik mulighed for at holde
pause og fordybe sig i områdets smukke natur.
Projektet har skabt bedre tilgængelighed til naturen, hvor
pumpehuset forener fortællerværdi ift. det historiske
pumpehus samt formidling af de danske naturværdier,
hvilket skaber en prisværdi merværdi for kommunen og
ikke mindst det naturskønne område omkring Mjels sø.
Pumpehuset er på en enkel, men effektfuld måde omformet, så det inviterer til ophold og formidling, hvor
det gamle pumpehus med sit renoverede indre og ydre,
vil give alle besøgende mulighed for at opleve, føle og
smage på naturen før, nu og i fremtiden.
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Anerkendelse 2019
Anerkendelse af Smuk Istandsættelse 2019
Uddelt af Sønderborg Kommune

Tontoft 13, Nordborg
Anerkendelse af Smuk Istandsættelse gives til Tontoft
13 i Nordborg, hvor der er foretaget en løbende og omfattende istandsættelse af stuehuset med tilhørende
sidelænge fra 1770, som udgør en del af Tontoftgård.
Tontoft 13 står som en god og velholdt repræsentant for
den klassicistiske stilperiode, hvor den med sin enkelhed,
rene former, harmoniske opbygning og velovervejede
materialer, afspejler den håndværksmæssige kvalitet, de
store gårde blev opført med for 250 år siden.
Den omfattende renovering betyder, at bygningen, selv
den dag i dag, bidrager med autenciteten og historien til
nærmiljøet.
Der er i vurderingen lagt vægt på, at stuehuse af denne
skala og detaljeringsgrad i vor tid en egenart, der kræver
opmærksomhed og et stort arbejde at vedligeholde med
respekt for kulturarven. Derfor er det anerkendelsesværdigt, at istandsættelsen er udført nænsomt og med de
traditionelle materialer og håndværk, hvilket med ejers
vilje har styrket bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Dette vil forhåbentlig betyde, at Tontoft
13 vil bestå til glæde for kommende generationer.
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Anerkendelse 2019
Anerkendelse af Smukt Nybyggeri 2019
Uddelt af Sønderborg Kommune

Alssundkollegiet, Sønderborg
Anerkendelsen af Smukt Nybyggeri gives til Alssundkollegiet i Sønderborg. I en kombination af klassiske materialer og moderne formsprog, har Kollegiernes kontor, Blaavand & Hansson og Bo Michelsen A/S, skabt et
bindeled mellem Helgolandsgade, kasernen og den nye
havnefront, der bidrager positivt til nærmiljøet i kraft
af byggeriets skala, form og funktion. Bygningen står
i dag som et dekorativt og udtryksfuldt værk med nær
tilknytning til det nye havnemiljø.
Der er i vurderingen lagt vægt på, at Alssundkollegiet er opført med respekt for det omkringliggende miljø
og områdets historiske lag uden at gå på kompromis
med den moderne og kontrastfyldte arkitektur, der skaber dynamik mellem det moderne havneområde og den
oprindelige bebyggelse, hvor Alssundkollegiet står som
en veltilpasset afslutning på karreen.
Bygningen danner en smuk ramme af hjemlig arkitektur, der i kraft af dens funktion, ikke alene bidrager til
et aktivt studieliv, men også et aktivt socialt liv i og
udenfor byggeriets rammer.
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Anerkendelse 2019
Anerkendelse af Smukt Uderum 2019
Uddelt af Sønderborg Kommune

Den historiske have, Mjels
Anerkendelse af Smukt Uderum gives til Den historiske
have ved Mjelsgaard, der fremstår som en velbevaret,
autentisk landhave, som rent historisk trækker spor tilbage til hertugtiden, hvor Mjelsgaard var en af egnens
store adelsgårde, med en strategisk væsentlig placering ved Mjelssø og Bundsø.
Haven åbenbarer sig umiddelbart øst for hovedbygningen hvor der, i kraft af de gamle smukke træer og
busketter, er skabt et spændende forløb af haverum og
små nicher, som indbyder til ophold og fordybelse for
besøgende til gårdens bed & breakfast.
Mod Færgevej indrammes haven af lav bøgehæk samt
en prominent og rumdannende trærække, der åbner op
for forbindelser til det nære miljø. De smukke, gamle
træer tegner ligeledes en karakterfulde allé, som leder
besøgende igennem Mjelsgaard. For nylig er det gamle
stendige langs havens nordside blevet blotlagt, hvilket
styrker den stedlige fortælling og identitet.
Der er i vurderingen lagt vægt på, at haven fremstår
som en autentisk landhave, der på fornem vis binder bebyggelsen sammen, og afspejler beplantningens
evne til at skabe rum og miljø.
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