Kontakt:
Johanna Ode, NBO-konsult,
tel +46 70 657 16 66
Charlotta Lundström, pressansvarig,
tel +46 70 721 20 11

PRESSMEDDELANDE
31 augusti 2012

Danska radhus vinner nordiskt bostadspris
Höga miljöambitioner och höga torn på de kubiska radhusen i Laerkehaven III i
danska Lystrup ger boligföreningen Ringgården NBOs bostadspris 2012.
Den nordiska bostadsföreningen NBO, Housing Nordic, har instiftat ett nytt pris som
delas ut för första gången i år, NBOs bostadspris. Priset går till ett aktuellt byggprojekt
som kombinerar utseendemässigt intressant bostäder med kvalitet i boendet.
Byggherren ska ha tagit hänsyn till miljömässiga och sociala aspekter och använt sig av
ekonomiskt rimliga lösningar. I år går priset till den danska boligföreningen
Ringgården för dess radhus i Laerkehaven III i Lystrup.
Laerkehaven III är Danmarks största passivhusområde och ingår i ett EU-samarbete
mellan fyra länder, Sustainable Housing in Europe. Området har utformats med fokus
på arkitektur och energibesparing och byggherren boligföreningen Ringgården har
valt enkla lägenhetslösningar med kök och allrum i bottenplanet. Alla sovrum ligger i
västläge och altanerna i söderläge.
Juryns motivering:
”Utformningen av husen är mycket arkitektoniskt tilltalande. Radhusområdet har
byggts med höga miljöambitioner. Lägenheterna har mycket god standard och svarar
upp mot många behov och tillåter varierande bruk under livets olika skeden –
villakvaliteter. Merkostnaderna för att nå passivhusstandard kommer troligen att
kompenseras genom att utformning och utrustning skapar förutsättningar för låga
drift- och underhållskostnader. De öppna vattensystemen för regnvatten bidrar till
ökad boendekvalitet i området.”
- Jag är imponerad av att boligföreningen Ringgården lyckats förena miljösatsningar
med vackra ljusinsläpp och stilrena former, kommenterar Kurt Eliasson, ordförande i
NBO och VD i svenska bransch- och intresseorganisationen SABO.
Juryn har utgått från fyra kriterier:
• Omtanke om boendekvaliteten och i övrigt socialt hållbara lösningar
• Effektiv och miljövänlig energianvändning samt även i övrigt miljömässigt hållbara
lösningar
• Prisvärda bostäder
• Hög kvalitet i gestaltning med omsorg om detaljer
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NBO delar även ut två hedersomnämnden som i år går till:
Riksbyggen: Strandparken i Kalmar, Sverige.
Förbo AB: Höjdenvändan i Lerum, Sverige.
I juryn:
Ordförande Bård Isdahl, Norge. Pall Gunnlaugsson, Island. Claus Bech Danielsen,
Danmark. Petter Jurdell, Sverige. May Sommerfelt, Norge
Bifogas:
* Bild: Vinnaren av NBOs bostadspris: Radhusen i Laerkehaven III, Lystrup, Danmark.
Foto: Anders Bach
* Presentation Vinnare och hedersomnämnanden (pdf)

Fakta NBO:
NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening
med sju organisationer i Sverige, Norge, Danmark och Island som medlemmar. NBO
arbetar för en gemensam vision för bostäderna i Norden: ett ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbart boende för alla
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