Hvilken bygning fortjener
årets hæderspræmie?
By & Land Halsnæs indkalder nu tip om huse, som er værdige til at vinde
foreningens hæders-plakette for 2012.
HALSNÆS: Fortjener din nabo at få sin husmur beriget med en lille plakette,
som diskret kundgør for alverden, at bygningen er “Præmieret af By & Land
Halsnæs 2012”? Eller burde det være jeres eget hus, der får lov til at skilte med
påskønnelsen?
I hvert fald er det ved at være på tide at stille huset op som kandidat til at
få æren. Foreningen By & Land Halsnæs opfordrer nu interesserede til at indsende forslag.
Hvert år præmierer foreningen en bygning, som udmærker sig på særlig
vis. Det kan være for spændende ny arkitektur, der falder smukt ind i omgivelserne. Eller det kan være et ældre hus, der er blevet vedligeholdt, bygget om
eller restaureret på en køn og nænsom måde.
Ideen er at give anerkendelse og skulderklap til husejere, som har påtaget sig et sejt træk for bygningskulturens skyld. Og desuden at vise fine eksempler på, at gode huse med sjæl gør Halsnæs til et bedre og kønnere sted at bo
og besøge.
Hidtil: både nyt og gammelt
I år bliver det femte gang, By & Land Halsnæs kårer en bygning for at have bidraget til kommunens forskønnelse.
I 2011 gik æren til Halsnæs Bryghus på Hundested Havn for vellykket
ombygning af et gammelt hus til noget nyt og moderne. Året før vandt andelsbolig-bebyggelsen Arresøparken på Troldebakken 1–44 i Vinderød (opført 2004). I
2009 blev et af Frederiksværks ældste huse – Strandgade 12 fra 1763 – kåret
for fin restaurering. Og i 2008 fik villaen Lille Eje på Nørregade 67 i Hundested
prisen, ligeledes for god restaurering.
Hvad præmien kan gives for
Følgende kan komme i betragtning til at blive præmieret:
• Huse, der ligger i Halsnæs Kommune.
• Huse i ny arkitektur – nyskabende, spændende og godt passet ind i det
omgivende miljø.
• Huse i ældre stilarter – godt vedligeholdt eller renoveret med respekt
for den oprindelige bygning i materialer og udførelse.
• Til- og ombygninger i god harmoni med det eksisterende hus og det
omgivende miljø samt med omtanke bag materialevalg og udførelse.
At vinde er ikke noget, man bliver materielt rig af: Ud over æren består
præmien i en enkel og diskret plakette med By & Lands logo til at sætte op på
facaden.
Alle kan sende forslag
Enhver kan komme med idéer til, hvilken bygning der fortjener årets påskønnelse. Det er også tilladt at pege på sit eget hus.
Send helst foto med, og giv en begrundelse for, hvorfor bygningen bør
præmieres.
Forslag sendes til formanden for By & Land Halsnæs, Jette Avlund. Enten pr. mail til avra@mail.tele.dk eller med posten til Høgevej 12, 3390 Hundested.
Sidste frist er onsdag den 15. august.

Alle interesserede er velkomne til præmie-overrækkelsen, når dén tid
kommer. Ifølge den foreløbige plan sker det lørdag den 29. september kl. 11
foran det vindende hus.
Se mere om foreningens aktiviteter på hjemmesiden, www.byoglandhalsnaes.dk
I 2011 gik plaketten til Halsnæs Bryghus for vellykket ombygning af et gammelt
hus til noget nyt og moderne. Dommerne skrev bl.a.: »Bryghuset fremstår som
et helhedskunstværk, der forener kulturhistorie med moderne arkitektur, byrumsindretning og kunst. Derved rummer bygningen essensen af den fantastisk
positive omdannelse, som den nordlige del af Hundested Havn har gennemgået
i de sidste fem-ti år.«

