A/B Arresøparken hædres med
årets By og Land-plakette
Alle, som interesserer sig for god bygningskultur, er velkomne, når prisen
overrækkes til Andelsboligforeningen Arresøparken i Vinderød lørdag den
2. oktober.
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune (By og
Land Halsnæs) uddeler hvert år en hædersbevisning til et byggeri, som på særlig vis er med til at styrke bygningskulturen. I år bliver det Andelsboligforeningen
Arresøparken i den nordøstlige del af Vinderød, der får æren af at kunne pryde
en husmur med By og Lands plakette.
A/B Arresøparken består af 28 andelsboliger i dobbelthuse samt et fælleshus på Troldebakken 1–44. Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Carl Ole Kragsig Kristensen og blev opført i 2004.
»Vi er glade for, at præmien i år kan gå til et ret nyt byggeri, fordi nye
byggerier ofte i højere grad er præget af økonomisk tænkning end af omtanke
for helheder, tilpasning til omgivelserne og god arkitektur,« siger Anne Wegener, næstformand for By og Land Halsnæs og en af årets dommere. »Her skiller
A/B Arresøparken sig ud som et godt eksempel, der er værdigt til efterfølgelse –
og til præmiering.«
Hyggelig og rar bebyggelse
Dommer-komitéens begrundelse for valget af 2010-vinderen lyder:
»Selv om der er tale om ret ensartede bygningstyper, virker bebyggelsen
meget varieret på grund af tilpasningen til det kuperede tærræn, herunder de
mange spring i placeringen af bygningskroppe og tagflader. Små “udsigtstårne”
på tagene gør bebyggelsen særlig karakteristisk og har samtidig en meningsfuld funktion, da de giver mulighed for fin udsigt til Arresø. De små haver udnyttes flittigt og fremstår varierede og frodige. Det samlede indtryk er en meget vellykket bebyggelse, som både har en interessant arkitektur og virker hyggelig og
rar at bo i. Arresøparken kan derfor tjene som et fint eksempel til efterfølgelse
for andre lignende byggerier.«
Pris-overrækkelsen sker lørdag den 2. oktober kl. 11 ved A/B Arresøparkens fælleshus på Troldebakken 1. By og Land Halsnæs inviterer alle, der har
lyst, til at overvære begivenheden og derved markere interesse for bygningskulturen i Halsnæs Kommune.
Tre ud af ti nåede finalen
»Der var mange gode bygninger blandt forslagene fra kommunens borgere og
tæt løb blandt de bedste om førstepladsen,« fortæller næstformand Anne Wegener.
Dommer-trioen bestod desuden af Jette Avlund og Ole Poulsen, begge
medlemmer af By og Land Halsnæs' bestyrelse.
Foreningen modtog i alt ti indstillinger til dysten om hæders-plaketten for
2010. Heraf blev tre nomineret til finalen. Ud over Arresøparken var det husene
på Den Korte Vej 2 i Asserbo og St. Karlsmindevej 40 A i Lynæs.
Ældre sommerhus i Asserbo
Den Korte Vej 2 er tegnet og bygget af Steen Mikkelsen i 1936 som arkitektens
eget sommerhus. I nomineringen skriver præmierings-udvalget:
»Huset er et lille, men meget fint ældre, arkitekttegnet sommerhus. Bygningerne har sortmalede træfacader, hvidt træværk til vinduer, vindskeder mv.
og rødt tegltag. Alt er smukt vedligeholdt i oprindelig stil. Den ene gavl har fået

isat nyt glasparti, som harmonerer med bygningens stil, men alligevel signalerer, at her er sket noget nyt. Mange små oprindelige bygningsdetaljer er fastholdt. Haven er holdt i naturpræget stil med små stier og fine elementer, fx et
kaprifoliehegn. Huset udgør sammen med haven og flere små annekser en
meget smuk og charmerende helhed. Huset ligger dog absolut bortgemt bag
beplantning, så kun ejere og gæster får glæde af det fine anlæg.«
Ny fjordvilla i Lynæs
Også St. Karlsmindevej 40 A i Lynæs blev nomineret til finalen. Huset er tegnet
af ejeren, Svend Mortensen, Tegnestuen Valmuen. Dommerne skriver:
»Der er tale om et nyt, arkitekttegnet hus på fjordsiden af vejen. Huset er
i sig selv og i sammenhæng med forhaven og et lille udhus et fint eksempel på
moderne arkitektur i en enkel og elegant stil, som samtidig udstråler varme og
imødekommenhed. Hus og have ligger imidlertid højt hævet over vejens niveau,
hvorfor det eneste, der reelt kan ses af offentligheden, er garagen, som er gravet ind i terrænet, samt trappen op til haven. Husets betydning for området som
helhed er derfor lille.«
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