
GODT UTEMILJØ: Elveparken Boligsameie 1 slår an blant juryen for Skedsmo kommunes pris for bygnings- og utemiljø 2010,
givelsene.

Dette er årets
på grunn av sitt utemiljø og organiseringen av om-
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bygg
Blant fire kandidater ble Elveparken tildelt Skedsmo

på juryens bord.

Lars Petter Hallingstorp
Jpha@rb.no

U LILLES1RØM
Av de fire kandidatene juryen
måtte drøfte, ble to fremmet av
jurymedlemmer. Vinneren El
veparken Boligsameie i var en
av dem.

Det kan være flere gode pro
sjekter der ute, som juryen ikke
kjenner til. Før neste års kåring
bør folk oppmuntres til å sende
inn flere forslag, sier juryleder
Kjersti Hembre fra arkitektby
rået April Arkitekter.

Med base i Oslo har hun liten
kjennskap til byggeprosjekter
Skedsmo fra tidligere.

Juryen
Sammen med Hembre i juryen
satt Ole Jakob Holt (Fortidsinin
neforeningen i Oslo og Akers
hus), Bjørn Erik Børresen ~Lil
lestrem Næringsråd), Roar
Amundsen (Strømmen gårdei
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innslag i boligmiljøet.
Dette er en pris til prosjektet

som helhet. Et vakkertbi g til
Nitelva og nærområdet, mener
Hembre.

Styremedlem Jugvar Kjøren i

Elveparken Boligsameie i me
ner prisen er vel fortjent.

-Et godt gjennomført prosjekt,
med utmerket arkitektur i et
flott området, slår beboer Kjeren
fast.

kommunes byggeskikkpris for 2010. Jurylederen
tviler på at alle nybyggene fra siste år har kommet

_____________ _______ erforening), Per Arne Grønlie

63804886 (Skedsmokorset Kulturforum),
Hege Ceciie Ludvigsen (kultur-
sektoren, Skedsmo kommune)
og Rolf Jansen (leder teknisk
sektor, Skedsmo kommune).

De tre andre kandidatene til
årets byggeskikkpris var gågata
i Lillestrøm, Strømmensaga og
Kunnska byens hus.

De to første ble avslått etter
som begge områdene nylig har
blitt tildelt prisen.

Utbygger av Elveparken er
Skedsmo Invest: Lifiestrøm
Banken og øie.
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UTEROM: Juryen framhever åpenhet og attraktive uteområder for lek og opphold.

Begrunnelse
I juryens begrunnelse for Elve
parken i heter det:

«Bebyggelsesmgnsteret utnyt
terpå en overbevisende mate tom-
tas kvaliteter mht. utsikt, sol og
blågrønt preg og sikrer klart de
finerte, trygge og so~ylte uterom
for lek og opphold.»

Hovedbegrunnelsen for at El
veparken ble tildelt prisen, er ar-

beidet med utemiljøet og organi
seringen av omgivelsene. Samt
miljøbevissthet og solid maten
albruk. Hembre trekker spesielt
fram et vannspeil som håndte
rer overvannet og er et positivt


