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Starkas elementprojekt nomineras till
Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen
2018

När Malmö Stad går ut och nominerar projekt till 2018 års Stadsbyggnadspris
och Gröna Lansen är tre av finalisterna projekterade, tillverkade och
monterade av Starka Betongelement - Glasvasen, Kv Vårsången samt
Marinpedagogiskt Centrum.

Stadsbyggnadspriset syftar till att lyfta fram arkitektur och stadsbyggnad och
Gröna Lansen till att lyfta fram hållbart byggande. Förslagen på potentiella



nomineringar har allmänheten och branschen bidragit med och urvalet har
sedan gjorts av en jurygrupp bestående av politiker och tjänstemän i Malmö
stad samt representanter från branschorganisationer.

Kv Vårsången nomineras till Stadsbyggnadspriset med delar av motiveringen
- ”Vårsången är ett viktigt och mångfacetterat samhällsbyggnadsprojekt, som
bryter ny mark genom det byggda, utvecklingsprocessen och förvaltningen”.
Glasvasen och Marinpedagogiskt Centrum nomineras vart och ett till Gröna
Lansen. Projekten benämns som byggnationer med ”höga miljöambitioner
med en organisk iögonfallande arkitektur” samt ett ”glokalt tillskott som gett
en viktig verksamhet möjlighet att växa såväl fysiskt som kunskapsmässigt”.

Stadsbyggnadspriset har delats ut årligen sedan det instiftades år 1982.
Priset syftar till att belöna värdefulla förbättringar av Malmös stads- och
livsmiljö. Bedömningen görs med hänsyn tagen till arkitektonisk kvalitet,
hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Vinnarna koras den 14 september på Stadsbyggandets dag.

För mer information kontakta Maria Nilsson, Projektledare Starka
Betongelement, 0702-61 25 26 eller maria.nilsson@starka.se.

Starka- skapar i betong för hus och mark. Vi är ett av de ledande företagen
inom prefabricerade betongprodukter - för bygg och anläggningsverksamhet.
Bland varumärkena finns Bya-sten, Terrano, Bradstone, Econox, Åhussten och
Siena med flera. Kunderna finns bland bygg- och anläggningsentreprenörer,
kommuner och byggmaterialhandeln. Huvudkontoret ligger i Kristianstad och
produkterna marknadsförs genom ett rikstäckande återförsäljarnät. Företaget
har funnits i branschen i mer än 70 år och har ett stort sortiment av marksten,
betongplattor, murar, betongelement, VA-system och fabriksbetong. Den
privatägda koncernen omsätter 500 miljoner och har 250 anställda vid
produktionsanläggningarna i Arboga, Kristianstad, Södra Sandby och
Ängelholm. I Kristianstad och Södra Sandby visas också hela sortimentet i
inspirerande visningsträdgårdar. Hemsida: www.starka.se

http://www.starka.se/

