BYGGNADSVÅRDSPRIS
KULTUR OCH FRITID

STADGAR FÖR HÖÖRS KOMMUNS BYGGNADSVÅRDSPRIS
Uppmuntran till God Byggnadsvård
§1
Byggnadsvårdspriset ska årligen delas ut till en fastighetsägare som under de senaste tre åren
underhållit och/eller restaurerat en byggnad eller byggnadsmiljö på ett varsamt sätt.
Syftet med priset är att stimulera fastighetsägare till god byggnadsvård, där byggnadens
kulturhistoriska värden beaktas och hänsyn tas till såväl byggnad som omgivning.
§2
Vid bedömning av byggnad, byggnadsmiljö eller anläggning ska följande särskilt beaktas:






God byggnadsvård.
Hänsyn till byggnadens och närmiljöns arkitektur, karaktärsdrag och historia.
Användande av kulturhistoriskt riktiga material och metoder.
Värnande om traditionella hantverksmetoder.
Åtgärder som innebär en ökning eller ett fortsatt bevarande av de kulturhistoriska värdena.

Intressant att beakta kan exempelvis vara åtgärder (underhåll, reparationer, om- eller tillbyggnader)
som innebär att en användning kan bibehållas eller att byggnaden kan få en ny funktion och därmed
bevaras. Det kan också röra sig om åtgärder som bidrar till att återställa en byggnad eller
byggnadsmiljö i ett ursprungligt skick, exempelvis avseende fasad- eller takmaterial, fönster- och
dörrdetaljer.
§3
Olika byggnadstyper eller byggnadsmiljöer kan vara aktuella för nominering: bostadshus,
ekonomibyggnader, lokaler för industriell verksamhet, föreningslokaler, institutioner m.m.
§4
Byggnadsvårdspriset utgörs av två delar:



En gjuten bronsplakett med inskriptionen ”Höör kommuns Byggnadsvårdspris 20xx”. Plaketten
är avsedd att fästas på byggnadens fasad eller annan lämplig plats.
Inramat diplom med namn på pristagare och prisbelönad fastighet samt juryns motivering.
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§5
Priset delas ut i samband med firandet av Sveriges Nationaldag och Kulturkvarterens dag den 6 juni.
§6
Nominerad fastighet/byggnadsobjekt ska vara belägen i Höörs kommun.
§7
Enskilda personer, företag, förening eller annan organisation kan nomineras till priset.
§8
Enskilda personer, företag, föreningar och andra organisationer kan lämna förslag på lämpligt
byggnadsobjekt och lämplig kandidat till Höörs kommuns Byggnadsvårdspris.
§9
Förslag på lämpligt byggnadsobjekt och kandidat måste vara Kultur- och fritidsnämnden till handa
senast den 15 april eller annat datum som nämnden beslutar.
§10
En nomineringskommitté, bestående av Kultur- och fritidschefen, Miljö- och
byggmyndighetschefen, stadsarkitekten, bygglovsarkitekten samt kultursekreteraren, nominerar
kandidater till Höörs byggnadsvårdspris. Kommittén kan själv föreslå kandidater.
§11
En priskommitté ska utgöras av Kultur- och fritidsnämndens och Miljö- och byggnadsnämndens
presidier.
§12
Beslut om vem eller vilka som ska erhålla Höörs kommuns Byggnadsvårdspris tas på Kultur- och
fritidsnämndens maj-sammanträde.
§13
Byggnadsvårdspriset delas inte ut om lämplig kandidat saknas.
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