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Regina Kevius (M): Stockholmarna väljer
Årets Stockholmsbyggnad 2012
Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnads – och idrottsborgarrådet Regina Kevius (M)
I dag startar omröstningen för Årets Stockholmsbyggnad 2012. Via webb och
sms kan stockholmarna vara med och bestämma vilken ny byggnad som de
tycker ska bli Årets Stockholmsbyggnad. Efter ett öppet
nomineringsförfarande har juryn valt ut tio stycken som går till finalen.
– Jag vill att stockholmarna ska vara med och påverka arkitekturen i vår stad.

Ett viktigt skäl till att vi har tävlingen är att locka fler att intressera sig för hur
det byggs i Stockholm, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).
Finalbidragen är Brunnsläkaren 1, Lusten 1, Kolsundet 4, Lidarände 2, Baltic
23, Kvarnstocken 2, Mursmäckan 1, Klockan 1, Tegeludden 11 och
Kungsholmsporten (Förtjusningen 1 och Glädjen 14). Den av de tio
finalistbyggnaderna som får flest röster vinner och det är stockholmarna som
röstar fram Årets Stockholmsbyggnad. Vinnaren tillkännages vid en
prisceremoni den 26 april. Omröstningen pågår från och med i dag fram till
den 22 april.
Det går att rösta via e-post till: aretsstockholmsbyggnad@stockholm.se eller
genom att sms:a ordet byggnadx (byggnad1, byggnad2 osv.) till
telefonnummer 71501. Bland de som har röstat på den vinnande byggnaden
kommer staden att lotta ut tre priser: fyra biljetter per vinnare till Skyview,
för att uppleva Stockholm från ovan.
För mer information och bilder på finalbidragen, se:
http://www.stockholm.se/aretsstockholmsbyggnad
Juryn
Regina Kevius, (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm och ordförande i
juryn
Tomas Rudin, (S), oppositionsborgarråd, Stadsbyggnadsnämnden
Petter Askergren, artist
Martin Rörby, sekreterare i Skönhetsrådet
Lars Epstein, journalist och fotograf, DN
Martin Schröder, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
Bild på juryn finns att ladda ned här: http://db.tt/R64zdzt6. På bilden syns:
Martin Schröder, Susanne Lindh, Petter Askergren, Regina Kevius, Martin
Rörby, Lars Epstein (Tomas Rudin var ej med vid fotograferingstillfället, bild
på honom finns att ladda ned här: http://db.tt/Su6Dtvdt)
Om tävlingen
Tävlingen är årligen återkommande och ger möjlighet att nominera och rösta
fram stora som små byggnader i Stockholms stad: bostadshus, villor, kontor
eller köpcentrum, lokaliserade inne i City likväl som utanför stadskärnan.
Priset är inte bara avsett som ett skönhetspris utan juryn har också tagit

hänsyn till byggnadens miljömässighet, funktion, innovation och betydelse
för staden. Förhoppningen är att skapa ett engagemang för stadsmiljön och
stadsbyggandet i en stad i världsklass.
Kontakt
Presskontakt till stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M): Hannes Kataja,
076-12 29 139.
Birgitta Holmström, kommunikationschef stadsbyggnadskontoret: 08-508 265
91.
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