Gnosjö kommun ska genom detta arkitekturpris uppmärksamma projekt som genom
god arkitektur har givit samhället mervärden och bidragit till att förstärka
Gnosjöandas unika kvalitéer. Priset innebär att ett helhetsperspektiv har tagits över
samhällets strukturer och att projektet blir en del av de offentliga rum som samverkar
i stads- eller landskapsbilden.

Att bli tilldelad Gnosjö kommuns arkitekturpris handlar om att tillföra goda
arkitektoniska värden till samhället och skapa en plats där människor vill verka och
bo.
Arkitekturpriset kan tilldelas en nybyggnation som genom sitt formspråk ger en
positiv bild av Gnosjö kommun och genom att smälta in i sammanhanget eller sticka
ut vara med och skapa kommunens identitet. Arkitekturpriset kan även tilldelas en
ombyggnad, tillbyggnad eller restaurering som genom goda arkitektoniska värden
skapar mervärden åt samhället. Det kan vara att genom djärva uttryck skapa
konstraster och nya dimensioner åt samhället eller på ett värdigt sätt tillvarata eller
utveckla de kulturhistoriska värdena som en byggnad eller miljö kan inneha. God
arkitektur kan också innefatta hela samhälls- eller landskapsmiljöer och
arkitekturpriset kan således tilldelas park och andra anlagda miljöer som ökar
kommunens attraktivitet.
Arkitekturen som premieras kan vara något som både förgyller människors
vardagsmiljöer eller för kommunen blir ett skyltfönster utåt för att få människor att
fastna för de kvalitéer som Gnosjö kommun besitter.

De projekt som byggts eller färdigställts under de tre senaste åren har rätt att bli
nominerad till arkitekturpriset. En nominering till arkitekturpriset kan göras av vem
som helst. Nominering kan även göras av arbetsgruppen. Projektet som nomineras ska
vara uppfört i Gnosjö kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden skall genom annons senast 1 mars i ortstidningen
tillkännage att kommunens arkitekturpris kan sökas och att skriftliga förslag skall vara
arbetsgruppen tillhanda före den 1 april.

Arkitekturpriset består av en bronsplakett att sätta upp vid området, ett diplom som
tilldelas projektets byggherre, byggentreprenör och/eller arkitekt.
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Arkitekturpriset utdelas i samband med komunfullmäktiges junisammanträde av
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Hedersomnämnande kan tilldelas projekt som av arbetsgruppen och
samhällsbyggnadsnämnden anses vara värda att uppmärksammas utöver pristagaren.
Hedersomnämnandet består av ett diplom.
Vid särskilda skäl kan samhällsbyggnadsnämnden avstå från att tilldela någon
arkitekturpriset.

Vinnare av arkitekturpriset föreslås och motiveras av en arbetsgrupp bestående av
samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, stadsarkitekt,
kulturchef eller motsvarande och politikerrepresentant från kommunstyrelsen. Vid
eventuella behov kan arbetsgruppen utökas med erforderlig specialkompetens.
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