
 
Vinder af arkitekturprisen gik til Landsbyskoven og søen ved Ishøj Landsby 

                                   Ole Bjørstorp overrakte arkitekturprisen for 2021, i form af et diplom og en 

indmuringsplade i bronze, til bygherre:  

 

• Bronzeplade til Ishøj kommune Center for Park, Vej og Miljø 

 

• Og diplom til landskabsarkitekt:  Nané Køllgaard Pedersen 

 

 

Dommerkomitéen har begrundet valget med disse ord: 

 

Landsbyskoven og søen er et stort og ambitiøst projekt, som er veltænkt og 

omhyggeligt udarbejdet. Selvom træerne ikke er så høje endnu, så ligger 

strukturen klar og det er tydeligt at se, hvilke kvaliteter området får, når alt er 

vokset til.  

 

Det kan være en svær opgave, at forvandle de flade marker og regnvandsbassinet 

til et frodigt og oplevelsesrigt landskab. Men dommerne har ikke været i tvivl om, 

at det er lykkedes her og at projektet fremover vil være noget som mange får 

glæde af. 

 



Det er en stor kvalitet, at man har tænkt oplevelser og variation ind projektet. Der 

er også opnået en flot sammenhæng og helhed mellem de forskellige 

skovområder. Og ved at forvandle regnvandsbassinet til en sø med gangbro og 

opholdsmuligheder, er der på bedste vis skabt grundlaget for et rekreativt område 

af høj kvalitet. 

 

 

 

 

”Grønnebo” på Thorshøjgård fik en hædrende omtale  

 

• Bronzeplade til Thorshøjgård  

 

• Diplom til Landsforeningen LIVSVÆRK 

 

• Og et diplom til arkitekterne: Mangor & Nagel 

 

Dommerkomitéen har begrundet valget med disse ord: 

 

 

Der er ingen tvivl om, at de nye boliger giver stedets beboere nogle rigtige gode 

rammer at trives i. Der er taget udgangspunkt i de unges liv og udfordringer og 

det er tydeligt, at der er taget højde for deres behov. 

 

Alle boliger, fællesrum og kontorer er omhyggeligt placeret og udformet, så de 

understøtter både den ro og det fællesskab, som er så nødvendig for de unge.  

 

Denne indlevelse gør projektet utrolig sympatisk. og der er mange gode tanker 

bag projektet. Det er også et godt eksempel på, hvor meget arkitektur betyder for 

vores liv og hverdag. 

 


