Vinder af Ishøj Kommunes arkitekturpris 2006
Arkitekturpris 2006 deles mellem Benzonsdal og Ishøj Golf Center
Pressemeddelelse - 17. oktober 2006

Landskaberne ved godset Benzonsdal og Ishøj Golf Center blev torsdag den 12.
oktober belønnet med Ishøj Kommunes arkitekturpris for 2006. Al-klubben
Krudthuset ved Vibeholmskolen fik en hædersbevisning for et originalt byggeri med
genbrug og god økonomi.
Der var højt til loftet og udsigt til mark og skov, da borgmester Ole Bjørstorp på Ishøj
Kommunes vegne i torsdags kunne afsløre årets vinder af arkitekturprisen.
Prisoverrækkelsen var nemlig henlagt til det smukke gods Benzonsdal ved Torslunde, og
de færreste var vel i tvivl om, at det kun kunne betyde, at Benzonsdal var vinder af
arkitekturprisen 2006. Overraskelsen kom dog, da det stod klart, at Benzonsdal skulle dele
prisen i 2006 med Ishøj Golf Center.
Flotte landskaber i en grøn kommune

Borgmester Ole Bjørstorp resumerede bedømmelseskomitéens begrundelse for valget af
de to landskaber på denne måde i sin tale ved prisoverrækkelsen:
- Benzonsdal og Ishøj Golf Center er på hver sin måde med til at give en landskabelig og
åndelig oplevelse. På Benzonsdal er der skabt et flot åbent landskabsrum med den over
150-årige gamle lindeallé på venstre side, og et frit udsyn til Benzonsdals hovedbygning til
højre.

- Og på golfcentret er det lykkedes at skabe små krusninger og et kuperet terræn
kombineret med en stor frodighed på det næsten flade landskab. Bedømmelseskomitéen
har også bemærket, at en række vandhuller spredt over hele arealet ved golfcentret har
tilført området et nyt og varieret dyreliv.
- På disse måder er både Ishøj Golf Center og Benzonsdal altså med til at understrege
Ishøj som den grønne kommune. Også derfor får de årets arkitekturpris, sagde
borgmester Ole Bjørstorp.
Herefter kunne han overrække de synligt stolte vindere - baron Vincens Lerche fra
Benzonsdal og direktør Mette Kirketerp fra Ishøj Golf Center - årets arkitekturpris, der
bestod af et diplom og en indmuringsplade som det synlige bevis på prisen.
Genbrug ved Krudthuset

Også Al-klubben Krudthuset ved Vibeholmskolen blev belønnet for et særlig arkitektonisk
arbejde i det forgangne år. Bedømmelsekomitéen bag prisen - en række
byrådsmedlemmer, embedsmænd og arkitekter - fandt nemlig, at Ishøj Kommune med
byggeriet af al-klubben havde formået at gennemføre en god idé med at skabe et nyt hus
af de seks pavilloner, som blev brugt under ombygningen af Gildbroskolen - og det var en
idé, som blev fastholdt hele vejen igennem.
- Krudthuset er tilmed et økonomisk og miljørigtigt byggeri, hvor pavillonerne er sat
sammen efter børnenes behov som en slags legoklodser, og der er skabt et nyt stort
højloftet midterrum med fine betingelser for børnene.
- Det nye Krudthus er også et energirigtigt hus, hvor der er isoleret meget effektivt, og hvor
der nu bliver opvarmet med fjernvarme. Byggeriet er desuden udført til en særdeles rimelig
kvadratmeter-pris, og det fortjener en belønning, som borgmester Ole Bjørstorp sagde.
Femte gang med arkitekturpris
Det var femte gang, Ishøj Kommune uddelte arkitekturprisen. Arkitekturprisens formål er at
fremme interessen for arkitektonisk kvalitet blandt kommunens borgere og bygherrer, og
på den måde skal prisen være med til at skabe en smukkere kommune.
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