
Arkitekturpris til 
Genbygs hovedkontor

AF HANNE BJØRTON
hab@minby.dk

KASTRUP: I torsdags uddelte 
Bevaringsforeningen i Tårn-
by Kommune Arkitekturpri-
sen 2016 på Udstillingscenter 
Plyssen, efter foreningens jury 
havde haft flere kvalitetspro-
jekter i kikkerten.

»Bevaringsforeningens ju-
ry tog rundt og beså dem alle 
sammen. Vi stoppede op, da vi 
så Amager Landevej 185, hvis 
hovedbygning lige er blevet 
istandsat så smukt, at den lig-
ger og pynter på Amager Lan-
devej, der ellers ikke er nogen 
særlig pryd for kommunen,« 

sagde formand Lis Schneevoigt 
og kaldte Tom Jørgensen op for 
at modtage prisen.

Han er medejer af Genbyg 
A/S, og det er deres hovedsæde 
på Amager Landevej, der fandt 
nåde for juryens skarpe blik.

»Tom købte Amager Lande-
vej 185 for otte år siden. Tom 
bestemte sig til at bruge ejen-
dommen til hovedkontor for 
firmaet Genbyg A/S, der køber 
bygningsdele fra nedrivninger 
og ombygninger. Nu skal man 
ikke tro, at denne prisoverræk-
kelse  er et udtryk for, at vi vil 
opfordre kommunen til at rive 
mere ned, der er fjernet megen 
kulturarv allerede!« sagde Lis 
Scneevoigt.

Juryen satte også pris på he-
le ideen bag Genbyg.

»Vi kan lide, at de bygnings-
dele, man finder i forbindelse 
med ombygninger og nedriv-
ninger, kommer til nytte igen 
på den rigtige måde, og at Gen-
byg, ikke mindst gennem cand. 
arch Pauline Ringsted, giver 
råd om hvilke dele, der pas-
ser i den enkelte bygning. Det 
er ikke ligegyldigt, hvor man 
placerer en gammel dør, eller 
et gammelt beslag,« sagde for-
manden, inden der blev råbt et 
trefoldigt leve for prisvinderen.

KÅRING. Bevaringsforeningen i Tårnby Kommune uddelte i torsdags 
Arkitekturprisen 2016, og den gik til Genbyg på Amager Landevej 185.
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Vi kan lide, at de 
bygningsdele, 

man fi nder i forbin-
delse med ombyg-
ninger og nedriv-
ninger, kommer til 
nytte igen på den 
rigtige måde.

LIS SCHNEEVOIGT, formand 
for Bevaringsforeningen i Tårnby 
Kommune

Tom Jørgensen fra Genbyg A/S modtager prisen fra 
Bevaringsforeningens formand, Lis Schneevoigt. Foto: Helge Torm 
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Ensomhed. Ældre skal 
mødes på biblioteket

ØRESTAD / URBANPLANEN: Ensomhed blandt ældre mennesker 
er et stort problem i vores samfund. Flere undersøgelser fra 
både ind- og udland peger på, at deltagelse i kulturelle aktivi-
teter kan have en positiv virkning på de ældres livskvalitet. 

På den baggrund har Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
søsat et projekt sammen med biblioteker og boligsociale hel-
hedsplaner fra Varde, Slagelse, København og Odense. I det 
nye projekt samarbejder Ørestad og Solvang Bibliotekerne 
og boligområdet Urbanplanen om at udvikle kulturelle til-
bud, som kan forbedre livskvaliteten hos ældre.

Biblioteksmedarbejdere tager sammen med medarbejdere 
fra den boligsociale helhedsplan for Urbanplanen og et hold 
antropologer kontakt til de ældre beboere i lokalområdet. 
Sammen afdækker de, hvilke aktiviteter og fællesskaber de 
ældre borgere savner i hverdagen. Herefter undersøges og 
afprøves, hvordan det lokale bibliotek kan støtte op om de 
nye fællesskaber.

Projektets resultater formidles videre på en landsdækken-
de konference i efteråret 2017. Her bredes de nye indsigter 
og metoder ud til interesserede biblioteker og boligsociale 
områder til gavn for ældre borgere i resten af landet.   /jape 

Rehabilitering. Ny mentorordning 
for løsladte kriminelle

KØBENHAVN: Mange løsladte har svært ved at få hul på et 
liv i frihed, mange står alene med udfordringerne, når de 
kommer ud af fængslet, og omkring hver tredje falder til-
bage i kriminalitet inden for to år. Derfor starter Røde Kors 
nu den nye frivillige mentorordning ’Primus Motor’ for løs-
ladte i København. 

En frivillig mentor kan hjælpe den løsladte med alt fra at 
navigere og finde svar i det offentlige system til at gå med 
ned i den lokale fodboldklub og på den måde være med til at 
skabe et nyt, socialt netværk uden kriminalitet. For at ska-
be en tryg relation, starter mentorbesøgene allerede to må-
neder inden løsladelsen og fortsætter i omkring et år efter 
løsladelse. Hver løsladt får tilknyttet to frivillige mentorer.

Kunne du tænke dig at blive frivillig mentor, så send en mail 
til rkh.primusmotor@rodekors.dk                                   /jape 
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ER DIN BIL KLAR 
TIL VINTER?
Husk lørdagsåbent den 12. november fra 9-16
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VIND
SKIFERIESe mere på sds.dk

Køb dine dæk på vores online webshop på SDS.DK

SDS AMAGER
Egensevej 29-31 · 2770 Kastrup · Tlf. 7615 3360

GIV ET
SKULDERKLAP

Kender du nogen, som har været med til at gøre Amager Vest

til et godt sted at bo for alle?

Så indstil dem til Amager Vest Lokaludvalgs pris ’Skulderklappet’. 
Vinderen modtager 50.000 kr., der går til at drive det gode arbejde 
videre.  

Kandidaten kan være en person, forening, organisation 
eller o�entlig/privat virksomhed med virke i Amager Vest. 

Fristen for at indstille kandidater er: 
mandag den 5. december 2016 kl.12

Hvem skal have skulderklappet – og hvorfor?  
Skriv dit bud og læs mere på www.avlu.dk 


