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Vinnare av Skånes arkitekturpris 2022:

Stora Torg i Eslöv

Sydväst arkitektur och landskap

Eslövsbornas nya vardagsrum

När Eslövs kommun efterfrågade en av Skånes mest inbjudande stadskärnor, svarade
Sydväst arkitektur och landskap med att skapa ett vardagsrum för Eslövsborna. Att de
vunnit Region Skånes arkitekturpris för sin omgestaltning av stadens Stora torg, ser
Sydväst som ett kvitto på att det är väl värt att satsa på gemensamma ytor. Men den
viktigaste bekräftelsen får de från Eslövs invånare, som flitigt använder sitt nya torg.
För Niklas Bosrup och Åsa von Malortie, landskapsarkitekter och två av grundarna av Sydväst, är helheten det
viktigaste när de planerar och ritar en plats. För en plats
som Stora torg i Eslöv är det många faktorer att ta hänsyn
till: tillgänglighet, användbarhet, hållbarhet och inte minst
skönhet. Fem år efter att Sydväst vann Eslövs kommuns
arkitekttävling om att omgestalta Stora torg, konstaterar
Åsa och Niklas att de lyckats nå sin vision att skapa
Eslövs hjärta, ett centralt stadsrum för alla.

Åsa fortsätter: – Projektet prioriterade att inte tillåta bilparkering mitt på torget. Det ger plats för ett gemensamt
stadsrum, med livsmiljöer för väldigt många.

– Vi ville göra det till en plats man vistas på och få in olika
funktioner. Det känns så fantastiskt att torget används
som vi önskade att det skulle användas, plus lite till. Man
sparkar boll, spelar tennis och kör sparkcykel. Barn leker
på torget, säger Åsa.

Om Skånes arkitekturpris

Platser för olika behov
Oavsett om man vill använda torget aktivt för lek och
umgänge, eller hellre sitter lite avskilt och betraktar, ska
det finnas plats för det, menar Åsa. Därför lade de stor
vikt vid att hitta olika, användbara platser som attraherar
olika personer. Trädäck, planteringar, sittytor och vatten
ger besökarna anledning att stanna upp på torget, som är
byggt i olika nivåer med hänsyn till platsens höjdskillnader.
Det varma, gula markteglet ger nästan känslan av att vara
inomhus och lyser upp även de gråaste av dagar.
– Tillgänglighet har varit väldigt viktigt. Både torget och
entréerna till verksamheterna runt omkring ska vara tillgängliga för alla. Vi har också haft ett hållbarhetstänk,
lett om stuprörsvatten till planteringar och sparat så
många träd som möjligt, säger Niklas.

De hoppas att Stora torg kan vara en inspirationskälla till
andra städer som vill skapa förutsättningar för en mer
levande stadskärna. En plats för mångfald, värme, upplevelser, lek och gemenskap, som Eslövs kommun själva
formulerade det i sin programförklaring.

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges
Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris. Arkitektur är
mer än hus och byggnader, det är allt där emellan också.
God arkitektur är vital för den regionala attraktiviteten och
vår skånska miljö. Därför lyfter priset upp och premierar
bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer som har
tagit tillvara på platsens värden och tillfört arkitektoniska
kvalitéer. Projekt som förstärker de mindre orternas
attraktivitet prioriteras.
Skånes arkitekturpris har delats ut sedan 2001. Vinnarna
erhåller två prisbasbelopp, för 2022 motsvarar det 97 200 kr.
Vinnarna tar emot priset den 9 juni på SeaU i Helsingborg
under arrangemanget H22.
Läs mer om priset och om tidigare vinnare:
https://utveckling.skane.se/tema/region-skanes-priser-for-arkitektur-design-och-miljo/

