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STADSBYGGNADSKONTORET
Martin Edfelt 2018-02-14

Riktlinjer för att utse årets stadsbyggnadsprojekt i Täby

Utmärkelsen ”årets stadsbyggnadsprojekt I Täby” – grunder för val 
av objekt.
Årets stadsbyggnadsprojekt i Täby instiftades 2012 genom beslut i 
stadsbyggnadsnämnden. Sedan dess har priset delats ut varje år. 

Stadsbyggnad är en långsiktig verksamhet. De byggnader, anläggningar, gator, 
torg och utsmyckningar som planeras och formas idag kommer att prägla Täby 
under en lång tid. De kommer att användas och beskådas av många. Det är 
därför angeläget att markera värdet av arkitektonisk kvalitet. 

Motivet till utmärkelsen ”årets stadsbyggnadsprojekt I Täby” (beslutad 2012) är 
att markera värdet av god arkitektur och stadsbyggnadskonst i Täby. Fokus riktas 
mot bl a ”nyskapande och särskiljande arkitektur”. Detta är en del av 
översiktsplanens strategi för att lyfta fram Täby och bli en stark del av 
stockholmsregionen (se översiktsplan för Täby 2009-12-14, sid 9).

Det är samtidigt viktigt att utdelningen av utmärkelsen omges av diskussion och 
debatt i en öppenhet där alla i Täby får möjlighet att delta. Därför måste 
nominering, utdelning av utmärkelsen och diskussionen efteråt få största möjliga 
uppmärksamhet i kommunen. Förslaget är att nomineringen sker i samarbete 
med media. En ständig dialog om kvalitet, skönhet och trivsel är bästa sättet att 
nå utveckling.

Så ska nominering och val av projekt gå till - arbetsgång
1. Vilka kan nomineras?
Projekt färdigställda under de tre åren före året då priset delas ut.

Projektet ska vara ett stadsbyggnadsobjekt eller stadsbyggnadselement som 
medverkar till att försköna, öka trivseln, tryggheten och upplevelsevärdet i Täby – 
gärna en njutning för alla sinnen!  Exempel kan vara en byggnad (även 
renovering om- och tillbyggnad), en anläggning, en stadsdel, ett gaturum, ett 
torg/en mötesplats, en park eller ett belysningsprojekt som på ett tydligt sätt 
medverkar i kommunens stadsbyggnadsstrategi enligt översiktsplanen.   
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2. Måste ett projekt utses varje år?
Juryn äger rätt att utifrån en diskussion med namn- och skönhetsrådet avstå från 
att utse ”årets stadsbyggnadsprojekt i Täby” om det inte finns tillräckligt 
kvalificerade kandidater.

3. Hur nomineras och väljs objekt för slutligt ställningstagande?
Nominering av objekt sker i största öppenhet i samarbete med media. Kanaler 
som kan användas är kommunens hemsida, sociala media och lokaltidningar. 
Det är viktigt att få ett så brett startfält som möjligt av projekt varför alla som är 
intresserade av eller arbetar med stadsbyggnad engageras ,dvs såväl invånare, 
byggaktörer, kommunanställda och förtroendevalda.

4. Expertgrupp bereder
Av föreslagna objekt väljer en expertgrupp bestående ut ett lämpligt antal objekt. 
Expertgruppen utgörs av stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, planchef och 
bygglovschef. De utvalda objekten bildar startfältet för en publik omröstning. 
Gruppen kan knyta till sig utomstående expertis.

5. Omröstning 
Omröstning sker på de kanaler kommunen finner lämpligt, det kan vara på 
hemsidan, sociala medier eller på en utställning i till exempel kommunhuset. Alla 
invånare uppmanas att rösta fram sin favorit under en begränsad tid. Det objekt 
som får flest röster utses till vinnare.

6. Vem eller vad tar emot utmärkelsen/priset?
Utmärkelsen tilldelas objektet. Det betyder att fastighetsägare, 
verksamhetsföreträdare, arkitekt, konstruktör och andra medverkande i projektet 
som har lett fram till ett stadsbyggnadsobjekt kan tillskriva sig sin del av projektet 
och det lyckade resultatet tillsammans. Juryn beslutar om vem som får ta emot 
utmärkelsen vid prisceremonin. 

7. Vad består utmärkelsen/priset av?
Utmärkelsen består av plakett av metall i god kvalitet att placera på eller i 
anslutning till objektet. 

8. Utdelning av utmärkelsen/priset.
Priset delas ut av namn- och skönhetsrådets ordförande vid ett tillfälle som rådet 
själva väljer före sista juni respektive år. Strävan ska vara att ge största möjliga 
publicitet åt utmärkelsen och nå bred diskussion och dialog om hur vi förskönar 
Täby, eller hur bygger vi för att nå stadskvalitet

9. Ändring av riktlinjerna.
Namn- och skönhetsrådet föreslår och stadsbyggnadsnämnden beslutar 
eventuella ändringar av riktlinjerna. 


