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ARKITEKTURENS DAG 2022

Borgernes favorit 202 
Istandsættelse af Sdr. Stenderup gamle elværk, Gl. Ålbovej 2

Begrundelse: Det gamle elværk har været igennem en kæmpe forandring – men 
udefra ligner huset alligevel i høj grad sig selv! Der er blevet gået utrolig grun-
digt til værks. Og selvom alt er gjort på bygningens præ-misser, er det alligevel 
lykkedes at skabe en elegant og moderne ny bolig, med masser af karakter i kraft 
af bygningens synligt bevarede fortid.

Foto: Det gamle elværk i Sdr. Stenderup.



MANDAG DEN 3. OKTOBER 2022
PROGRAM

Se på arkitektur i Kolding Midtby
Gå med på en guidet tur og se, hvor bredt arkitekturen spænder i Kolding Midtby. 
Turen går forbi bygninger og særlige steder i byen. Eventuelle spørgsmål kan 
mailes til: museum@museumkolding.dk
Vi mødes ved Den Spanske Trappe, ved Jernbanegade 3 i Kolding kl. 14.30 - 15.45.

Skamlingsbanken Besøgscenter - naturens, stedets, talens og samlingens kraft
Kom med når Arkitektforeningen Sydjylland, Kolding Kommune og tegnestuen 
CEBRA sammen inviterer til rundvisning i og omkring Skamlingsbanken Besøg-
scenter.
Tilmelding skal ske til lau@cebraarchitecture.dk senest onsdag 28. sept. 2022.
Skamlingsbanken Besøgscenter
Skamlingvejen 125, 6093 Sjølund kl. 16.00 -17.00.
Max antal deltagere: 30 personer.
Da besøgscenteret åbnes ekstraordinært til rundvisningen, forbeholder arrangør-
erne sig retten til at aflyse arrangementet, hvis der er færre end 10 tilmeldte.

Kolding Kommunes Arkitekturpris 2022
Kolding Kommune offentliggør årets prisbelønning af god arkitektur og borgernes 
favorit.
Posthuset, Banegårdspladsen 10, 6000 Kolding
kl. 16.30 - 17.15.

Byen og fjorden – et kulturhistorisk blik på Kolding Inderhavn
Rikke Stenbro vil fortælle om den kulturhistoriske stedsanalyse som Substrata 
har lavet for Kolding Kommune af Kolding Inderhavn og de tilgrænsende områder. 
Analysen peger på en række forhold, som er af stor betydning for forståelsen af 
Koldings historiske udgangspunkt og udvikling over tid og kommer med et bud på 
hvordan, de historiske og stedbundne forhold kan spille sammen med en fre-
madrettet udvikling af inderhavnen.
Posthuset, Banegårdspladsen 10, 6000 Kolding
kl. 17.30 - 18.30.
 
 Arrangementerne er gratis med mindre andet er 
anført, og alle er velkomne!

Læs mere om arrangementerne på
www.kolding.dk/arkitektur og www.oplevkolding.dk

ARKITEKTURENS DAG 2022


