
Under torsdagseftermiddagen 12 november under Fasadforum som i år sändes digitalt från Stockholm 
Waterfront tillkännagavs även priset för Årets Fasad! Vinnarna är:

Årets Fasad 2020 i kategorin Nybyggnad.

Att skapa en välkomnande känsla är en viktig egenskap i en 
fasad. Detta oavsett om det gäller invånare, besökare eller för-
bipasserande. Årets vinnare av nyproduktionspriset med sina 
starkt välkomnande egenskaper lyfter inte bara den egna stads-
bilden utan utgör ett berömvärt exempel på kreativitet, samver-
kan och hantverkskunnande av högsta nivå. Här har staden fått 
ett fint tillskott till en välkomnande miljö. 

Ett stort grattis till vinnaren av 2020 års nyproduktionspris av 
Årets Fasad – Kvarteret Notskriften i Eskilstuna.

Byggherre: Reinhold Gustafssons Förvaltnings AB
Arkitekt: Joliark
Totalentreprenör: Byggnadsfirma G Insulander AB
Plåtentreprenör: G.A. Johanssons Smidesverkstad AB

Fasadentreprenör: FRONT AB

Årets Fasad 2020 i kategorin Årets Renovering/Restaurering.

Kulturhistoria väl värd att bevara. Det präglar samtliga 
slutnominerade bidrag till renoveringspriset av Årets Fa-
sad. Sverige har en fantastisk byggnadshistoria. Landet är 
fyllt av stadsmiljöer och enskilda byggnader som skänker 
oss alla en känsla av samhörighet både i nutid och dåtid. 
Att bevara och i många fall återställa byggnader så att de 
kan fortsätta berika vårt land är ovärderligt. Årets vinnare 
visar hur avgörande det blir med ansvarsfulla, engagerade 
och kompetenta projektteam för att nå ett slutresultat av 
yttersta klass. Detaljarbete, utförandenivå och känsla för en byggnads ursprung 
har lagt grunden för framgången. 
Vi gratulerar årets vinnare av renoveringspriset 2020 av Årets Fasad –  
Residenset i Kristianstad!

Residenset i Kristianstad (Etapp 1)

Byggherre: Statens fastighetsverk

Arkitekt: BAARK AB/Fojab AB

Utförandeentreprenad

Fasadentreprenör: Folkes bygg & byggnadsvård
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Årets Fasad 
JURYN
Malin Pappila, arkitekt, ÅWL Arkitekter.
Roger Pohjanen, senior rådgivare, Riksbyggen.
Catherina Fored, arkitekt, vd HSB Norra Stor-Stockholm.
Per-Anders Johansson, arkitekt, konsult, specialist kulturbyggnad, egen verksamhet.
Roger Blomqvist, elingenjör företräder Byggbranschföreningarna i Sverige.
Gino Carinci, fasadentreprenör och grundare till Åby Fasad AB. Har tidigare medverkat i Mur & Putsföre-
tagens inköpskommitté och styrelse samt som ordförande.
Johan Onno, civilingenjör, KTH, vd Mur & Putsföretagen.
 
TÄVLINGEN
Årets Fasad delas ut årligen och instiftades 2015 av branschföreningen Mur & Putsföretagen, som vill 
uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara hus.
Tävlingen är öppen för alla och alla typer av fasader är välkomna oavsett material. 
Ett av villkoren är att fasaderna måste vara klara och besiktigade i närtid. Bedömningskriterierna är; 
gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation, utförande/hantverk.

För ytterligare information:
Johan Onno, vd, Mur & Putsföretagen 
Tel: 070-466 81 04  
E-post: johan.onno@murochputsforetagen.org


