Vinnare i arkitekttävlingen- Kinnaström 5
Mot Strömmen av Krook & Tjäder har utsetts till det vinnande bidraget.

Juryns bedömning
Mot Strömmen- Krook & Tjäder
Ett modernt formspråk som i skala och utformning knyter an till och integreras med
Kinnas befintliga bebyggelse. Väldisponerade miljöer skapar goda boendekvalitéer
och hög tillgänglighet. Genomtänkta lägenheter för olika målgrupper i byggnader
som öppnar upp sig mot Viskan och skapar kvartersgårdar med tillhörighetskänsla
för individen. Hänsyn är tagen till ett helhetsperspektiv utifrån planprogram för
intilliggande fastigheter.

Utlåtanden övriga bidrag
Spinnrock- White Arkitekter AB
En varierad gestaltning som anspelar på Kinnas textila kulturarv. Yteffektiva
lägenheter kring minimerade trapphus med lägenhetsförråd utlagda i
komplementbyggnader. Förskjutningar i huskropparna bildar torg och gårdar mellan
husen för aktivitet. Ett genomgående, långtgående tänk gällande livscykelanalyser
och livscykelkostnader.
Dalgången- Wingårdhs arkitekter
Genom anpassning till den topografiska omgivningen skapas karaktäristiska
volymer. Byggnadernas placering ger en tydlig orientering mot Viskan och
västerläge. Trappningar och indragningar möjliggör uteplatser och takterrasser samt
skapar intima mötesrum inom gårdsbildning och öppnar upp ner emot Viskan för
mer publika utrymmen.
Viskan 2.0- Kjellgren Kaminsky AB
Genom punkthus med varierad höjd skapas en rumslig arkitektur i ett tydligt kvarter.
Enkelhet och upprepning kombinerad med kvadratsmarta lägenheter ger goda
ekonomiska förutsättningar och skapar ett område med egen identitet.

Till tävlingen kom 19 bidrag in och av dessa gjordes ett urval om 4 alternativ.
Dessa har sedan bedömts av tävlingsjuryn;
Ulf Dahlberg, ordförande och Lars-Inge Andersson, vice ordförande på Marks
Bostads AB samt Afshin Ghafoori, arkitekt i Marks kommun.
Tävlingsfunktionär har varit Anders Haggren.
Tävlingen har bedömts med full anonymitet och vilka som stod bakom bidragen har
avslöjats först efter att beslut om vinnande bidrag fattats.

Ett stort tack till alla tävlande som visat på hög klass och på hur kreativa processer
och design leder fram till projekt utöver det vanliga. Särskilt glädjande är den höga nivån
avseende hållbarhet i alla dess delar, vilket ger framtidstro för kommande byggnation
och samhällsutveckling.
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