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BOSTADSPRIS
NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) är en ideell förening
för utbyte av erfarenheter och samordning av gemensamma intressen. Vartannat år delar
NBO ut ett pris till ett aktuellt bostadsprojekt. De tävlande ska vara anslutna till NBO eller
någon av NBOs medlemsorganisationer.

NBOs bostadspris 2014 går till byggherren av ett nybyggt bostadshus, som
färdigställts under perioden 1 maj 2012 till 28 februari 2014. Huset ska på ett
bra sätt lyckats beakta och förena kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter
och ekonomiskt rimliga lösningar med god arkitektur. Huset ska framstå som
en typisk enhet i ett större sammanhang.
En jury bestående av en oberoende ordförande och fyra ledamöter från de nordiska länderna
kommer att bedöma tävlingsbidragen utifrån samtliga följande kriterier:
• Omtanke om boendekvaliteten och i övrigt
socialt hållbara lösningar
• 	Effektiv och miljövänlig energianvändning samt
även i övrigt miljömässigt hållbara lösningar
• Prisvärda bostäder
• 	Hög kvalitet i gestaltning med omsorg om detaljer
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Tävlingsbidragen ska presenteras på ett likvärdigt sätt. Utvalda delar av det inlämnade mate
rialet ska kunna sammanställas och presenteras i en trycksak av NBO.
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Tävlingsformulär NBO har utarbetat ett formulär med anvisningar för hur tävlings
bidragen ska presenteras vid inlämningen. Tävlingsformuläret rekvireras via mail
från nbo@sabo.se. Ni registreras som tävlande när denna anvisning skickas till er.
Tävlingsbidraget ska skickas med mail till nbo@sabo.se och ska ha kommit in 
senast 31 mars 2014. Ange projektets namn i mailets ärenderad.
Jury Vinnaren utses av en jury, bestående av:
Ordförande Pall Gunnlagsson
Mia Manghezi, Danmark
Jostein Drevdal, Norge
Gudrun Ingvarsdottir, Island
Roger Pohjanen, Sverige
Tävlingssekreterare är Gösta Gustavsson
Priset består av 75 000 svenska kronor (SEK), en fasadskylt om utmärkelsen att 
sätta upp på huset samt ett diplom. Det delas ut vid NBOs årskonferens i Reykjavik
11–12 september 2014. Priset syftar till att uppmärksamma nyproduktion inom den
del av bostadssektorn som NBOs medlemsorganisationer representerar. NBO ser
gärna att prissumman kommer de boende i aktuellt projekt till del.
Allmänna frågor angående tävlingen ställs till NBO-konsult Johanna Ode 
tel +46 8-406 55 22 eller nbo@sabo.se.
Har någon tävlande frågor avseende tävlingsformuläret ställs de till nbo@sabo.se.
Frågorna kommer att besvaras genom att både fråga och svar skickas ut med mail
till samtliga som registerats som tävlande, utan att ange vem som ställt frågan. Sista
dag för att ställa fråga på detta sätt är 14 mars och svar skickas ut senast 21 mars.

MEDLEMMAR I NBO
Danmark BL, Danmarks Almene Boliger, bransch- och intresseorganisation för almene boligorganisationer
i Danmark.
Island Búseti Húsnæðissamvinnufélag, en kooperativ bostadsorganisation som ägs av sina medlemmar samt
Felagsbustadir Hf, ett kommunalt aktiebolag som äger och förvaltar sociala hyresbostäder i Reykjavik.
Norge NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforening, intresseorganisation för norska regionala boligbyggelag.
Sverige HSB, en kooperativ bostadsrörelse för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvalt
ning, Riksbyggen, en ekonomisk förening med huvuduppgiften att bilda, bygga och förvalta bostadsrätts
föreningar samt SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bransch- och intresseorganisation för de
allmännyttiga bostadsföretagen.

www.nbo.nu

