
Bygningspræmiering 2017 
 

Præmieringen fandt sted på Det Gamle Rådhus i Sorø mandag den 28. november 2017 
 

 
Vedde Byvej 32. Huset er i de senere år fint istandsat af ejendommens ejer.  

Restaureringen har vægtet højt at respektere de originale træk. 
 

 
Vedde Byvej 32, ejet af Claus Bo Ellekær. Med diplomet påskønnes istandsættelsen af det karakterfulde byhus.  

Der er lagt vægt på at bevare de oprindelige bygningsdetaljer og anvende gode materialer.  
Resultatet beriger byen og viser vejen for restaurering af andre huse i denne stil. 



 
Priorgade 3. Der er gennemført en smuk ydre istandsættelse af det markante byhus.  

Formpudsede gesimser, bånd og indfatninger om de gamle vinduer er istandsat.  
Portrummet og fronten mod gaden har stor herlighedsværdi. 

 

 
Priorgade 3 ved Ejerforeningen Priorgaarden.  

Med diplomet påskønnes den smukt udførte vedligeholdelse af forhusets facade og port.  
Med stor faglig indsigt er de originale stiltræk bevaret såvel i detaljer som farver, så husets fine karakter står intakt. 

 



 
Banevej 10 - Nyrup gl. station. Den tidligere station - opført år 1900 - har gennemgået en omfattende restaurering.  

Den er udført med stor håndværksmæssig ekspertise og med respekt for de gamle materialer og den oprindelige stil og arkitektur. 
 

 
Den gamle station på Banevej 10, Nyrup by, ejet af M. B. Ejendomme ApS ved Lars Kofoed Jørgensen.  

Med plakette og diplom påskønnes det fine resultat af restaureringen af den gamle station.  
Ved det grundige håndværkerarbejde er der lagt vægt på at istandsætte de originale, smårudede vinduer.  

Husets arkitektur er som helhed fint bevaret. 



 
Peter Damsvej 2 A, Sorø. Den store villa fra 1907 står meget flot vedligeholdt.  
Vedligeholdelsen er udført med stor respekt for husets originale stilelementer. 

 

 
Peter Damsvej 2 A, ejet af Susanne Christensen og Claus Møller.  

Plakette og diplom tildeles for påskønnelse af den smukke vedligeholdelse af det karakterfulde og fine hovedhus med bolig.  
Der er bl.a. lagt vægt på at bevare de oprindelige vinduer og andre særlige arkitektoniske elementer. 

 
 

Bygningspræmieringen 2016 blev sponseret af Sorø Håndværker- og Industriforening. 


