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Årets byggnadspris tilldelas Mandarinen 2 
Varbergs Kommuns byggnadspris delas varje år ut till en bygg-
nadsägare som belöning för värdefulla insatser inom området för 
byggnadsutformning i dess vida bemärkelse. I år går priset till 
fastigheten Mandarinen 2 som ägs av Nabben Fastighet i Träslöv AB.   

Mandarinen 2 ligger vid Österängsvägen i stadsdelen Lilla Träslöv. Fastigheten 
omfattar tre nybyggda hyreshus som stod klara för inflyttning i november 2018.  
 
Juryns motivering till priset: 
Inom fastigheten Mandarinen 2 har tillskapats 63 nya hyresrätter som känne-
tecknas av engagemang i gestaltning och långsiktighet. 
 
Byggnaderna är certifierade i Miljöbyggnad Silver med yteffektiva planlösningar, 
integrerade solpaneler och gröna sedumtak på gårdshus. Det erbjuds cykelverk-
stad och elcykelpool med lastmöjlighet som gör det attraktivt att göra gröna val. 
För att uppmuntra den egna insatsen har gröna hyreskontrakt tagits fram, en 
avsiktsförklaring mellan hyresvärd och hyresgäst för att gemensamt jobba för 
hållbarhet. 
 
För att uppmuntra den sociala gemenskapen finns det gemensamhetshus med 
samlingslokal, gemensamt kök och tvättstuga. Ett centralt placerat växthus för 
odling kan fungera som naturlig samlingsplats. Genom samarbete med idrotts-
föreningen Friskus som är närmsta granne ingår medlemskap i ett år för de 
hyresgäster som önskar. 
 
Genom ett aktivt engagemang för hållbarhetsfrågorna och gemenskap med 
kreativa initiativ visar projektet vägen för hållbart och kreativt kretslopps-
tänkande. Den arkitektoniska gestaltningen för de tre stadsvillorna samverkar till 
att skapa en tydlig identitet utmed ett av stadens utpekade stråk och har genom 
anpassning till platsen gestaltats som en god livsmiljö för de boende med 
utgångspunkt från inspiration, hållbarhet och gemenskap. 
 
I juryn har ingått: 
Maria Söderlund, stadsarkitektkontoret, Jenny Rydén, Varbergs Fastighetsbolag, 
Linda Berggren och Mikael Bonde, ledamöter i kommunfullmäktige samt  
Henrik Martinsson, Varbergs Fastighetsägarförening. 
 
 
För mer information, kontakta: 
Leif Andersson, markförvaltare 
Telefon: 0340-882 23, e-post: leif.andersson3@varberg.se 
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