
Nominera ett företag till Stora Inneklimatpriset 
 
SP, Bostads AB Poseidon och Svenska Bostäder, Lindinvent, Kontrollelektronik 
och SenseAir har alla mottagit Stora Inneklimatpriset. Men i vår stora bransch 
finns en stor mängd företag eller organisationer som dagligen utvecklar 
betydelsefulla produkter eller tjänster för kommersiell användning.  
 
Slussen.biz är, tillsammans med våra samarbetspartners, mycket intresserade av 
att få hjälpa till att lyfta fram företag och idéer.  
 
Vem kan få priset? 
Alla som är föreslagna blir granskade av juryn. För att bli granskad krävs att 
någon skickar in ett förslag, och ger en rimlig motivering. Av samtliga inkomna 
förslag nominerar juryn fyra, som kommer att vara med på själva utdelningen på 
Nordbygg, där en vinnare utses. I år delas priset ut av samhällsbyggnadsminister 
Mona Sahlin. 
 
Hur går det till att nominera pristagare? 
Den som vill föreslå ett företag eller organisation till Stora Inneklimatpriset 
skickar in sitt förslag till Slussen.biz och bifogar en motivering med en tydlig 
beskrivning av en produkt eller tjänst. För att anses betydelsefull skall produkten 
ha en innovativ karaktär och bidra till en förbättrad inneklimatkvalitet med 
långsiktigt begränsad resursanvändning. 
Det är gratis att lämna förslag till Stora Inneklimatpriset 
Formulär  för att föreslå finns på: 
http://www.slussen.biz/stora_inneklimatpriset/2005.asp? 
 
Vad består priset av? 
Ett diplom att sätta upp på synligt ställe i företaget, samt en chans att i 
branschmedia få presentera företaget. Bolag som inte är medlem i Slussen får 
ett års gratis medlemskap. Och sist men inte minst att ha blivit utsett av en 
mycket kompetent jury. 
 
Tidigare vinnare av Stora Inneklimatpriset 
Vinnare under året har varit SP, Bostads AB Poseidon och Svenska Bostäder för 
sitt gemensamma projekt P-märkning av bostäder. LindInvent fick priset för att 
med hjälp av sitt don sparar energi genom att behovsanpassat blåsa in 
undertempererad luft. Kontrollelektronik fick priset för sitt arbete med 
applikationer av frikyla. Senseair fick priset för att i många år ha arbetat med 
innovativa lösningar för att bestämma inneklimatets tillstånd i en lokal. 
 
Juryns sammansättning 
Per Fahlén Juryns ordförande i Stora Inneklimatpriset är professor vid 
Institutionen för Installationsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Till sin hjälp 
har han Bengt-Göran Jarefors, generalsekreterare i VVS Tekniska Föreningen och 
Magnus Everitt, teknikansvarig på Svensk Ventilation samt 
Peter Thomsson, ordförande i Svenska Kyltekniska Föreningens 
Stockholmsavdelning. 
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