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På Sydbyggmässan i Mal-
mö delades i år Stora In-
neklimatpriset ut för fjär-
de gången. Årets vinnare
blev Senseair AB från
Delsbo. Företaget utveck-
lar koldioxidsensorer,
berättade prismottagaren
Mari Persson. Sensorerna
mäter koldioxidhalten och
temperaturen i inomhus-
luften och kan därmed 
reglera den så att en opti-
mal luftkvalitet uppnås.

● Senseair AB, som även no-
minerades 2001, tog hem Sto-
ra Inneklimatpriset i konkur-
rens med Acticon AB, Riviera
markiser & persienner AB och
Systemair. Prisutdelare var
Malmö stads kommunalråd
Anders Rubin.

Juryn, som bestod av Per
Fahlén, Chalmers tekniska
högskola, Bengt-Göran Jare-
fors, VVS-Tekniska Förening-
en, Magnus Everitt, Svensk

Ventilation och Peter Thoms-
son, Svenska Kyltekniska Fö-
reningens Sockholmsavdel-
ning, motiverade sitt val med:
”Förslaget är innovativt och
tydligt riktat mot att förbättra
inneklimatets kvalitet och
Senseair är en värdig mottaga-
re av 2004 års pris”.

STORA INNEKLIMATPRISET in-
stiftades 2001 av Internetpor-
talen Slussen Building Servi-
ces i samarbete med VVS-
Tekniska Föreningen, Svensk
Ventilation och Svenska Kyl-
tekniska Föreningen. Priset
premierar företag eller organi-
sation som till kommersiell
användning utvecklat en bety-
delsefull produkt eller tjänst.
För att anses som betydelse-
full ska produkten ha en inno-
vativ karaktär och bidra till en
förbättrad inneklimatkvalitet
med långsiktigt begränsad re-
sursanvändning.

PÄR BÖNNESTIG

Prisutdelning på Sydbygg 1

Stora Inneklimatpriset 2004
till Senseair AB

Mari Persson från Senseair, till vänster, tog emot priset från Anders
Rubin, kommunalråd i Malmö stad.
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Tävlingen Future City av-
gjordes den 14 april på
Sydbyggmässan i Malmö.
17 skolor från hela landet
deltog. Castello från
Nacka vann finalen och
25 000 kronor.

● Future City är en tävling i
samhällsbyggnad för mellan-
stadieklasser. Eleverna ska
bland annat bygga en framti-
da modell av en stad och pre-
sentera sina alster för en jury.

Årets vinnare blev Mon-
tessoriskolan Castello från

Nacka som vann med sin stad
Höglandssund. Peter Jonsson,
Jonatan Thylin och Daniel
Pettersson presenterade pro-
jektet på Sydbyggmässan och
de vann 25 000 kronor till sin
klass. Deras mentor var Mi-
kael Mikaelsson.

Tvåa blev Linnéskolan,
Uppsala, och trea förra årets
vinnare Vinstagårdsskolan
från Vällingby i Stockholm.

Det här var andra gången
tävlingen avgjordes.Tävlingen
hade premiär på Nordbygg-
mässan förra året. ●

Prisutdelning på Sydbygg 2

Nackaskola vann Future City

Vinnande bidrag. Montissoriskolan Castello vann Future City med
sitt bidrag Höglandssund.
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Hotell Toftagården, Visby,
fick Svenska solenergifö-
reningen, SEAS, Sol-
energipris 2004 i kate-
gorin Årets anläggning.

● ”Solvärmeanläggningen på
Hotell Toftagården är väl inte-
grerad på en populär hotell-
och restauranganläggning med
många gäster och exponeras
framsynt på dess hemsida.
Värmeförsörjningen bygger
vidare på en kombination av
solvärme och biobränsle som
är en beprövad, ekonomisk
och hållbar värmeförsörjning
med stor potential för svenska
förhållanden”, skriver prisju-
ryn i motiveringen.

Kategorin Årets prestation
vanns av Lars Wahlström och
Göran Hultmark hos Sunstrip
AB för utvecklingen av La-
zerplate. Utvecklingen har
pågått i flera år, delvis inom ti-
digare FUD-program, men
under 2004 har den nya ab-
sorbatorn levererats till sol-
fångartillverkare på allvar.

”Lazerplate tillverkas med
modern laserteknik (miljövän-
lig process) i två olika material
i olika storlekar med olika rör-
arrangemang i en modern mer
eller mindre helautomatisk
process med hög kapacitet,vil-
ket gör Sunstrip AB till en av
Europas ledande absorbator-
tillverkare”, skriver juryn. ●

SEAS Solenergipris 
till Hotell Toftagården

KORTNYTT
Hedersdoktor. Anne-Grete
Hestnes, professor vid Norges
Tekniskt-Naturvetenskapliga
Universitet i Trondheim, har
utsetts till hedersdoktor på
Chalmers tekniska högskola.
Hon tillhör de främsta exper-

terna i världen inom energi-
snålt byggande och solenergi-
teknik för hållbar utveck-
ling. ●

Danfoss. Danfoss AB flytta-
de i mitten på april sitt svens-
ka huvudkontor från Mjölby
till Linköping. ●


