
te med innovativa applikationer av
frikyla starkt bidragit till teknikens
kommersiella genomslag”.

Priset mottogs av en av företa-
gets grundare,Torsten Hjärtström.

Stora Inneklimatpriset har se-
dan 2001 delats ut till företag eller
organisation som utvecklat en pro-
dukt eller tjänst för kommersiell
användning. Bakom priset står
Slussen Building Services, VVS-
Tekniska Föreningen, Svensk Ven-
tilation och Svenska Kyltekniska
Föreningen.

Ett annat pris som delades ut
under Nordbygg var Årets Mil-
jöprofil. Pristagare i år blev profes-
sor Bo Nordell vid Luleå tekniska
universitet, för sina principer om
energilager i mark.

Ett kriterium för priset, som
numera delas ut av VVS-Tekniska
Föreningen i samarbete med tid-
ningen Energi & Miljö, är man ska
ha bidragit med en förändring mot
ett uthålligt samhälle. Prisutdelare
var VVS-Tekniska Föreningens
ordförande Marianne Lilja Witt-
bom.

JAN LÖÖF

inneklimatets betydelse inom re-
geringens miljöpolitik och att det
för bra byggande och god innemil-
jö behövs idérika människor.

Juryn skriver bland annat i sin
motivering att företaget ”genom
ett långsiktigt, målmedvetet arbe-

D
et är inte första gången
Kontrollelektronik upp-
märksammas och belönas

för sina insatser på kylområdet.
Redan 2001 utsågs man till Årets
Företagare i Söderköpings kom-
mun för kylning av bland annat te-
lestationer.

Lena Sommestad betonade
under prisutdelningsceremonin

NORDBYGG 2004
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Prisutdelning

Stora Inneklimatpriset 
till Kontrollelektronik
Elektronikföretaget Kontrollelektro-
nik från Söderköping i Östergötland
tilldelades Stora Inneklimatpriset
2004 under Nordbyggmässan. De-
ras användning av frikyla för olika
applikationer har bidragit till priset
som delades ut av miljöminister Le-
na Sommestad. Till Årets Miljöprofil
utsågs professor Bo Nordell, Luleå
tekniska universitet.

Torsten Hjärtström, en av grundarna till det prisbelönta företaget Kontrolle-
lektronik, tillsammans med prisutdelaren, miljöminister Lena Sommestad.

Bo Nordell, professor vid Luleå tekniska universitet, tog emot priset som Årets
Miljöprofil, av VVS-Tekniska Föreningens ordförande Marianne Lilja Wittbom.
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