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Under torsdagseftermiddagen var det
dags för stor prisutdelning.  Med hjälp
av konferenciern Kattis Ahlström de-

lades det ut priser på löpande band. Guld-
spiken, Byggkeramikpriset, Glaspriset, Årets
Miljöprofil och Stora Inneklimatpriset fick
sina vinnare. VVS Tekniska Föreningen är
medverkande i de två senare.

Årets Miljöprofil
För fjärde gången delades priset Årets Mil-

Prisregn föll över mässan
Nordbygg 2004 är över för den här
gången. Men vi kommer att minnas
alla de fina priser som delades ut
under mässveckan.

jöprofil ut. Bakom priset står VVS Tekniska
Föreningen och tidningen energi&miljö.

Årets miljöprofil blev professor Bo Nordell
vid Luleå Tekniska Universitet. Han tilldela-
des priset med motiveringen;

”för sitt mångåriga engagemang inom berg-
värme och långtidslagring av värme och kyla i
mark och snö, har han bidragit betydande till att
göra Sverige till en teknisk och forskningsmässig
ledande nation inom detta område”.

Priset delades ut av VVS Tekniska För-
eningens ordförande Marianne Lilja Witt-
bom och tidningen energi&miljös chefre-
daktör Charlotte Steen.

Stora Inneklimatpriset
Stora Innneklimatpriset instiftades 2001 av
Slussen Building Services, i samarbete med
VVS Tekniska Föreningen, Svensk Ventila-
tion och Svenska Kyltekniska Föreningen.

Vinnare av Stora Inneklimatpriset 2003
blev Kontrollelektronik från Söderköping.
Motiveringen löd;

”Företaget har genom ett långsiktigt, målmed-
vetet arbete med innovativa applikationer av fri-
kyla starkt bidragit till teknikens komersiella ge-
nomslag. Inte bara människor utan också teknis-
ka system, inte minst de nya generationerna av
kommunikationsutrustning, är beroende av ett
inneklimat av god kvalitet. Med hjälp av Kon-
trollelektroniks system kan detta klimat säkerstäl-
las med ett långsiktigt mycket begränsad resurs-
användning. Med tanke på den mycket stora ut-
byggnaden av 3G har detta en stor betydelse för
Sveriges elanvändning. Förslaget uppfyller där-
med förutsättningarna för priset, på ett utmärkt
sätt.”

Priset delades ut av miljöminister Lena
Sommestad.

Kristina Sjöberg

Nordbygg 2004

Byggkeramikpriset gick till....och delades ut av
Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

Guldspiken gick till....

Årets miljöprofil blev professor Bo Nordell vid Luleå Tekniska Universitet. Här tillsammans med
Kattis Ahlström, som var konferencier under prisutdelningen.

Vinnare av Stora Inneklimatpriset 2003 blev Kontrollelektronik från Söderköping. Här
tillsammans med miljöminister Lena Sommestad, som var prisutdelare.

Marilyn Monroe underhöll.
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