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Årets pristagare

Region Skånes priser och stipendier inom arkitektur,
design och miljö
God arkitektur är viktigt för den regionala attraktiviteten och utvecklingen. God arkitektur ger förutsättningar för en stärkt identitet och stolthet
över vår livsmiljö. Arkitektur är mer än hus och byggnader. Det är även
viktigt att se till helhetsperspektivet med rumsliga samband, som till exempel landskap och friytor. En aktuell fråga är därför hur platsers kvaliteter tillvaratas och utvecklas vid nybyggnation, både idag och i framtiden.
För att uppmärksamma vikten av god arkitektur delar Region Skåne och
Sveriges Arkitekter Skåne årligen ut Skånes arkitekturpris.
Bra, genomtänkt och lustfylld design vid utvecklingen av varor och tjänster skapar ett mervärde för Skåne, bidrar till regional utveckling samt
marknadsföring av regionen. För att premiera skånska designers i detta
arbete delar Region Skåne därför ut två designstipendier varje år.
Region Skånes miljöarbete bedrivs på bred front genom Region Skånes
miljöstrategiska program och handlar delvis om att på olika sätt öka
miljöengagemanget hos de som bor och verkar i regionen. Att varje år
dela ut ett miljöpris stimulerar till detta och bidrar till att nå de regionala
och nationella miljömålen. Region Skånes delar även ut ett hederspris
till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på
förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Slutligen delas även ett miljöstipendium ut för att stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet,
innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken.

Skånes arkitekturpris 2014: Råå förskola
Arkitekt: Dorte Mandrup, Dorte Mandrup arkitekter
Byggherre: Kärnfastigheter i Helsingborgs Stad

Foto: Anders MØrk
Skånes arkitekturpris 2014 går till Råå förskola för en karaktärsfull arkitektur som både samspelar med det befintliga kustlandskapet och stärker
såväl verksamheten i byggnaden som platsen där den uppförts. Det goda
samarbetet som präglat processen, från lokalisering till genomförande,
har varit betydelsefull för den högkvalitativa arkitekturen.
Råå förskola tar plats, och trots att den underordnar sig landskapet och skalan i befintlig
bebyggelse är den framträdande i sin arkitektur. Därmed upplevs det som rimligt att en av
de mest attraktiva tomterna på Råå har tagits i anspråk till barnens vardag. Arkitekturen är
lekfull, som sig bör, utan att diktera vad som ska hända var. Måhända kan vi konstatera att
den svenska oron har begränsat upptäckarlusten något och juryn beklagar, men har förståelse för, de säkerhetsstaket som måste finnas.
Juryn vill särskilt lyfta fram:
• det mod som beställarna visat genom att fatta de rätta, inte alltid lätta,
besluten,
• den skicklighet arkitekten visat genom att ge form till användarnas behov
med både integritet och lyhördhet vilket därmed flyttat fram positionerna
för samtida skånsk arkitektur,
och avslutningsvis,
• den hantverksskicklighet som med respekt för den arkitektoniska gestaltningen och omsorgen in i minsta detalj präglat uppförandet av förskolan.

Skånes arkitekturpris delas ut av Region Skåne och Sveriges Arkitekter Skåne.

Region Skånes stipendium 2014 till
nyexaminerad designer: Hélen Phan

Motivering: Den vikbara kojan Pause svarar med lust och lekfullhet på barns behov
av avskildhet, lugn och möjlighet att samspela med en eller två kompisar lite
avskärmat. Genom ett utforskande arbete tillsammans med förskolebarn har Hélen
Phan tagit fram ett koncept som både inspirerar till bus och som ger en paus i
bruset. Med förhoppning om att konceptet kommer att utvecklas till en funktionell
produkt redo för marknaden, tilldelas Hélen Phan stipendiet för nyutexaminerad
designer.

Region Skånes stipendium 2014 till
etablerad designer: Helle Robertson
Motivering: Med en poetisk ansats i sitt arbete undersöker Helle Robertson möjligheten att med redesign ge ett
klädesplagg nytt värde. Ett nytt värde grundat på dess
historia, de känslor som finns förknippade till plagget och
genom hantverket i redesignen. Med förhoppning om en
förverkligad utställning som väcker tankar kring värde,
resursutnyttjande, konsumtion och därmed inspirera till
ett samtal kring vad design kan vara och betyda tilldelas
Helle Robertson stipendiet för etablerad designer.
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Region Skånes miljöpris 2014:
Tullstorpsån ekonomiska förening

Foto: Johnny Carlsson

Motivering:
Tullstorpsåns ekonomiska förening får dela på Region Skånes miljöpris 2014
för att i arbetet med att restaurera Tullstorpsån, genom lokalt engagemang hos
markägare, bidra till en hållbar förvaltning av en viktig naturresurs genom att utnyttja ekosystemtjänster för klimatanpassning, rekreation och en god boendemiljö,
och bidrar därför till att uppfylla regionala och nationella miljömål.

Region Skånes miljöpris 2014: Cykelköket i Malmö

Motivering:
Cykelköket i Malmö får dela på Region Skånes miljöpris 2014 för att man som
första plats i landet kombinerar återvinning, reparation och återanvändande av
cyklar med volontärarbete, gratis utbildning och tillgänglighet för alla, och därför
genom lärande och minskad nykonsumtion aktivt bidrar till ekonomisk, ekologisk
och socialt hållbar utveckling.

Region Skånes miljöstipendium 2014:
Hållbara Hardeberga

Motivering:
Region Skånes miljöstipendium 2014 tilldelas ”Hållbara Hardeberga”, ett
samarbete mellan Lunds Waldorfskola, Råby biogrönt och odlingskooperativet
Concrete farming, genom att på skolans mark odla ekologisk mat till skolköket
och samtidigt nyttja odlingarna som ett pedagogiskt verktyg för skolans elever
visa på aktiv handling och lärande om hållbar utveckling.

Region Skånes hederspris inom miljö 2014:
Charlotte Lindström

Motivering:
Region Skånes hederspris 2014 tilldelas Charlotte Lindström, kommunekolog i
Tomelilla kommun, för ett outtröttligt engagemang för vatten- och naturvård och
ett intensivt arbete för att få till stånd konkreta åtgärder i naturmiljön. Charlotte är
pragmatisk och förstår värdet i att arbeta utifrån det lokala perspektivet, vilket är
avgörande för en hållbar förvaltning av vår natur.

Sustainable Business Hub och South Sweden Cleantech
Award
South Sweden Cleantech Award delas ut till ett företag som har gjort en
avgränsad insats som på ett markant sätt ökat konkurrenskraften och visat
på potentialen för cleantech.
Vinnaren utses av en jury bestånde av ordföranden och två styrelseledamöter i Sustainable Business Hubs ideella förening samt tf VD.

Cleantech Award 2014:
Alnarp Cleanwater Technology

2014 års pris går till Alnarp Cleanwater Technology AB med motiveringen:
”Med sitt biologiska och kretsloppsanpassade vattenreningssystem har Alnarp
Cleanwater Technology visat att enskilda avlopp kan renas till högsta skyddsnivåerna utan kemikalier samtidigt som avloppen blir vackra med grönska. Företaget har
under året lyckats attrahera externt ägarkapital som gör det möjligt att fortsätta
att utveckla produkt och marknad. Med växter som renar gör Alnarp Cleanwater
Technologys system inte bara en renande insats i de småskaliga avloppen utan
också en annars osynlig miljötekniklösning, synlig på ett positivt sätt.”

Priset tas emot av styrelseordförande Magnus
Dahlström och VD Yngve Svensson.

Hedersomnämnande 2014: Henrik Karlsson
2014 års hedersomnämnande går till
Henrik Karlsson, Helsingborgs Stad,
med motiveringen:
”Henrik Karlsson visar på mod, envishet
och handlingskraft och tvekar inte att
testa nya grepp för att ställa miljökrav i
offentlig upphandling även om det innebär merarbete eller avbrutna upphandlingar. Han har skapat en förståelse
och ett engagemang för arbetet med
miljökrav bland sina medarbetare med
resultatet att alla visar ett stort intresse
för frågorna.
Henrik Karlsson har också varit starkt
drivande i skapandet av de två tjänster
hos Helsingborgs stad som arbetar
med att ställa och följa upp miljökrav i
stadens upphandlingar.”

Diversityindex och mångfaldspriserna
Optimerad användning av mångfald är en viktig faktor för att lyckas bli en
attraktiv arbetsgivare som både kan behålla sina nuvarande medarbetare
och samtidigt attrahera nya. Rätt användning av mångfald hjälper också
företag och organisationer att nå fler målgrupper och nya marknader.
Alla människor påverkar andra på ett eller annat sätt. Det här priset är
dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat
tydligt och bestämt för att lyfta individen och stärka rättvisan. Det kan vara
en unik handling som skapar en positiv förändring i samhället, i ett företag
eller i en organisation.
Mångfaldspriset delas ut inom följande kategorier:
- Kön
- Sexuell läggning
- Ålder
- Funktionsnedsättning
- Könsidentitet/könsuttryck
- Trosuppfattning
- Etnicitet
Diversityindex är huvudansvariga för mångfaldspriserna och 2014 delas
de ut i samarbete med Region Skåne, Øresundsinsituttet/News Øresund,
Mentor International, Swedbank samt Malmö högskola.
DiversityIndex hjälper företag och organisationer att använda mångfald för
att skapa större tillväxt och de bästa förutsättningarna för innovation.

Mångfaldspriset kategori kön: Agnes och Ida

Motivering:
Vinnarna står för det rätta och mot oacceptabel mobbning. De står för rätten att
kunna utöva den sport de vill trots alla fördomar och hinder. De var duktiga på
att lyfta fram ett beteende som behöver belysas i media och som vi aldrig skall
acceptera, varken mot barn eller vuxna. Priset kategori Kön (man/kvinna) går i år
till Ida Åkeson och Agnes Holmberg

Mångfaldspriset kategori sexuell läggning: Kiruna IF

Motivering:
För att visa att alla är välkomna inom idrotten väljer de att hbtq-certifiera klubben
och spelar i regnbågsfärgade tröjor. De har uppmärksammat en viktig fråga för att
motverka tråkig jargong inom idrottsrörelsen, inom Hockey och inom sin kommun.
För att de är först med detta och därmed blir förebilder och föregångare för andra
klubbar och föreningar har juryn beslutat att ge årets pris kategori Sexuell läggning
till Kiruna IF.

Mångfaldspriset kategori funktionsnedsättning:
Christoffer Lindhe
Motivering:
Genom sin uthållighet och vilja att
inspirera andra har han utmanat
både sig själv och sin omvärld. Han
är ett lysande exempel på hur vi alla
kan se nya möjligheter när tillvaron
är som absolut mörkast. Han är ett
föredöme och en sann kämpe, en
hjälte i vardagen. Priset för kategori
Funktionsnedsättning går till Christoffer Lindhe.

Mångfaldspriset kategori könsuppfattning:
Camilla Gisslow

Motivering:
Man kan vara kvinna, man, dotter, son, syster, bror, mamma och pappa. Men
man kan också vara Människa. En Människa som lyssnar, Respekterar och förstår
vikten av att låta alla få bli den de är ämnade att vara. Med stort Mod, har Du likt
en lejoninna funnits bredvid längs hela resan och visat att du är precis så som en
Mamma ska vara! Årets pris i kategorin ”Könsidentitet/-uttryck” går i år till Camilla
Gisslow.

Mångfaldspriset kategori trosuppfattning: Kent Wisti

Motivering:
Genom att förespåka dialog mellan
religioner, genom att tydligt stå
emot extremismen och rasismen
i alla former och genom sina
inlägg i sociala medier, skapar
han frågeställningar som gör att
vi andra ta en fundering om våra
roller i samhället. Priset för kategori
Trosuppfattning går till Kent Wisti.

Mångfaldspriset kategori ålder: Martin Angelin

Motivering:
Vinnaren har sedan början på 2000
talet vigt sitt liv åt att förbättra kommunikation och samarbete mellan
polis, äldre, pensionärer och ungdomar. Han dedikerar all sin fria tid till
detta arbete och har gjort samhället
mycket bättre för alla inblandade.
Priset för kategori ålder går till
Martin Angelin.

Mångfaldspriset kategori etnicitet:
Programmet Din Gata

Foto: Stephanie Londez
Motivering:
Genom sitt initiativ har de skapat en effektiv kommunikationskanal som speglar
det nya Sverige där alla är en del av samhället. Genom att ena samhället med sin
röst och med musik har de lyckats bygga broar mellan olika kulturer och etniska
grupper som formar vårt samhälle. De använder musik som medicin mot rasismen
och utanförskap. Priset för kategori Etnicitet går till radioprogrammet Din gata.

Tack för att ni bidragit till att
göra Skåne - och världen - lite
vackrare, mer miljövänlig och
med en större mångfald!

Kreativa Skåne arrangeras av Region Skåne i samarbete med
Sustainable Business Hub och DiversityIndex Sweden

