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SVEN ANDERSSON-PRISET  

FÖR FRÄMJANDE AV HÄLSOSAMMA INOMHUSMIL JÖER  

Vi tillbringar större delen av våra liv i någon form av inomhusmiljö. 

Därmed är inomhusmiljöer en av våra viktigaste levnadsmiljöer, och bör 

vara så hälsosam och bra som möjligt. Detta pris instiftas för att ge 

uppmärksamhet till allt det viktiga arbete som genomförs och alla de 

som strävar efter att skapa hälsosamma inomhusmiljöer åt oss. 

Sven Andersson-priset syftar till att erkänna och ge uppmärksamhet till individer, grupper eller organisationer 

som berömvärt bidragit till att skapa hälsosamma inomhusmiljöer.  

Priset tilldelas en eller flera personer som har bidragit till att förbättra någon form av inomhusmiljö, arbetat för 

att öka medvetenheten inom området, tydliggjort dess betydelse eller på annat sätt bidragit till förbättrade 

inomhusmiljöer. Detta kan även innefatta att uppmärksamma brister i våra inomhusmiljöer. 

Priset är instiftat i Sven Anderssons namn. Sven Andersson har sedan mitten av 1950-talet varit verksam inom 

ventilationsbranschen som konstruktör, produktutvecklare, entreprenör, konsult, besiktningsman, lärare, 

författare, sakkunnig, förvaltare etc. Han var en av de första som uppmärksammade och sanerade bl.a. asbest i 

förskolor och skolor på 1980-talet i Malmö. I slutet av sin yrkeskarriär var han chef vid Stadsfastigheter i Malmö 

fram till sin pensionering 1992. Sven har varit banbrytande inom området genom att uppmärksamma och 

påtala bristfälliga inomhusmiljöer. Han är en eldsjäl som vågat säga sin mening, ta debatter och därmed driva 

kunskapen framåt. Inom detta fält har han genomfört flera omfattande och konkreta insatser för främjandet av 

hälsosamma inomhusmiljöer och även varit verksam vid Folkhälsomyndigheten samt Astma- & 

allergiförbundet. Svens humanistiska gärning har omfattat ett stort engagemang för utsatta grupper och 

individer i bristfälliga inomhusmiljöer.  

 

Intervall: Priset delas ut vartannat år. Nomineringar ska vara juryn tillhanda 2 månader före utdelandet.  

Jury: Centre for Healthy Indoor Environments’ (CHIE) styrelse. 

Utdelningstillfälle: Priset delas ut vid en av CHIEs annonserade och offentliga aktiviteter. 

Omfattning: Priset omfattar äran, en blombukett samt ett inramat diplom.  

Nominering: En eller flera personer, en organisation eller grupp kan nomineras. Den/de nominerade ska ha 

genomfört insatser för främjande av en hälsosam inomhusmiljö. Insatserna kan omfatta ett vitt spektrum av 

exempelvis konkreta åtgärder, identifiering av brister, informationsspridning, forskningsstudier inom ett 

relevant område, osv. Både praktiker och forskare kan nomineras. Alla åldersgrupper kan nomineras, även 

exempelvis elever i skolan som genomför arbeten inom området. Nomineringen ska innehålla en motivering av 

varför den/de nominerade ska erhålla priset och inkludera en beskrivning av den nominerades insatser. 

Nomineringen får omfatta högst en A4-sida. En bilaga innehållande referenser till arbetet kan bifogas men är 

inget krav. Nomineringar skickas till CHIEs kordinator via e-post. 

Efter utdelandet skickas ett pressmeddelande innehållande motiveringen och foto på pristagaren till samma 

media som utlysningen skickats till.  

DEADLINE: 21/10 – 2019 

Nomineringen skickas till: aneta.wierzbicka@design.lth.se 

 

VÄLKOMMEN MED ER NOMINERING! 
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