
 

 Tidigare pristagare i Varbergs kommun 

 
2021 Varbergs kommuns hållbarhetspris 2021 tilldelades Bostadsrättsföreningen 

Brearedslyckan 1 och Varberg Energi AB. Vinnarna prisas för sina goda initiativ 

och bidrag till en hållbar utveckling utifrån respektives kandidats förutsättningar. 

Bostadsrättsföreningen Brearedslyckan 1 är en förening som ligger i framkant 

och vågar satsa på hållbara investeringar. Med sin handlingskraft och sitt 

hållberhetsfokus är bostadsrättsföreningen ett gott föredöme för andra. Genom 

sitt miljöfokus bidrar den och inspirerar till hållbara lösningar för fler än bara 

sina medlemmar. 

Varberg Energi har länge varit en pionjär inom förnybara energialternativ och 

har nu nått målet att vara 100 % fossilfri i egen verksamhet. Med 

framtidsinriktade projekt som fjärrkyla och energilagring i batterier visar bolaget 

på goda exempel och skapar förutsättningar för kommunens invånare och 

verksamheter att bli mer hållbara nu och i framtiden. 

2020 Egon Andersson är ett gott exempel på hur det i vardagen går att bidra till en 

hållbar utveckling genom nytänkande, handlingskraft och mod att våga pröva 

nya tekniska lösningar. Hans intresse för hållbarhet och teknik skapar ringar på 

vattnet när han engagerat sprider kunskap för att inspirera andra. 

Hos Stora Coop Varberg går mat, hälsa och hållbarhet hand i hand. Genom 

kreativa och nytänkande lösningar utvecklar butiken sitt arbete för en hållbar 

utveckling, med målet att det ska vara lätt för kunderna att göra hållbara val. 

Stora Coop Varberg vill också vara en positiv kraft för lokalsamhället, bland 

annat med satsningar riktade till barn och unga. Deras handlingskraft att fatta 

hållbara beslut gör dem till ett föredöme för andra företag. 

2019 Peder Skrivares Skola i Varberg har ett fokus på lärande inom cirkulär ekonomi, 

som är ett nyckelbegrepp inom hållbar utveckling. Arbetet har gett stora ringar 

på vattnet inom näringslivet och internationellt. Det har både ökat elevernas 

kunskap kring hållbarhet och cirkulär ekonomi, och gjort ämnet levande genom 

att skapa samarbeten med aktörer utanför skolan. Detta goda exempel som 

inspirerar ungdomar att tänka, prova och aktivt verka för hållbarhet och en 

cirkulär omställning visar på ett stort engagemang och handlingskraft som får 

uttryck inte bara idag utan även i framtiden.  

2018 Limabacka Kvarn tilldelas priset för att de sätter det ekologiska och närodlade 

perspektivet i fokus. Hantverk, kvalité och ekologisk produktion genomsyrar 

verksamheten, som bidrar till en levande och hållbar landsbygd. Med 

engagemang i och samarbete med närliggande förskola och skola förmedlas 

kunskaper vidare om miljö, ekologi, lokalproducerad mat och småföretagande.  

2017 Second Chance verksamhet bidrar till hållbar utveckling på trefalt vis: Jordens 
resurser förvaltas väl, människor får en ny chans, och projekt som räddar 
människor och miljö i jordens alla hörn stöttas. Detta återbruk som aldrig 
avstannar, med vinst för människa, miljö och samhälle, är ett gott exempel på 
hållbarhetsarbete med brett perspektiv. 

 



2016 Varbergs Bostad AB tilldelades priset för att de tar ett stort ansvars i arbetet för 

en hållbar samhällsutveckling. Juryn vill särskilt framhålla arbetet med 

Stadsdelspark Sörse - en grön, kreativ och social mötesplats och ett gott 

exempel på hur ett bostadsbolag kan bidra till ökad social hållbarhet. 

 

2015 Ronny Pihlblad, grundaren av företaget PIVAB AB tilldelas priset för sitt 

hängivna arbete med miljöinriktade innovationer som förbättrar arbetsmiljön i 

lackeringsbranschen och fordonsindustrin. 

 

2014 Nygårds byggåtervinning tilldelas priset för deras engagemang och 

företagsamhet i återanvändningen av tillsynes förbrukade hus. De visar vägen 

mot en god resurshushållning och mer hållbar konsumtion.  

 

2013 Deromegruppen tilldelades priset för deras insats i One Tonne Life och deras 

sedan länge stora engagemang i trähusbyggnation.   

 

2012  Anna-Greta Sturesson och Göran Johnsson tilldelades priset för hängivet 

arbete med att gynna den biologiska mångfalden kring gården Vadkärr med 

naturvärden av högsta klass.  

 

2011  Energi och MiljöCentrum som stödjer och påskyndar energi- och 

miljömedvetenheten genom att vara en nätverkande mötes- och 

utvecklingsplats med internationell utblick.  

 

2010  Hofgårdens golfbana och dess ägare PG Peterson som utgör en förebild för 

andra inom idrottsrörelsen genom miljöhänsyn i skötsel av banan och stort 

miljöengagemang.  

 

2009  Alexander Keucken, fd. utvecklingsingenjör på ViVAB, för engagerat och 

innovativt arbete inom vattenrening.  

 

2008  Systeminstallation AB vilka erbjuder kunden ett system som optimerar 

energianvändningen och sparar på naturresurserna.  

 

2007  Södra Näs Camping för den tydliga miljöprofilen och satsningen på förnybar 

energi och energieffektivisering.  

 

2006  Varbergs Flugfiskeklubb för restaureringen av Himleån 

  

2005 Varberg Energi AB och Södra Cell AB för Spillvärmeprojektet Mikael Larsson 

för restaurering av Båtafjorden och Klosterfjorden.  

 

2004  Inget pris delades ut  

 



2003  Ingvar Lenfors  

 

2002  Korpen Varberg, Korpen Tvååker, Cykelfrämjandet Varberg 

2001  Varbergs dykarklubb, Lars-Gunnar Bengtsson  

 

2000  Förskolan Ugglan I Ur och Skur, Rolfstorps förskola, Aspängens gymnasieskola  

 

1999  Inget pris delades ut  

 

1998  Varbergskretsens biodlarförening, Bo och Sonja Kanje  

 

1997  Våtmarksgruppen i Varberg c/o Sture Johansson  

 

1996 Positiva Tvååker  

 

1995 Göthriks skola och Varbergs Ornitologiska förening.  

 

1994  Rolf Carlsson med familj (Ästad bondgård) +  Kristian Carlsson med familj 

(Öströö fårfarm)  

1993  Konsum Framåt i Tvååker  

 

1992  Per-Anders Torsson, Tvååker + Nedregårdens förskola 


