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Nu är det dags att nominera årets 
hållbarhetspristagare 
Vet du någon som visar goda exempel på engagemang och initiativ 
för hållbar utveckling? Kanske bidrar du själv eller någon i din 
omgivning med dessa värdefulla insatser? Glöm då inte att skicka in 
en nominering till Varbergs kommuns hållbarhetspris 2020. 
 
Sedan 1992 har Varbergs kommun delat ut ett miljöpris för att uppmuntra och 
premiera insatser inom hållbar utveckling. Miljöpriset bytte från och med 2019 
namn till Hållbarhetspriset för att i högre grad fokusera på hållbarhet utifrån tre 
perspektiv: miljö, ekonomi och det sociala.  
 
Nomineringar ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars.  
 
Priset på 15 000 kr delas ut på nationaldagsfirandet i Societetsparken. 
  
 
Vem efterträder Peder Skrivares skola som årets vinnare? 
 
Priset 2019 tilldelades Peder Skrivares skola med motiveringen: 
”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.” 
 
Läs mer om priset och hur man nominerar på varberg.se/hallbarhetspriset.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Sofie Nilsson, hållbarhetsstrateg, 0340-882 26 
E-post: sofie.nilsson2@varberg.se 
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