Pressmeddelande 2017-05-24 från Sverige Stenindustriförbund

Kom ihåg att nominera till Stenpriset 2017!
Nu  är  det  dags  att  nominera  ditt  bidrag  till  Stenpriset  2017.    
—  Superenkelt,  gå  bara  in  på  vår  hemsida  och  fyll  i  formuläret,  uppmanar  Kai  
Marklin,  ordförande  i  Sveriges  Stenindustriförbund.  
Sista  datum  för  att  nominera  är  2  juni.
  
Stenpriset  delas  ut  av  Sveriges  Stenindustriförbund  till  ett  projekt  i  Sverige  där  
natursten  använts  på  ett  estetiskt,  hållbart  och  nyskapande  sätt.  
Kai  Marklin  understryker  att  det  är  ett  mycket  enkelt  förfarande  att  nominera.      
–  Vem  som  helst  kan  nominera.  Det  är  bara  att  gå  in  på  Sten.se  och  fylla  i  formuläret.  
Vi  har  tagit  fram  ett  dokument  som  ligger  på  hemsidan,  en  wordfil  som  kan  fyllas  i  
direkt  och  skickas  direkt  till  mig,  säger  han.  
Stenpriset  har  genom  åren  visat  upp  den  stora  bredd  som  stenbranschen  uppvisar.  
–  Det  lyfter  fram  allt  från  hantverkets  detalj  till  det  stora  projektet  som  förändrar  en  
hel  stadsmiljö,  säger  Kai  Marklin.    
  
De  senaste  fyra  årens  vinnare  är:    
  
2013:  Andersson  Jönsson  Landskapsarkitekter  –  Stortorget  i  Gävle.  
2014:  Staffan  Strindberg  vid  Strindberg  Arkitekter  –  renoveringen  och  tillbyggnaden  
av  krematoriet  vid  Norra  kyrkogården  i  Kalmar.  
2015:  Thorbjörn  Andersson  och  PeGe  Hillinge  vid  Sweco  Arkitekter  –  Sjövikstorget  i  
stadsdelen  Årstadal  i  södra  Stockholm.  
2016:  Konstnären  Pål  Svensson  –    konstverket  Utblick/Insikt  i  Malmö.    
  
Juryn  kommer  i  etapper  att  utvärdera  projekten  som  går  vidare  till  en  finalomgång.  
Vinnaren  presenteras  preliminärt  i  november.  Tidningen  Sten  rapporterar  löpande  om  
hur  tävlingen  utvecklas.  
–  Vi  behöver  vissa  basfakta  som  är  gemensam  för  alla  nomineringar,  men  det  går  
naturligtvis  även  att  komplettera  med  andra  typer  av  material.  Viktigast  är  att  vi  får  in  
förslagen  i  tid,  säger  Kai  Marklin.  
  
Kontakt:    
Kai  Marklin,  ordförande  Sveriges  Stenindustriförbund  
tel:  070-59  471  95  kai@sten.se  
  
Sveriges  Stenindustriförbund  är  en  branschorganisation  vars  medlemsföretag  bryter,  
förädlar,  monterar  och  importerar  natursten.  Medlemsföretagens  kunder  finns  både  
inom  offentlig  och  privat  sektor.  Medlemmarna  omsätter  cirka  1,2  miljarder  kronor  
och  sysselsätter  cirka  1  200  personer.  Se  www.sten.se  
  
  

