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Nominera till Stenpriset 2018 senast 11 maj 
Ett projekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och 

nyskapande sätt!  Det är dags att nominera ditt favoritprojekt till Stenpriset 

2018.   

– Det går mycket enkelt att nominera direkt på Sten.se, säger Kai Marklin, 

ordförande Sveriges Stenindustriförbund.   

 

Sveriges Stenindustriförbund delar ut Stenpriset till arkitekten bakom ett projekt i 

Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt. 

Stortorget i Gävle, krematoriet i Kalmar, Sjövikstorget i Stockholm, konstverket 

Utblick/Insikt i Malmö och Brunbergstorg i Stockholm är de fem senaste årens 

vinnare. 

– Det är en kvartett som verkligen understryker bredden i priset. De lyfter fram allt 

från hantverkets detalj till det stora projektet som förändrar en hel stadsmiljö, som 

inte minst den senaste vinnaren Brunkebergstorg är ett exempel på, säger Kai 

Marklin. 
Han betonar att nomineringsförfarandet är mycket enkelt.   

– 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 Kai Marklin.  

Juryn består av förbundets styrelse som i etapper utser projekten som går vidare till 

en finalomgång. Vinnaren presenteras preliminärt i november. 

 – Vi behöver viss basfakta som är gemensam för alla nomineringar, men det går 

naturligtvis även att komplettera. Viktigast är att vi får in förslagen i tid, säger Kai 

Marklin. 

Sista nomineringsdag är fredagen den 11 maj och tidningen Sten presenterar 

samtliga nominerade i det stora sommarnumret.   

 

För mer info eller frågor:  
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 
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