
Årets Framtidsbyggare presenteras den 5 november
Priset Årets Framtidsbyggare belönar personer som har haft, eller förväntas ha, en betydande roll 
för utvecklingen inom energieffektivt byggande. Vid en ceremoni i Lund den 5 november utses 
pristagarna i kategorierna Årets Innovatör, Årets Opinionsbildare och Årets Talang. Tillsammans får 
de dela på 1,2 miljoner kronor. Media är välkomna att närvara vid prisutdelningen, som äger rum i 
Gamla Biskopshuset kl. 17-19.  

Förra året delades priset Årets Framtidsbyggare ut för första gången. Bakom priset står Stiftelsen för 
energieffektivt byggande som har avsatt 12 miljoner kronor att dela ut under en 10-årsperiod. Vinnaren i 
kategorin Årets Innovatör får 750 000 kronor, vilket gör priset till ett av de största inom hållbar utveckling 
i Sverige.

Årets program:

17.00 – 17.05  Torbjörn von Schantz, Rektor för Lunds universitet, inleder och hälsar välkommen. 
17.05 – 17.55  Framtidsanalytikern Troed Troedson pratar om hur ”nästa generation vill välja mer 
  och ärva mindre”
18.05 – 19.00  Prisutdelning. Hans Eliasson, Stiftelsen för energieffektivt byggande, berättar om 
  bakgrunden till priset

Förra årets pristagare var: 

-  Årets Innovatör. Bo Adamson och Wolfgang Feist för sitt arbete med utveckling av 
  så kallade passivhus

-  Årets Opinionsbildare. Ing-Marie Odegren, VD för Alingsåshem, för att ha varit pådriv-
  ande i arbetet med att bygga om slitna miljonprogramshus till energieffektiva passivhus

-  Årets Talang. Sju studenter vid Internationella miljöinstitutet och Campus Helsingborg 
  vid Lunds universitet

Media hälsas välkomna till ceremonin i Lund den 5 november, med början kl. 17.00, i Gamla 
Biskopshuset på Biskogsgatan 1. Vänligen föranmäl närvaro till Erika Hellman, stiftelseansvarig 
AB Gullringsbo Egendomar: erika.hellman@abgullringsbo.se, 0703-00 69 65.

Om Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande:

Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande strävar mot ett större samhällsansvar med fokus på 
att integrera innovation och entreprenöriellt beteende liksom hållbar utveckling. Bakom stiftelsen står 
Familjen Eliassons stiftelse för utveckling av god byggnadskultur, som är en av delägarna i koncernen 
AB Gullringsbo Egendomar. I koncernen ingår bl.a. fastighetsbolagen Svenska Hus och MVB.  

För mer information om Årets Framtidsbyggare, kontakta gärna:
Hans Eliasson, styrelseledamot, Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande:
hans.eliasson@abgullringsbo.se, 0705-16 77 17.
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