Pressmeddelande den 17 maj 2013

Finalisterna klara till Skånes vindkraftspris 2013
Nu är årets finalister till Skånes vindkraftspris utsedda.

Finalister

Skåne vindkraftspris delas ut vid Skånes största mötesplats inom energiområdet, Skånes Energiting
2013. Årets upplaga av Skånes Energiting går av stapeln den 11 juni med temat “Fossilbränslefritt
Skåne 2020". Evenemanget arrangeras av Energikontoret Skåne. Priset delas ut i samarbete med
Serviceförvaltningen Malmö stad och E.ON Värme.
Gårdsvind AB, gårdsvindkraftföretag
Gårdsvind AB har öppnat en marknad för egen närproducerad el genom att sälja vindmöllor som får
plats mellan boningshus och ladugård och ger därmed fler möjlighet att bidra till en hållbar
energiförsörjning.
Jörgen Svensson, biträdande lektor, Industriell Elektroteknik och Automation, LTH
Mr Vindkraft på Lunds Tekniska Högskola attraherar studenter från flera program till sin
vindkraftskurs och når därmed ut brett med sin gedigna erfarenhet från vindkraftsindustrin. Den
vertikala snurran bidrar till utveckling av tekniken och öppnar för fler placeringsmöjligheter av
vindkraftverk.
Öresundskraft AB, energibolag
Genom framsynt prissättning för inmatning av el på elnätet går Öresundskraft i bräschen för att
främja småskalig elproduktion i Skåne och visar därigenom entreprenörskap och lyhördhet till det
skånska samhällets hållbara utveckling.
Juryn






Lennart Värmby – Nationell vindkraftssamordnare från Näringsdepartementet
Tiina Sarap – SLU Alnarp, professor landskapsarkitektur
Tomas Sjödahl – Malmö Stad Stadsfastigheter, projektledare Vindkraft och solenergi
Peter Jonsson – E.ON Värme, Regionchef syd
Lena Eriksson – Naturskyddsföreningen i Skåne

Skåne vindkraftspris
Skånes vindkraftspris är en årlig utmärkelse och delas i för andra året i år. Priset tilldelas en person, organisation
eller dylik som förtjänstfullt har verkat för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom
vindkraftsområdet i Skåne. Pristagaren ska ha koppling till Skåne, är utan begränsning bakåt i tiden och behöver
inte ha koppling till en fysisk anläggning. Ett specialdesignat diplom tilldelas den finalist som på bästa sätt agerat
i enlighet med prisbeskrivningen.
Kontakt
Anna Tibbelin, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi.
anna.tibbelin@vindkraftsakademin.se, 0709-71 99 97.

Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och ett regionalt forum för vindkraftsfrågor i Skåne. Föreningen
verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne genom
att vara en plattform för samarbete och diskussion. Medlemmarna kommer från näringsliv, offentlig sektor,
akademi och föreningsliv.

