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Beslut om mottagare av Solna stads miljöpris 2019 MHN/2019-1747 

(Ecos) 

 

 

Sammanfattning 

Solna stads miljöpris har delats ut sedan 2006 för betydelsefulla insatser inom miljö-

området. Miljöpriset, som består av en staty och äran, kan delas ut till enskild person 

eller till företag, organisation, förening eller grupp lokaliserad eller verksam i Solna.  
 

Bostadsrättsföreningen Bladet föreslås motta Solna stadsmiljöpris år 2019 för att de 
under året satt upp solpaneler på sina huskroppar.  

 

Förslag till beslut 

Bostadsrättsföreningen Bladet tilldelas Solna stads miljöpris år 2019. Priset kommer 

att delas ut i samband med Solna stads frukostbricka den 3 december 2019. 

 

Bakgrund 

Dåvarande miljönämnden beslöt den 23 maj 2006 att inrätta ett miljöpris för bety-

delsefulla insatser inom miljöområdet. Miljöpriset, som består av en staty och äran, 

kan delas ut till enskild person eller till företag, organisation, förening eller grupp loka-

liserad eller verksam i Solna.  
  

Nomineringar 

Nomineringar av miljöprismottagare har kunnat göras av den som själv önskar få 

priset eller av någon annan fram till den 30 september 2019. Förslag på 17 stycken 

olika mottagare har inkommit.  

 Karolinska universitetssjukhuset 

 Klass 4 B Skytteholmsskolan 

 Fabege 

 Solna Sundbybergs na-
turskyddsförening 

 Ulla Alm, Kulturlandskaparna 

 Radison Royal Blu Park Hotel 

 Lars-Ove Löf 

 Svevia 
 

 

 

 

 Bostadsrättsföreningen Bladet 

 Miljöbuss Adelsö buss AB 

 Stadsmissionen 

 Solna naturskola 

 Solnas scoutkårer 

 Augustendals 4H gård 

 Nätverket Rädda Råstasjön 

 Bo Rappne, Ulriksdals slottsträd-
gård  

 Cykelköket  
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beredning föreslår att priset tilldelas bostadsrätts-
föreningen Bladet med motiveringen att föreningen under året satt upp närmare 500 

solpaneler (820 kvm) på sina fem huskroppar. Den beräknade årsproduktionen från 

panelerna är 125 000 kWh vilket är en fjärdedel av den el som går åt till fastighetsel, 

t.ex. hissar, värmepumpar, belysning och tvättstugor. Bostadsrättsföreningen Bladets 

solcellsanläggning är en av de största i Solna och att de har tagit steget att bli produ-

center av egen, förnybar el är en viktig inspiration för andra att följa i deras fotspår. 

Att producera sin egen el är både miljösmart och på sikt lönsamt och en viktig del i 

omställningen till ett miljö- och klimatsmart samhälle. 
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Förvaltningschef    Biträdande förvaltningschef 


