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Villkor och ansökningstider

Naturvårdspris

Miljöpris
Sedan 1995 har Jönköpings kommun årligen delat ut
ett pris för att uppmuntra miljöarbetet. Priset delas ut
efter insatser som bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande eller ekologiskt hållbar utveckling. Från
år 2002 är den totala prissumman 40 000 kr uppdelat
på två klasser; en på 25 000 kr som är öppen för alla
och en för skolor och förskolor där prissumman är
15 000 kr.
Priset kan delas mellan flera pristagare i respektive
klass. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser pristagarna.
Det finns en stor bredd bland de som tidigare fått
miljöpriset. Det är alltifrån ideella föreningar till bostadsbolag och industrier.
Den kompletta listan över våra tidigare pristagare
finner du på kommunens webbplats.

Vem kan få priset?

Du kan lämna in förslag på någon som har gjort en bra
naturvårdsinsats i Jönköpings kommun. Naturvårdspriset tilldelas personer eller organisationer verksamma
inom Jönköpings kommun, som genom sitt engagemang för den biologiska mångfalden gjort insatser av
bestående värde för naturvården i kommunen. Priset
är en unik akvarell av Róza Varjú och ett diplom och
delas ut av stadsbyggnadsnämnden i maj månad.
Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk
mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller
organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora med
mera.

Vem kan få priset?
Tips på pristagare engagerade i naturvård och biologisk
mångfald:
• skolor/klasser/lärare
• föreningar som arbetar med naturvård i en bygd,
med en artgrupp, med biologisk mångfald
• enskilda personer, kvinnor eller män, engagerade i
naturvård
Nomineringar till priset lämnas till stadsbyggnadskontoret senast den 31 mars. Använd gärna vårt webbformulär www.jonkoping.se eller skicka din ansökan till:

Miljöpriset kan delas ut till enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som
är verksamma i Jönköpings kommun.
Nominering till priset ska lämnas till miljö- och
hälsoskyddskontoret senast den 31 mars. Använd gärna
vårt webbformulär som finns på www.jonkoping.se
eller skicka din ansökan till:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping.

Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Agenda 21
551 89 Jönköping

Information finns också
på vår webbplats
www.jonkoping.se
sökord: naturvårdspriset

Mer information:
Eva Göransson,
telefon 036-10 56 57
e-post eva.goransson2@jonkoping.se
Information finns också på vår webbplats
www.jonkoping.se sökord: miljöpris

Mer information:
Dag Fredriksson
telefon 036-10 52 42
e-post dag.fredriksson@jonkoping.se

