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Villkor och ansökningstider

Jönköpings kommuns
Miljöpris och Naturvårdspris



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 stadsbyggnads-
nämnden 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.

Miljöpris
Vem som helst kan bli nominerad till miljö-
priset – företag, föreningar, organisationer,  
ja till och med privatpersoner – så länge de 
är verksamma inom Jönköpings kommun. 
Den som vinner har gjort aktiva insatser som 
bidrar till en bättre miljö, resurshushållning, 
ekologisk hållbarhet eller kretsloppstänkande. 

    Prissumman ligger på totalt 50 000 kr och 
delas upp i två kategorier. En för skolor och 
förskolor och en för övriga. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser 
vinnarna. 

Vi har delat ut miljöpriset varje år sedan 
1995, och vi hoppas att det uppmuntrar  
fler Jönköpingsbor till att värna om miljön. 

Naturvårdspris
Känner du någon som förtjänar att bli nomi-
nerad? På jonkoping.se finns ett smidigt 
formulär som heter ”Nominera till miljöpriset” 
där du kan skicka in din nominering. 

Du kan också mejla till miljo@jonkoping.se 
eller skicka ett brev till Miljö- och hälso-
skyddskontoret. 

Hur du än vill göra, så vill vi gärna ha din 
nominering innan den 31 mars.

Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddskontoret 
551 89 Jönköping

Mer information: Maria Taoussi, tel: 036-10 21 30, e-post: maria.taoussi@jonkoping.se 
Information finns också på vår webbplats www.jonkoping.se, sökord: miljöpris

Vem kan få priset?
Tips på pristagare:

 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 stadsbygg-
nadskontoret senast den 31 mars. Använd 
gärna vårt webbformulär www.jonkoping.se 
eller skicka din ansökan till:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping

Mer information: Dag Fredriksson, tel: 036-10 52 42, e-post: dag.fredriksson@jonkoping.se 
Information finns också på vår webbplats www.jonkoping.se, sökord: naturvårdspriset




