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Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Miljöbelöning 2016
Förslag till beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att utse en vinnare av
2016 års miljöbelöning.
Följande nomineringar har inkommit till bygg- och miljökontoret:
1. Carina Ahlqvist, klimatforskare
2. Anders Tapper, drivande bakom initiativet Rädda Ekedalsskogen och aktiv
i initiativet Rädda Hemmesta Storskog.
3. Wermdö Skeppslags Biodlarförening
4. Stall Fågelbro, Fågelbro Säteri

Ärendet
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden delar årligen ut 10 000 kr i miljöbelöning,
för den eller de som utfört en prestation som gynnat miljön, ifall ingen vinnare
utses kan prispengarna reserveras till nästföljande år.
Reglerna för miljöbelöningen bifogas.

Bygg- och miljökontorets bedömning
Kontoret bedömer att de nominerade uppfyller kraven för att kunna erhålla
miljöbelöningen:
Enligt punkt 10 i reglerna för miljöbelöningen i Värmdö kommun ska en ansökan ske
skriftligt via mail, fax eller brev och sändas in till bygg- och miljökontoret. Ansökan
ska innehålla uppgifter om vem som nomineras och en motivering till nomineringen.
Ansökan ska även innehålla kontaktuppgifter till den nominerade samt
kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen.
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
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L
Datum

Dnr

2010-03-09

2010-289

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut nr 74

Tillägg till regler för miljöbelöningen i Värmdö Kommun
Beslut
Bygg-. miljö- och hälsoskvddsnämnden beslutar att:
•

att fastställa följande tillägg till nuvarande regler för Värmdö kommuns
milj öbelöning:

rör utförd prestation.

8

Belöningen deLas ut som ett pris

9

Miljöbelöningen ska kunna delas ut både ffir ideelt och
kommersiellt genomförda insatser/arbeten.

10 Ansökan ska ske skriftligt via mail, fax eller brev och sändas
in till bygg- och miljökontoret. Ansökan ska innehålla
uppgifler om vem som nomineras och en motivering till
nomineringen. Ansökan ska även innehåLla kontaktuppgifier
till den nominerade samt kontaktuppgifter tiLl den som
skickar in nomineringen.
11 Annonsering om miljöbelöningen ska årligen ske i februari i
kommunens medborgarannons.
12 Information om och reglerna för miljöbelöningen ska läggas
ut på kommunens hemsida senast 1 mars varje år.

Ärende
Värmdö kommunfullmäktige beslutade 1991 att uppdra åt dåvarande miljö- och
hälsoskyddsnämnden att årligen dela ut en miljöbelöning på 10000 kronor.
Belöningen delades ut till den som arbetar ideeflt och verkar för en god miljö.

Dnr 2010-289
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut nr 74 forts.

De nuvarande reglerna för miljöbelöningen är:
1. Värmdö kommuns miljöbelöning om 10000 kronor har instiftats i syfte aU
stimulera och belöna engagemang i miljöfrågor.
2. Belöningen skall utdelas främst för kreativa och nyskapande insatser/arbeten
inom miljöområdet.
3. Belöningen delas ut till enskild eller grupp av personer.
4. Belöningen delas ut på nationaldagen den 6juni.
5. Miljöpristagaren utses av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förslag till
pristagare kan lämnas av vem som helst och ska vara nämnden tillhanda
senast 3 1 mars.
6. Flera pristagare kan utses, varvid belöningen delas lika.
7. Om nämnden finner att lämplig pristagare saknas för visst år för nämnden

avstå från att utserisfagarer. Pri hgäthä1ähtdnTetäfråii

&t

åTEIttt

annat.
1 bygg-, miljö- och hälsoskvddsnämndens beslut nr 116 (dnr 2009-627) att utse
vinnare av 2009 års miljöbelöning fick bygg- och miljökontoret i uppdrag att se över
reglerna för att ta fram statuter/regler för:
•
•
•
•
•
•

om belöningen är ett pris eller stipendium,
hur man söker,
vem som söker
om man ska kunna nominera sig själv
om det ska kunna vara både ideelt och kommersiellt
hur samarbetet med media sker i syfte att få maximal spridning

Bedömning
Bygg- och miljökontoret anser att följande tillägg till nuvarande regler behövs.
•

Belöningen ska vara ett pris. Belöningen ska vara ett pris rör utförd
prestation. Lämnas belöningen som ett stipendium (penningunderstöd)
innebär det att belöningen riskerar att ges till åtgärder som inte blir utförda
eller genomförs.

•

Ansökan ska ske skriftligt via mail, fax eller brev och sändas in till bygg- och
miljökontoret. Ansökan ska innehålla uppgifter om vem som nomineras och
en motivering till nomineringen. Ansökan ska även innehålla
kontaktuppgifter till den nominerade samt kontaktuppgifter till den som
skickar in nomineringen.
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Dnr 2010-289
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut nr 74 forts.

•

1 de nuvarande reglerna punkt 5 nämns att “i’enz som helst” får lämna in
förslag på pristagare. Kontoret anser att detta fortsatt ska gälla tillsvidare.
Kontoret anser att möjligheten till att nominera sig själv till priset ryms
inom de gällande reglerna och att det därför inte behövs ett tillägg för detta.

•

Miljöbelöningen ska kunna delas ut både för ideelt och kommersiellt
genomförda insatser/arbeten. Kontoret anser att det är viktigast vilken insats
eller arbete som medfört störst miljönytta.

•

Annonsering om miljöbelöningen ska årligen ske i februari i kommunens
medborgarannons. Medborgarannonsen är ett uppslag i Nacka Värmdö
Posten där kommunen har möjlighet att informera sina kommuninvånare.

•

Information om och reglerna för miljöbelöningen ska läggas ut på
kommunens hemsida senast 1 mars varje år.

BYGG-rMILJÖ-OGWHÄbSOSKDDSNÄMNDEN
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Elisabeth Celius
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Värmdö Kommun
den 31 mars 2016 15:12
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Nominering miljöbelöning 2016

/Fredrik Pihl ‐ registrator
Värmdö kommun
Skogsbovägen 9‐11
134 81 Gustavsberg
Telefon, växel 08‐570 470 00
www.varmdo.se

Från: Pia N <mail@pianordstrom.com>
Skickat: den 31 mars 2016 14:53
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Nominering miljöbelöning 2016
Hej,
Jag vill härmed nominera Stall Fågelbro, Fågelbro Säteri på Värmdö till årets miljöbelöning.
Det är en fantastisk anläggning för såväl hästar som människor och ett vackert inslag i den vackra naturen på
Fågelbro.
Stallet har totalrenoverats och byggts om och invigdes den 1 juni 2015.
Då driften av anläggningen till stor del görs via återvunnen energi från hästarna, så jag tycker detta bör
uppmärksammas i kommunen som en viktig insats för miljön.
För mer info/frågor om stallet, kan ni kontakta Petra Leijon af Buren eller/och Lisa Thambert, se mer info på
hemsidan.
www.stallfagelbro.se
Med vänlig hälsning
Pia Nordström
Vikstens backe 18
139 60 Värmdö
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Karin Dahlin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Värmdö Kommun
den 29 mars 2016 08:56
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Nominering Miljöbelöning

Från: Pella Thiel [mailto:pella.thiel@naturskyddsforeningen.se]
Skickat: den 24 mars 2016 12:41
Till: Värmdö Kommun <Varmdo.Kommun@varmdo.se>
Ämne: Nominering Miljöbelöning

Naturskyddsföreningen på Värmdö nominerar Wermdö Skeppslags Biodlarförening till årets Miljöbelöning.
Biodling är en viktig samhällstjänst som förser oss med lokalt och hållbart producerad honung och inte
minst den enormt viktiga ekosystemtjänsten pollinering. Pollinerare världen över är idag hotade av
insektsgifter i jordbruket och habitatförstöring. Man talar till och med om en global pollinationskris. 60‐
80% av världens blomväxter pollineras av bin och andra djur. 35% av de grödor vi äter och 60 % av de
arter som utgör mänsklig föda är beroende av insekter för sin fortplantning.
Med andra ord är biodling och alla åtgärder vi kan göra för att hjälpa bina och andra pollinerare viktiga.
Wermdö Skeppslags Biodlarförening arbetar långsiktigt och professionellt med att varje år utbilda nya
biodlare och stötta biodlare i kommunen med material, råd och kunskap. Vi tycker att de är väl värda att
uppmärksammas med en miljöbelöning.
Se mer här http://www.wermdobiodlare.se
Ordförande Göran Frick grnfrick@gmail.com

för Naturskyddsföreningen i Värmdö,
Pella Thiel
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Fanny Hedberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Värmdö Kommun
den 8 mars 2016 14:53
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Nominering miljöbelöning

/Fredrik Pihl ‐ Registrator
Värmdö kommun
Skogsbovägen 9‐11
134 81 Gustavsberg
Telefon, växel 08‐570 470 00
www.varmdo.se

________________________________________
Från: Andreas Engberg <andreas.engberg@icloud.com>
Skickat: den 8 mars 2016 14:18
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Nominering miljöbelöning
Jag vill nominera privatpersonen Anders Tapper till miljöbelöningen. Detta för hans idoga och hårda arbete för att
skydda och bevara viktiga tätortsnära naturområden i Värmdö kommun. Engagerade personer som Anders är
avgörande för att sprida kunskap om vad som egentligen pågår ‐ inte minst nu ‐ när grävskopor och motorsågar
rycker närmare natur och skogar vi älskar.
Anders är drivande bakom initiativet Rädda Ekedalsskogen och aktiv i initiativet Rädda Hemmesta Storskog. Hans
stora kärlek till naturen och intresset för det rörliga friluftslivet smittar dessutom av sig på alla i hans omgivning. En
eldsjäl i ordets rätta bemärkelse.
Vänliga hälsningar
Andreas
Andreas Engberg
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Fanny Hedberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Värmdö Kommun
den 8 mars 2016 14:53
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Nominering miljöbelöning - kompletterande kontaktuppgifter

/Fredrik Pihl ‐ Registrator

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9‐11
134 81 Gustavsberg
Telefon, växel 08‐570 470 00
www.varmdo.se

________________________________________
Från: Andreas Engberg <andreas.engberg@icloud.com>
Skickat: den 8 mars 2016 14:21
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Nominering miljöbelöning ‐ kompletterande kontaktuppgifter
Kompletterar mitt tidigare mail med Anders kontaktuppgifter:
Anders Tapper

Andreas Engberg

1

TISDAG 16 DECEMBER 2014. MITT I VÄRMDÖ 7

nyheter

Carina tog sig ovan molnen

l Värmdöbon besteg ett av världens högsta berg – för klimatets skull
Syftet var att samla in
snöprover till en klimatforskare.
När Värmdöbon Carina
Ahlqvist var klar med
uppdraget svävade molnen under henne. Hon
befann sig på världens
sjätte högsta berg, 8 201
meter över havet.
I början av oktober for Carina Ahlqvist till Himalaya för att bestiga
världens sjätte högsta berg, Mount
Cho Oyu. Berget ligger bara 20 kilometer väster om Mount Everest.
– Jag har alltid gillat att klättra
och har bestigit flera höga berg
runt om i världen, som Perus högsta berg Huascarán, säger hon.
Tillsammans med ett expeditionsteam skulle hon samla in snöprover från hög höjd till en klimatforskare i Italien.
– Jag ville ha ett syfte med
bergsbestigningen och bidra till
en bättre miljö.
olika
etapper för att de skulle kunna
acklimatisera sig till den höga höjden. När det var dags för toppbestigning satte teamet i gång klockan 01.30 för att nå toppen när det
fortfarande var dagsljus.

Bestigningen skedde i flera

V241602
MAVERICK

Så högt upp är
dödszonen
w Att vistas på hög höjd innebär
lägre syrenivå och kan resultera i ett flertal syntom som
gemensamt går under benämningen höjdsjuka.
w Symtomen kan vara huvudvärk, sömn- och aptitlöshet,
illamående och trötthet.
w Klättrare brukar kalla höjden
från 8 000 meter för dödszonen
då syrehalten är extremt låg.
Källa: Vaccinationsguiden

Värmdöbon Carina Ahlqvist besteg världens sjätte högsta berg, 8 201 meter.

– Det var jättekallt. Temperaturen låg mellan minus 25–30
grader. Som tur var hade jag en
dunjacka innanför min andra
dunjacka.
Bestigningen blev emellanåt

4 490:-3.990Kampanjpris:
Ref. 241436 I Rek. kr 4.490,-

dramatisk för Carina Ahlqvist,
vars syrgas tog slut vid 8 000 meters höjd.
– Jag började omedelbart känna
av den kraftiga kylan och blev helt
utslagen. Men min expeditionsle-

MAVERICK

Ref. 241435 I Rek. kr 4.190-

Kampanjpris: 3.690-

Farsta Centrum 08-93 63 33, Fältöversten 08-661 61 92
Globen 08-600 00 36, Kista Galleria 08-751 31 49,
Liljeholmstorget 08-35 35 09, Nacka Forum 08-718 10 90,
Solna Centrum 08-730 15 99, Tyresö 08-730 20 99,
Täby 08-758 87 22

Foto: Picasa

dare Chhiring Dorje Sherpa agerade snabbt och gav mig ny syrgas.
Till slut, e
 fter

18 timmars bergsbestigning, nådde Carina Ahlqvist
toppen.

– Utsikten var riktigt mäktigt,
att blicka ut över Mount Everest
och att se molnen sväva över de
högsta bergen i världen. Stjärnorna kändes också närmare under
natten för toppbestigningen.
Totalt tog expeditionen 42 dagar.
– När jag kom hem till Värmdö
kändes det tomt, men jag var väldigt lycklig att ha nått toppen.
Några fler expeditioner på gång?

– Jag tror att det kan bli en till,
men vi får se, säger Carina Ahlqvist.
l Viviana Canoilas
viviana.canoilas@mitti.se
tel 550 551 03

Karin Dahlin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Värmdö Kommun
den 29 februari 2016 10:58
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Nominera till Värmdö kommuns miljöbelöning
2014-12-16 Mitt i Värmdö, lokaltidningen.pdf

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9‐11
134 81 Gustavsberg
Telefon, växel 08‐570 470 00
www.varmdo.se

Från: Carina Ahlqvist <carina_ahlqvist@hotmail.com>
Skickat: den 28 februari 2016 19:33
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Nominera till Värmdö kommuns miljöbelöning

Hej
Mitt namn är Carina Ahlqvist och jag bor i Fågelbro på Värmdö. Här kommer min ansökan till Värmdö
kommuns miljöbelöning.
Som kvinna i en mansdominerad sport bestiger jag 8000+ meters berg i Himalaya i syfte att samla snöprover
för att bidra till klimatforskning. Jag samarbetar med NASA i New York och med klimatforskare vid
universitet i USA och i Europa. För att inspirera andra att uppmärksamma klimatförändringar håller jag
föredrag och skriver artiklar.

Förra året sade jag upp mig från mitt jobb för att våga leva min passion: att kombinera bergsbestigning av
världens högsta berg med mitt intresse för klimatet. Hösten 2014 besteg jag som andra svenska kvinna
Mount Cho Oyu 8201 meter, världens 6e högsta berg. Genom National Geographic hade jag fått kontakt
med klimatforskare och samlade snöprover på 6 400 meter till ett universitet i Venedig. Hösten 2015
samlade jag snöprover på Mount Manaslu. Berget är 8 163 meter och jag samlade snöprover varje 400e
meter upp till 6800 meter där expeditionen fick avbrytas pga lavinrisk.
Himalayas glaciärer bidrar till försörjningen av färskvatten för över 1.5 miljarder människor. Den pågående
glaciärsmältningen får ödesdigra konsekvenser för de som bor längs floderna Ganges och Brahmaputra.
Glaciärsjöar bildas i bergen och hotar att brisera och skölja bort byar. De snöprover jag samlat analyseras
för att mäta isotoper och koldioxidföroreningar i förhållande till väder och vindriktningar för att bidra till en
bättre förståelse av glaciärsmältningen.
Mitt intresse för naturen väcktes i lågstadiet när jag plockade skräp i skogen och såg ljusgrönt gräs växa upp
istället. Det gav mig övertygelsen att alla kan inte göra stora saker, men alla kan bidra med stor medkänsla.
När jag var 19 år åkte jag till Kenya för att plantera träd och kunde inte motstå att bestiga Mount Kenya.
Mitt senaste arbete var som hållbarhetskoordinator på EY, revision- och konsultfirman i Stockholm. Jag
ansvarade för hållbarhetsredovisningen och drev miljöprojekt.
1

I april åker jag tillbaka till Himalaya för att bestiga ännu ett 8000 meters berg och förhoppningsvis bli första
svenska kvinna och Värmdöbo att nå toppen.
Bilagt finns en artikel från Mitt I Värmdö tidningen.
Vänliga hälsningar
Carina Ahlqvist
Fågelbrostigen 304
139 60 Värmdö
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