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Nomineringarna till årets SVID Design Open klara
Nomineringarna till årets SVID Design Open är klara. Tävlingens
jury har nominerat ett urval av alla bidrag till SVID Design Open –
Sveriges största designtävling för studenter där Skanska är
partnerföretag och stöttar med utbildning och inspiration.
1200 studenter från landets högskolor och gymnasier har under hösten tävlat
inom temat ”Energi i vardagen”. Studenterna fick den kluriga uppgiften att
välja ett rum i en bostadsmiljö och komma på lösningar som gör vår
användning av energi i rummet så liten som möjligt.
70 bidrag kom in, 12 nomineras och slutligen utses en vinnare i varje
tävlingsklass. Prisutdelningen sker på Energimyndighetens stora nordiska
konferens "Energiutblick" i Göteborg den 16-17 mars 2011.
Tävlingen ger unga designstuderande och blivande entreprenörer chansen
att använda sin kreativitet och sitt nytänkande för att ta fram innovationer
som ska påverka vårt energibeteende.
– Det har varit intressant och inspirerande att följa studenterna försöka lösa
ett av vår tids stora problem. Idag står byggnader och bostaden står för 40
procent av energianvändningen och koldioxidutsläppen runt om i världen.
Skanskas syfte att medverka som partnerföretag i designtävlingen är att
bidra med utbildning och våra erfarenheter med hur vi kan skapa grönare
boende i framtiden, säger Anna Forsberg miljöchef på Skanska
Bostadsutveckling Norden.
Nominerade i kategorin HÖGSKOLOR och UNIVERSITET:
• Chalmers Tekniska högskola, Göteborg; Industrial Design
Engineering åk 4-5
• Designhögskolan, Umeå; Industridesignprogrammet BA2
• Högskolan i Skövde; Designingenjörsprogrammet
• Luleå Tekniska universitet, Luleå; Teknisk design åk 4
• Mittuniversitetet, Sundsvall; Teknisk design åk 4
• Mälardalens högskola, Eskilstuna; innovation och produktdesign åk
3-5
Nominerade i kategorin GYMNASIER:
• Bergslagsskolan, Karlskoga; Teknik åk 3
• Grafiskt utbildningscenter, Uppsala; Design åk 3
• Polhemsgymnasiet, Göteborg; Teknik/Industriell design åk 2
• Polhemsskolan, Gävle; Teknikprogrammet, designinriktningen åk 2
• Polhemsskolan, Lund; Teknikprogrammet åk 2
• Westerlundska Gymnasiet, Enköping; Industriell design B

De vinnande bidragen och alla nomineringar presenteras på webben efter
prisutdelningen.
Jurygruppen består förutom juryns ordförande Michael Treschow, av Gunilla
von Platen (vd Xzakt), Salvatore Grimaldi (vd Grimaldi Industries), Lars
Dafnäs (designchef IKEA), Robin Edman (vd SVID), Thomas Eriksson,
(grundare Stockholm Design Lab), Mats Magnusson (PIEp), Thomas
Kollfeldt (Vattenfall), Mats Rönne (marknadschef Skanska Nya Hem), Bengt
Sandström (vd Design i Västernorrland, grundare av Design Open), Pernilla
Dahlman (projektledare SVID Design Open).
SVID Design Open samarbetar med Energimyndigheten, Skanska,
Vattenfall, IKEA, Fagerhult, Chalmers, Mittuniversitetet, PIEp, KTH,
Länsstyrelsen i Stockholms län, No Picnic, Dacat, Brann, Tidningen
Entreprenör, Screenbolaget och Vitamin Well.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Forsberg, miljöchef Skanska Bostadsutveckling Norden, tel: 010 448
15 68
Niclas Strahner, pressansvarig, Skanska Bostadsutveckling Norden, tel:
010 448 16 08
Om Skanska i Sverige
Skanska är Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande
samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000
medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor.
Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska
erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan, OPS.

