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Nordskiffer nominerat till miljöstipendium
Nordskiffers starka miljöpolicy har blivit ett signum för företaget. Nu uppmärksammas deras miljöarbete av Höganäs kommun genom en nominering till kommunens miljöstipendium 2017.
Höganäs kommun har delat ut miljöstipendium till företag, organisationer och privatpersoner som gjort något förtjänstfullt för miljön sedan 1990-talet. Annica Owesson är miljöstrateg i kommunen och hon beskriver
ett prestigefullt pris där kommunen vill stimulera och uppmärksamma aktörer som verkar för ett aktivt miljöarbete. Både allmänhet och organisationer får föreslå aktörer för stipendiet. Nordskiffers röst kom från kommunens Näringslivsavdelning. Åsa Lundquist Peyron på Näringslivsavdelningen motiverar nomineringen:
- Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer i Sverige och är med och påverkar bygg och fastighetssektorn på ett positiv sätt. De säljer skiffer, som är en natursten som har väldigt lågt CO2 avtryck, kräver minimalt underhåll, har lång hållbarhet och kan återvinnas. De har inte bara medverkat till ett aktivt miljöarbete
i Höganäs, utan i hela Sverige. Vi hoppas på att se mer skiffer på tak och fasad i Höganäs och i Sverige
framöver.
Vem eller vilka som får Höganäs kommuns miljöstipendium, som består av 15 000 kronor, presenteras av kommunfullmäktige i mitten av april. Innan dess kommer miljöutskottet att göra studiebesök hos fyra
av de nominerade aktörerna. Annica Owesson berättar att bredden bland tidigare vinnare varit stor, representanter som både verkar för naturvård och hållbar konsumtion finns med bland tidigare pristagare.
- Hela vår verksamhet präglas av ett hållbarhetstänk både vad gäller material som håller i generationer,
social hållbarhet och miljöfokus. Det är svårt att finna ett mer miljövänligt byggmaterial än skiffer som har
minimal miljöpåverkan genom hela livscykeln, och vi strävar alltid efter att sköta transporter med mera på
ett sätt som är skonsamt för naturen. Det känns därför väldigt roligt att vi uppmärksammas för våra insatser
på hemmaplan, säger Monica Fridlund på Nordskiffer.
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Skövdebostäder är ett av flera kommunala bostadsbolag som
börjat klä fasader med naturstenen skiffer.

För mer information kontakta Björn Jansson, Nordskiffer, mobil:
0708-59 21 61 e-post: bjorn@nordskiffer.com.
Annica Owesson, miljöstrateg Höganäs kommun, tel: 042-33 77
81 e-post: annica.owesson@hoganas.se
www.nordskiffer.com
Högupplösta bilder finns på: www.nordskiffer.se/press

Nordskiffer är ledande återförsäljare av skiffer i Sverige. De
största kundgrupperna är arkitekter, byggföretag och fastighetsbolag. Med noga utvalda leverantörer i Norden, Spanien, England och USA garanterar Nordskiffer alltid hög kvalitet och sten
från producenter med goda arbetsförhållanden. De vanligaste
användningsområdena för skiffer är tak, fasad och golv. Nordskiffer är medlem i Sveriges Stenindustriförbund och arbetar
med fokus på miljö, etik och kvalitet i stenbranschen.

