PRESSMEDDELANDE
2010 års Avlopp och Kretsloppspris tilldelas
Gunilla Brattberg
”Jag blev så fantastiskt glad, överraskad och
hedrad över meddelandet om att årets
Avlopps- och Kretsloppsspris skulle tillfalla
mig. Den finaste utmärkelse jag kunde få.
Jag ser systemtänkande med
kretsloppsanpassade lösningar som nyckeln i
strävan mot ett mera hållbart samhälle. Vi
måste lära oss av naturens egna processer
och förstå att resurser ska nyttjas om och om
igen. Resurser på fel plats blir föroreningar.”

Gunilla Brattberg, fd
Programme Director på
EcoSanRes, Stockholm
Environment Institute
samt tidigare Miljö- och
Utvecklingschef vid
Stockholm Vatten.

”Det är bra att någon från VA-sidan drivit frågan aktivt och arbetat för alternativ till traditionell VAteknik!” säger jurymedlemmen Hanna Andersson, tf enhetschef för reningsverket, Tekniska
förvaltningen i Örebro.
Priset, ett hedersdiplom och ett resestipendium, delas ut på Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp den
9-10 mars 2010 i Linköping. För information om konferensen besök www.alpab.se
Juryns motivering
”Gunilla Brattberg har under lång tid varit pådrivande vad gäller utveckling av mer hållbara VA-system
i Sverige och internationellt. I sitt arbete på Stockholm Vatten och senare inom EcoSanRes, SEI, har
Gunilla stöttat nytänkande och vågat ifrågasätta traditionella system och lösningar. För henne har
helheten varit viktig, så hon har alltid balanserat konsekvenserna för miljön mot de för systemägaren
och samhället i stort. Exempel på hennes framsynta arbete för kretslopp och miljö är Stockholm
Vattens forsknings- och ut vecklingsprojekt kring källsorterande avloppssystem och det framåtsyftande
projektet Bra Små Avlopp, projekt vilka har ökat kunskapen om kretsloppsanpassade system i Sverige
avsevärt. Gunilla har dessutom arbetat hårt för att sprida kunskap såväl nationellt som internationellt
om avloppssystemets betydelse för samhällets kretsloppsflöden.”
Juryns medlemmar:
Jörgen Hanæus professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet (ordförande).
Hanna Andersson, tf enhetschef reningsverket, Tekniska förvaltningen, Örebro kommun
Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU
Sunita Hallgren, ansvarig handläggare för kretsloppsfrågor, LRF
Vad är Avlopp & Kretsloppspriset?
Avlopp och Kretsloppspriset är instiftat av arrangörerna av konferensen Avlopp & Kretslopp och delas
sedan 2004 årligen ut till en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna
som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och införandet av miljö- och kretsloppsanpassade
avloppssystem.
Kontaktinformation
Gunilla Brattberg, telefon: 072-237 42 00
Ebba af Petersens, sekreterare i priskommittén för Avlopp och Kretslopps-priset:
Telefon: 0708-322 755. ebba.af.petersens@wrs.se
Om konferensen Avlopp & Kretslopp
Konferensen har denna gång två huvudteman: Exempel på kommunalt förändringsarbete och aktuellt
från nationella aktörer på VA-området. Parallella seminarier ger fördjupning om teknik för små avlopp
och växtnäring i kretslopp. Ett seminarium erbjuder kompetensutveckling för förtroendevalda och
tjänstemän som är nya på området små avlopp.
Kontakt: Mats Johansson 070-650 00 51 Marika Palmer-Rivera 0730-96 93 31

