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Bygg- miljö- och landskapsvårdspris 2022 

Sammanfattning 
Priset syftar till att främja insatser för både yttre och inre miljö, samt ge uppskattning och 
uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en god allmän miljö i Herrljunga Kommun. 
Priset utgörs av diplom och 10 000 kronor. Bygg- och miljönämnden äger rätt att under ett 
och samma år utse flera pristagare som då delar prissumman. Nämnden äger också rätt att 
avstå från att dela ut priset om inga sökanden anses uppfylla prisets kriterier. 

         Information om möjlighet att ansöka priset har annonserats i lokal press samt på  
         kommunens hemsida. År 2022 har 3 nomineringar inkommit: 

-Hudene Hembygdsförening
-Torpåkra Station / Hanna Nymark
-Ur- och Skur Förskola

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-01 
Ärende B 230/2022 
Stadgar KF beslut § 104 2003-09-16 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Dialog om de nominerade tas på sammanträdet.

Ärende 7



Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2022-230 / 2022-10-17

Ärende 7



Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2022-230 / 2022-10-17

Ärende 7



Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2022-230 / 2022-10-17

Ärende 7



Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2022-230 / 2022-10-17

Ärende 7



Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2022-230 / 2022-10-28

Ärende 7
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