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Klaus Lorentz och Svesol värmesystem AB  
Utnämns som Dalapilot för grön utveckling i kategorin miljöteknikföretag.  
Svesol värmesystem AB är ett av de största företagen inom solvärmebranschen i Sverige. I företaget 
finns ett stort tekniskt kunnande och det tillsammans med produktutveckling och utbildning utgör en 
viktig del i företagets verksamhet. Deras etisk-filosofiska grundidé bygger på att samlad kunskap och 
erfarenhet ska komma till så stor nytta som möjligt för både människor och miljö. Forskning och ett 
genuint miljöintresse står bakom Svesol värmesystem AB och grundaren Klaus Lorenz har alltid 
drömt om att göra något för miljön.  
”Näst efter solen, strålande för klimatet!”  
 
Bostadsrättföreningen Promenaden  
Utnämns som Dalapilot för grön utveckling i kategorin bostadsrättsföreningar.  
Brf Promenaden har med en tydlig målbild arbetat strategiskt tillsammans i föreningen för att bli mer 
energieffektiva och gör i med det en grön omställning. Utifrån en handlingsplanen har de vidtagit 
många åtgärder för att minska energiåtgången och kan idag visa upp en modern, effektiv och 
energismart energicentral. De har bland mycket annat minskat sin fjärrvärmeanvändning med 50% 
och de talas om dem långt utanför länets gränser.  
”Efter en energikrävande promenad gjorde de halt och ställde om!”  

 
Stocksbro energi AB  
Utnämns som dalapiloter i kategorin miljöteknikföretag.  
Stocksbroverken är ett verkstadsföretag som svetsat ihop det mesta sedan 1993. De har tillverkat 
pannor och ackumulatortankar sedan 1993 vilket gjorts i sådan omfattning att det resulterade i 
dotterbolaget Stocksbro Energi AB. Ackumulatortanken är med fördel hjärtat i alla värmesystem och 
med omfattande produktutveckling och ny teknik för skiktningen i ackumulatortanken är den nya 
Dalatanken med skiktrör från Stocksbro Energi AB nu betydligt mera energieffektiv.  
”Många tankar svetsas samman i Stocksbro.”  

 
Fridhems förskola i Smedjebacken kommun  
Utnämns som dalapilot i kategorin förskolor/skolor.  
Fridhems förskola är unik och med det en given Dalapilot. De är den första förskolan i världen som är 
certifierad enligt ISO-14001 samt registrerad enligt EMAS. Dessa båda system är hjälpmedel för att 
strukturera miljöarbetet och uppnå ständiga miljöförbättringar. I fjorton år har de aktivt jobbat med 
miljöplaner för att minska miljöpåverkan och höja kunskapsnivån hos såväl barn som personal. 
”Fridhem en föregångare i förskolan som förklarar för både stora och små.” 


