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Nominera till Stenpriset 2022 – senast 20 maj 

Från moderna inredningsdetaljer till monumentala historiska projekt!  
Stenpriset belönar arkitekten, skaparen och beställaren bakom ett aktuellt pro-
jekt i Sverige där natursten använts på ett estetiskt, hållbart och nyskapande 
sätt. Det har blivit dags att nominera ditt favoritprojekt till årets tävling!   

– Det är mycket enkelt att nominera ett projekt. Skicka ett mejl till mig med ett under-
lag. All information finns på sten.se/stenpriset! Senast 20 maj vill vi ha nomineringar-
na, säger Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund.   
Stenpriset 2021 gick till Linköpings stift för ett både mångårigt och högklassigt arbete 
med att restaurera Linköpings domkyrka – Sveriges största stenkyrka. 
– Stenpriset har genom åren lyft fram allt från hantverkets detalj till det stora projektet 
som förändrar en hel stadsmiljö. Ett nytillverkat rosettfönster är själva symbolen för 
de belönade arbetet som bedrivits av Linköpings stift. Det berättar om tro, tid, om-
sorg, hantverk och modern stenteknik, säger Kai Marklin. 

De senaste årens vinnare:  
2021: Linköpings domkyrka – för att under många år ha bedrivit ett högklassigt arbe-
tet med att renovera Linköpings domkyrkas fasader, pelare och fönster.  
2020: Obelisken på Slottsbacken –  ett ”omöjligt uppdrag” som flyttat fram gränsen 
för vad svensk stenindustri kan åstadkomma när alla samarbetar.  
2019: Joyn Studio –  Restaurant Frantzéns trestjärniga meny samspelar med en tre-
stjärnig inredning.  
2018: Wingårdh arkitektkontor och Wikerstål arkitekter för modernisering av 
Nationalmuseum. 
2017: Åsa Drougge, Nivå landskapsarkitektur och Kristina Menyes Nyman, Stock-
holm stad – omgestaltning av Brunkebergs torg, Stockholm. 

Mer info och frågor:  
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund 
tel: 070-59 471 95  kai@sten.se 

Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, föräd-
lar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både inom offentlig 
och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 
200 personer. Se www.sten.se  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