Årets Innovationspris 2019
Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya
möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer
med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.
Priset delas ut till ett företag i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost.
Pristagaren i respektive kommun nomineras till Årets Innovationspris i Skåne Nordost,
ett pris som delas ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost.

Häggenäs Sjukhem
På det natursköna Häggenäs finns äldreboendet som lägger
fokus på det friska och inte det sjuka. Verksamheten präglas av
en familjär anda med stort deltagarinflytande. Köket är något
av hjärtat. Här lagas maten från grunden och de boende är
involverade i både matlagning och trädgårdsodling. På
Häggenäs finns många möjligheter till gruppaktiviteter där
boende och personal deltar tillsammans. Häggenäz Orkezter är
ett exempel med både boende och personal bakom
instrumenten. När orkestern inte turnerar över hela Skåne
uppträder de på den nybyggda dansbanan tillsammans med
inbjudna välkända artister. Detta är bara ett av många exempel
på aktiviteter som bidrar till en meningsfull vardag och som gör
att de boende kan somna gott på kvällen. Häggenäs är
sannerligen en bra plats att bli äldre på.

SvB Tyringe
Sanering av industriell miljö är en extremt komplex verksamhet. Att
utifrån den utgångspunkten även sätta en målsättning att göra det
på ett för miljön hållbart sätt är en ordentlig utmaning. SvB i
Tyringe har antagit utmaningen.
Rengöring av förbränningspannor är ett exempel på
industrisanering. Detta görs genom blästring med vatten och/eller
sand under högt tryck. SvB i Tyringe har utvecklat en teknik där
vattnet som använts renas från ämnen såsom tungmetaller och
frätande kemikalier i mobila reningsverk för att sedan återanvändas
i ett slutet system. På så vis minskas förbrukningen av vatten med
mer än 70 %, samtidigt som tekniken säkerställer att inget vatten
släpps ut i dagvattenledningar utan rening.
Genom kontinuerlig innovation både avseende affären, processer
och lösningar driver SvB utvecklingen avseende miljöfokus i sin
bransch.

HYPRO
Hypro har sedan företaget startade för drygt 30 år sedan
utvecklat hydrauliska traktorprocessorer, som idag exporteras
till ett trettiotal länder. Processorn som kopplas på en vanlig
traktor kvistar, mäter och kapar virke i rätt längder. Tekniken är
med sin kompakta konstruktion anpassad för ett hållbart
skogsbruk, skonsam för miljö och personen som använder den
samt i många typer av avverkning ekonomiskt fördelaktig
jämfört med större avverkningsmaskiner. Familjeföretaget har
på ett innovativt sätt förvaltat och utvecklat Tommy Karlssons
uppfinning som idag underlättar vardagen för skogsägare och
entreprenörer över hela världen.

Ifö Center
Hur ska man vidareutveckla industrilokaler på landsbygden?
I Bromölla har Ifö Center sett över de möjligheter som funnits
och har på ett innovativt sätt, inte bara satt Bromölla på kartan
inom konst och kultursfären utan också förvandlat och
integrerat industrilokaler i och till ett center för konsthantverk
och gatukonst i världsklass. Samtidigt som man har bibehållit
den värdefulla historia som området har så, har man utvecklat
och inkluderat människorna.

Norups Gård
Med utgångspunkt i hundraårig lantbruksverksamhet,
nyfikenhet, kreativitet och ett obändigt entreprenörskap har
Norups Gård utvecklats till ett modernt och innovativt
miljöföretag i dess rätta bemärkelse. Traditionellt lantbruk har
vidareutvecklats och står idag på flera ben i teknikens
framkant. Med utgångspunkt i den egna gårdens behov,
förutsättning och utvecklingspotential har innovativa produkter
och tjänster utvecklats och tagits till en både nationell och
internationell marknad. Idag producerar och levererar Norups
Gård bl.a. containerbaserade mejerier, biodieselanläggningar
och biogasanläggningar. Energilösningar baserade på
stirlingmotorn är nyare tillskott i produktfloran. Innovation och
tillväxt i företaget har möjliggjorts genom ett entreprenöriellt
företagande och ekonomiskt förankrad innovationstakt.

MISO
Med MISO:s koncept för att ta fram rena och lokala
jäststammar öppnas nya möjligheter att brygga äkta
lokalproducerad öl i ordets sanna betydelse. Med ett nytt och
annorlunda forskningsperspektiv bryter MISO in i en bransch
med såväl starka traditioner som nytänkande. Med en produkt
som är först i sin nisch, skapar de nya möjligheter för vågen av
mikrobryggerier som kopplar an till att positionera dessa och
skapa produkter än mer unika i smak och uttryck.

