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Hagaskolan vinnare av rikstäckande klasstävling 

Klass 5 norr på Hagaskolan vann Natur & Miljöbokens rikstäckande klasstävling. Årets 

uppdrag handlade om att rita och berätta om hur eleverna vill att deras hemstad ser ut år 

2050. Ca 1000 teckningar kom in och totalt belönas 10 klasser. Prispengarna får enligt 

tävlingsreglerna gärna användas till en upplevelse eller aktivitet inom området natur och 
miljö för hela klassen. 

Natur & Miljöbokens klasstävling är mycket populär, varje år skickar elever från hela 

landet in påhittiga bidrag. Anessa från Hagaskolan i Varberg lyckades ena juryn med sin 

framtidsstad, och vann hela tävlingen med sitt fantastiska bidrag. 

Anessas beskrivning: "Mycket vindkraft gör så att vi får mycket el. Solceller på allt gör så 

att bilarna inte släpper ut så mycket avgaser och husen får mycket energi. Plantera på 

taket gör så att det blir mer vegetariskt. Enkel och snabb transport gör så att man inte 

kommer försent. Mer vegetariskt gör så att vi blir nyttiga och vi får mycket vitaminer. PS: 
Elbana istället för bilar, dessutom är det roligt.” 

Juryns motivering: "Ett genomtänkt och välkomponerat bidrag som illustrerar hur vi, med 

befintlig kunskap och teknik, kan närma oss ett hållbarare samhälle”. 

Tack vare Anessa kommer nu hennes klass vara mottagare av prischecken à 10 000 

kronor från Natur & Miljöboken. Prispengarna skall enligt tävlingsreglerna användas till 
en upplevelse eller aktivitet inom området natur och miljö. 

Prisutdelningen kommer att äga rum tisdag den 26:e maj kl 12:15. Micael Åkesson 

ordförande  i Barn- och utbildningsnämnden kommer att dela ut priset till eleverna. 

Kontaktuppgifter 

Annette Caap, kontaktlärare Hagaskolan. 

Telefon: 070-699 24 04 

E-post: annette.caap@varberg.se 

 

Richard Wahlfridsson, rektor Hagaskolan. 

Telefon: 0340-880 96 

E-post: richard.wahlfridsson@varberg.se 

 

Pressmeddelande Onsdagen den 20 maj 2015  
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