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Det var 2008 som Stora Propertypriset utdelades för första gången. Jonas
Kunze vann förstapriset på 50 000 kronor tillsammans med Itai Danielski.
Jonas studerade vid Uppsala universitet, linjen för byggnadsfysik, och skrev
tillsammans med Itai uppsatsen ”Large variations in utilized energy with new
buildings in Stockholm”, där de kritiskt granskade och ifrågasatte mätmetoder
och system för energieffektivt byggande.
Hur kändes det?
- Det var en väldigt trevlig dag på Business Arena. Och vi blev mycket överraskade. Vi hade
absolut inte väntat att vi skulle vinna. Det var roligt!
Vad gjorde du med prispengarna?
-

Det blev ett bra startkapital då jag var klar med studierna, att skaffa lägenhet och allt
sådant. Perfekt bidrag i det läget då man ofta har en månads ”inkomstuppehåll”.

Har du besökt Business Arena vid något senare tillfälle?
-

Nej tyvärr har jag inte haft möjlighet. Men jag skulle gärna delta igen för att träffa folk i
branschen och lyssna på intressanta föreläsningar. Jag hoppas det blir av framöver.

Har priset haft någon betydelse i ditt jobb eller din karriär?
-

Inte som jag kommer på direkt, men jag har utmärkelsen inskrivet i mitt CV, vilket
kanske har hjälpt. Men det vet jag ju inte.

Tycker du att Stora Propertypriset är en bra idé?
-

Ja, absolut. Det är en bra uppmuntran när man är student att få ett sådant pris, både
för pengarna och för uppmärksamheten. Det är alltid kul att få beröm för något man
har gjort från någon helt utomstående.

Vad jobbar du med idag?
-

Jag är miljöledare, vilket betyder att jag är övergripande miljöansvarig på stora
byggprojekt. Just nu har jag två större projekt, ombyggnaden av Centralstationen i
Stockholm och bygget Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg.
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