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Michael Malmborg med familj vinnare av 
2007 års Paroc Villapris på 50 000 kronor  
 
Det blev Michael Malmborg, 38, med familj och deras nya passivhus ”Villa Malmborg”, 
som blev vinnare av 2007 års Villapris. Villapriset delas ut av Paroc Byggisolering i Sverige 
i samarbete med Växjö universitet och tidningen Byggindustrin.  
 
Familjen Malmborg tilldelas priset bland annat för att man med stort engagemang förverkligade 
sin dröm, att flytta in i ett väl fungerande enfamiljs passivhus. Vilket också skedde 2007. 
 
– Vägen hit har inte varit självklar eller helt enkel. Idag är passivhus ett begrepp – det fanns 
knappt som företeelse när vi startade 2004, säger Michael Malmborg, som mottog checken på  
50 000 kronor vid Paroc Trähus- & Entreprenörsdag, idag den 28 februari. 
 
När Rebecca och Michael Malmborg bestämt sig för att bygga sitt drömhus fanns tre krav; det 
skulle vara energieffektivt, underhållsfritt och sakna ”döda ytor”. Idag fyra års senare bor 
familjen i Lidköping och i det som blev ”Villa Malmborg”, och som redan fått stor 
uppmärksamhet. 
– Vi lyckades till slut. Idag vet vi att huset klarar grundkriterierna för att kvala in som passivhus. 
Förstås blir det ett stort tack till Vårgårdahus AB som tidigt valde att lyssna på våra idéer och 
som lagt mycket tid och kraft för att tillsammans med oss ta fram det som nu är ”Villa 
Malmborg”. Sammantaget är vi oerhört nöjda med huset, säger Michael. 
 
Temat och bedömningsgrunden för 2007 års Villapris var ”energikloka lösningar”. I juryn för 
Villapriset 2007 ingick: Erik Serrano, professor i Timber Engineering på Växjö Universitet (juryns 
ordf), Carl-Johan Johansson, professor på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Staffan 
Åkerlund, chefredaktör för Tidningen Byggindustrin. 
– Paroc har länge arbetat för energikloka hus och passivhus. Här har vi ett lysande exempel på att vad 
som kan hända när man väl bestämt sig. Familjen Malmbergs initiativ har satt passivhus ordentligt på 
kartan och påbörjat ett spännande nytänkande i hela branschen, säger Tommy Ingelskog på Paroc och 
en av initiativtagarna bakom Villapriset och Paroc Trähus- och Entreprenörsdag. 
 
Juryns motivering: ”Villa Malmborg och familjen Rebecca och Michael Malmborg tilldelas 
Villapriset 2007 för sitt personliga initiativ och stora engagemang vid tillkomsten av det nya typhus 
som bär familjens namn, "Villa Malmborg".  
Familjens nya villa har konstruerats som ett passivhus och har utvecklats i nära samarbete med 
Vårgårdahus AB. 
Idén var att skapa en maximalt energieffektiv villa i enlighet med senaste forskningsrönen om 
huskonstruktioner och energisparande. 
Erfarenheterna under utvecklingsarbetet har på ett mycket positivt sätt bidragit till att utveckla 
Vårgårdahus AB:s standardproduktion”. 
 
För ytterligare information och bilder för fri publicering kontakta: 
Mats Wiktorsson, chef marknadsföring Paroc Byggisolering, tfn 0500-46 93 52 
Michael Malmborg, tfn 070-7380555 
Bilder för fri publicering, Margareta Bertilsson, tfn 0500-469368, margareta.bertilsson@paroc.com 
eller Michael Malmborg. 
www.paroc.se och www.energiklokthus.se och www.byggapassivhus.se 
 
Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering i Europa. Till PAROC® produkter hör byggisolering, teknisk 
isolering, fartygsisolering, byggelement och akustikprodukter. Företaget bedriver tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen 
och har sälj- och representationsbolag i 13 europeiska länder. Paroc Group ägs av Arcapita Bank B.S.C.(c) och deras medfinansiärer 
samt att personalen i Paroc-koncernen äger en mindre andel. Paroc Groups omsättning år 2006 var EUR 403 miljoner och det 
genomsnittliga antalet anställda 2172. 


