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Vinnare Hässleholms Galakväll 2016
Festliga ögonblick skapades på Hässleholms Galakväll när årets 12 priser
delades ut till företag och personer för sina insatser under året.

Vilken kväll! Den upplevelserika galakvällen ramades in av god mat och mycket
humor. Allt hölls ihop av konferencier Ann-Marie Rauer ackompanjerad av kvällens
husband lett av kapellmästare Anders Liljekvist. Kvällen avslutades storartat med
årets show presenterad av Robin Stjernberg.
Vilka vinnare! Man blir stolt och glad varje
gång en pristagare ställs på scen för att ta emot
publikens hyllningar, säger Roger Höjendal
näringslivssamordnare i Hässleholms
kommun. Han är projektledare och ansvarig
för Hässleholms Galakväll. Galakvällen är helt
klart årets höjdpunkt bland de olika
näringslivsaktiviteter vi skapar tillsammans
med företagarföreningarna fortsätter Roger.
Hässleholms galakväll har arrangerats under
14 år. Det är 12 priser som delas ut där företag
och personer äras för sina insatser under året.
Arrangörer av Hässleholms Galakväll:
Hässleholms kommun, Företagarna, Hesslecity, Hässleholms företagsgrupp,
Hässleholms Hantverks & Industriförening, Nyföretagarcentrum

Priser & vinnare 2016:

Årets Hässleholmare
Prisutdelare: Hässleholms Kommun
Vinnare: Bergendahls
Motivering: Det började med en ensam entreprenör i en källare, i den ännu unga staden. Idag
är familjeföretaget Hässleholms kommuns största privata arbetsgivare, ett nordeuropeiskt
handelshus med många starka varumärken. Och som de själva säger: Det hade kanske inte
varit möjligt någon annanstans. Årets Hässleholmare står för tradition, engagemang och en
stark värdegrund: ”Vi är nytänkare som vågar vara annorlunda”. Företaget tar stort ansvar för
kommunens utveckling och är en värdefull medspelare för att göra Hässleholm lite större, lite
bättre och lite härligare. Årets Hässleholmare 2016 är en mycket god förebild och ambassadör
för Hässleholms kommun.
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Årets Företagare
Prisutdelare: Företagarna
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Vinnare: Magnus Petersson, Temahallen AB.
Motivering: Årets Företagare har utvecklat ett expanderande företag med hög lönsamhet.
Årets Företagare är Magnus Petersson, Temahallen AB
Presentation Årets Företagare: Det började som en smedja med konstruktion av stålstommar
men har växt till så mycket mer. I dag förser de allt från lantbruk till idrottsanläggningar med
golv, väggar och tak. De levererar hela hallkoncept till kunder både i och utanför Sverige. Med
VD Magnus Petersson i spetsen firar företaget 30 framgångsrika år, och siktet är tydligt inställt
på fortsatta satsningar. Årets Företagare är Magnus Petersson, Temahallen AB.

Övriga nominerade utöver vinnaren:
Nominerad till Årets Företagare: Lars-Eric, Carl-Johan och Sven-Inge Carlström.
Bröderna Carlström Trävaru AB
Presentation nominerad: De var en del av föräldrarnas företag redan under sin uppväxt, idag driver och
förädlar de sitt arv på ett utomordentligt sätt. I en utmanande bransch där företaget är ett av Sydsveriges
starkaste har de utvecklat sitt sågverk under åren genom hårt arbete och successiva investeringar. Nominerad
till Årets Företagare är Lars-Eric, Sven-Inge och Johan Carlström, Bröderna Carlström Trävaru AB.

Nominerad till Årets Företagare: Kjell Arne ”Säle”Svensson, Partyfabriken AB
Presentation nominerad: Glädje är ordet som genomsyrar både företaget och dess grundare, ett ord som han har
med sig både i vardagen och på turné. Som en av Sveriges bästa Entertainers bjuder företaget både på
underhållning och smakfull buffé. Scenen är en favoritplats oavsett var i Norden han är men hemorten har en
speciell plats i hans hjärta. Nominerad till Årets Företagare är Kjell-Arne "Säle" Svensson, Partyfabriken
AB.

Årets Nyföretagare
Prisutdelare: Nyföretagarcentrum i Hässleholm
Vinnare: Jesper Kvarnhammar, JK Fitness AB
Motivering: Genom sitt kunnande och erfarenhet har årets nyföretagare blivit en aktör att
räkna med i sin bransch. Han är ett föredöme för både sin verksamhet och sin sport och har
på kort tid etablerat sig i en tuff bransch där han lyckats att skapa ett stabilt och lönsamt
företag. Nyföretagarcentrum i Hässleholm önskar vinnaren lycka till i en framtid med många
och lönsamma affärer. Årets nyföretagare är Jesper Kvarnhammar på JK Fitness.

Hässleholms Hantverks- & Industriförenings stipendie
Prisutdelare: Hässleholms Hantverks- & Industriförening
Vinnare: Fredrik Dentback
Motivering: Årets stipendiat arbetar metodiskt och målmedvetet. Han har en god blick för
helheten och gör dessutom mycket estetiska elinstallationer. Han är mycket ansvarstagande
och pålitlig, och vet var hans gränser går. Han är en mycket god kamrat som hellre ett steg
tillbaka än att förhäva sig över andra. Han har fått mycket goda vitsord vid sina APL-platser.
Han fick lärlingsjobb direkt efter studenten. Fredrik Dentback kommer vara en eftertraktad
elektriker.
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Årets Kulturstipendiat
Prisutdelare: Kulturnämnden
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Vinnare: Mattias Eliasson
Motivering: Årets kulturstipendiat är en mångfacetterad och spännande konstnär. Hans
uttrycksformer är flera; teckning, bild, skulptur, kollage, diktning med mera. Ofta arbetar
Mattias med rumslig gestaltning - genom att kombinera enkla vardagliga material i sina
installationer skapar han konst som berör på ett subtilt men tankeväckande sätt.
Kulturstipendiet 2016 går till Mattias Eliasson.

Årets Kulturpristagare
Prisutdelare: Kulturnämnden
Vinnare: Ingrid Ohrberg
Motivering: Årets kulturpristagare har varit verksam konstnär i drygt 40 år. Genom åren har
hon haft en stor mängd utställningar med verk skapade i olika sorters material. Hennes största,
mäktigaste och mest kända konstverk är altartavlan i Tureholmskyrkan. Kulturpriset 2016 går
till Ingrid Ohrberg.

Skolans utmärkelse för goda resultat
Prisutdelare: Barn- och utbildningsnämnden
Vinnare: Gymnaseisärskolan Norräng
Motivering: Med kompetens, erfarenhet och engagemang erbjuds en skolgång med mycket
hög kvalitet som förbereder eleverna inför framtiden vilket tryggar deras möjlighet till ett
framgångsrikt vuxenliv. Årets vinnare av utmärkelsen bästa resultat är Gymnasiesärskolan.

Skolans utmärkelse för goda insatser
Prisutdelare: Barn- och utbildningsnämnden
Vinnare: Lejonskolans fritidshem
Motivering: För sitt arbete att utveckla elevernas hela dag där fritidspedagogerna med glöd
och engagemang samarbetar med eleverna kring värdegrund och ett entreprenöriellt
förhållningssätt. Upplägget präglas av ett inkluderande arbetssätt där elevernas delaktighet är
bärande och där deras nyfikenhet och lust utgör en naturlig utgångspunkt i utvecklingen av
verksamheten. Fritidspedagogerna har också deltagit vid föreläsningar och paneldebatter och
har därigenom statuerat goda exempel som ambassadörer för barn- och utbildningsnämndens
verksamheter. Årets vinnare av utmärkelsen goda insatser är Lejonskolans fritidshem.

Årets bästa UF affärsidé
Ung företagssamhet
Vinnare: Feel Safe UF
Motivering: De har uppmärksammat ett stort behov för ökad trygghet, speciellt under den
mörka årstiden. Med deras kitt slipper du gå omvägar! Årets bästa UF affärsidé har Feel Safe
UF.
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Hässleholms miljöpris
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Prisutdelare: Miljönämnden
Vinnare: Pål Axel Olsson
Motivering: Årets pristagare har under många år bidragit till utforskandet och beskrivningen
av den biologiska mångfalden i kommunen. Han har gjort mängder av inventeringar av floran
och fågelfaunan. På senare år har pristagaren även gett sig i kast med insekter och då främst
fjärilar. Som en krona på verket av hans observationer i kommunens natur står utgivandet av
skriften ”Naturguide Hässleholm 52 pärlor”. Årets pristagare har på ett engagerat sätt hållit i
framtagandet av denna 144 sidor stora och vackra publikation för Göingebygdens Biologiska
Förenings räkning. Han har med sitt mångåriga engagemang för att dokumentera kommunens
naturvärden, vilket nu resulterat i en lättillgänglig guide för naturintresserade medborgare och
besökande, lyft fram något av det finaste Hässleholms kommun har att erbjuda. Den värdige
vinnaren av Hässleholms kommuns miljöpris 2016 är Pål Axel Olsson.

Årets Hesslecityföretag
Hesslecity i Hässleholm
Vinnare: Fredholms Matsalar, PeO Fredholm
Motivering: Årets HessleCityföretag har på kort tid skapat en attraktiv restaurangmiljö för
både lunch- och konferensgäster samt för tillresande besökare. Både när det gäller ett bra
utbud och en trevlig restaurangmiljö. Företaget och dess representanter tar också aktiv del i de
arrangemang som genomförs i staden för att öka stadens attraktivitet. Årets pristagare är
Fredholms matsalar med VD PeO Fredholm.

Årets Ledarstipendiat
Fritidsnämnden
Vinnare: Claes Mårtensson
Motivering: Årets ledarstipendium går till en verklig eldsjäl. 1993 valdes han till ordförande i
föreningen och håller än idag i klubban. Han har varit ledare för klubbens dam- och pojklag
och även tjänstgjort som vaktmästare. Han arbetar oavbrutet för klubbens utveckling och
tillhör den skaran av personer som är ryggraden i det svenska föreningslivet.
Fritidsnämndens ledarstipendium går i år till Claes Mårtensson, Bjärnums GoIF.

För mer information kontakta:
Roger Höjendal, Näringslivssamordnare
Tel 0451-26 72 29, roger.hojendal@hassleholm.se

Läs mer: www.hassleholmsgalakvall.se

