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Rolf Rantzow, 0705557170

Magnitude UF

Detta UF företag gör Hässleholm till en roligare stad genom ett Avtryck som alla kan
minnas. Pris för årets bästa UF affärsidé går till Magnitude UF.

Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. UF utvecklar
skolelevers kreativitet och företagsamhet genom att de startar och driver egna
företag. UF eleverna har presenterat sina affärsidéer inför den erfarna Rävalyan
som valt ut årets bästa UF affärsidé.

Årets Nyföretagare

Nyföretagarcentrum i Anders Rosengren
Hässleholm
0702153700,
anders.rosengren@me
.com

Hässleholms
Hantverks- &
Industriförenings
stipendie

Hässleholms
Hantverks- &
Industriförening

Inge Svantesson
Till lärling eller elev vid Hässleholms gymnasieskolor, eftergymnasial utbildning
(ordförande), 070-790 eller företagslärling med hemort i Hässleholms kommun. Stipendiet avser
07 98
avgångselev vårterminen 2015 och är på 5000 kronor.

Adam Nordin, elev vid
Han har arbetat strukturerat och målmedvetet för att klara alla uppgifter med mål
Elektrikerprogrammet på Jacobsskolan att bli en bra elektriker. Trots sina läs och skrivsvårigheter har uppgifterna lösts. Han
i Hässleholm
sviker inte ett förtroende och gör alltid sitt bästa oavsett arbetsuppgift. De praktiska
installationerna gör han med stor noggrannhet och estetisk utförande. Hans
utveckling under de tre åren på Jacobsskolan är beundransvärd. Årets stipendiat är
Adam Nordin.

Årets HessleCityföretag

HessleCity i
Hässleholm

Tommy Nilsson
Årets HessleCityföretag är en butik, fastighetsägare eller annan näringsidkare i
(ordförande), 0723 88 Hässleholm som under senaste året skapat ökad attraktionskraft i staden.
51 50

Norén Fastigheter.

Årets Företagare

Företagarna

Percy Elofsson 0708- Inget företag blir framgångsrikt utan en eldsjäl, utan personliga insatser utöver det Jan Grip, BeGrips AB
999659 och Rolf
vanliga. Därför har Företagarna delat ut hederstecknet "Årets Företagare” sedan
Rantzow 070-5557170 1985. Att få rikta strålkastarna mot denna målgrupp och att uppmuntra företagare
är för oss en självklarhet. Framgångsrika företag och företagare är en
förutsättning för lokal utveckling. Sveriges sanna hjältar är de som driver våra
företag runt om i landet! Det är inte en tävling utan ett hederstecken.

Årets Företagare har genom exceptionell framåtanda utvecklat ett expansivt
företag som vilar på en stabil grund.

Henrik Samevik

1968 startade stipendiaten basketbollklubben Attila och har sedan dess varit aktiv
som styrelseledamot, tränare och ledare inom basketen i Hässleholm som idag
bedrivs av Hässleholms IF. Han är en i alla avseenden sann humanist med stort
hjärta och en som i alla lägen sätter personen före prestationen. Med sina gedigna
basketkunskaper i kombination med ett outtröttligt engagemang står han likt en
viktig fyr i alla väder och lotsar sina adepter till både idrottslig och personlig
utveckling. Årets Ledarstipendiat är Sven-Erik Nilsson.

Årets Ledarstipendiat Fritidsnämnden

Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar och företagaren/företagarna
Lina Wretfors Friis , Karolina Vikberg
(personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthålllighet och engagemang.
med företaget Mäkleriet Friis Vikberg
Företaget får ej vara äldre än 3 år, ska ha varit i kontakt med Nyföretagarcentrum, AB
har sitt säte i Hässleholms kommun och har genererat ett tillfredsställande resultat.

Stipendiet av avsett som uppmuntran till ideella föreningsledare eller andra
eldsjälar inom föreningslivet i kommunen. Stipendiet består av en penningsumma
på 15 000 kr, varav 10 000 kr tillfaller stipendiaten personligen och 5 000 kr
föreningen.
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Sven-Erik Nilsson, Hässleholms IF,
(0730-766483).

Dessa nyföretagare är goda exempel på att unga och drivna människor kan lyckas
med att ta över och sätta fart på en verksamhet. De har tagit nya grepp i
marknaden samtidigt som en ny försäljningsmetod har utvecklats för att skapa så
stor trygghet som möjligt både för säljande och köpande kunder. Årets
Nyföretagare är Lina Vretfors Friis och Karolina Vikberg.

Företaget hjälper till att skapa ett attraktivt city i Hässleholm genom sina fastigheter
och miljöerna kring dessa med konstverk, mm. Det senaste i raden är
ombyggnationen av Tingshuset i Hässleholm med kringarbeten och återskapande av
den äldre miljön vid sittplatsen och dammen utmed Tingshusgatan. De tar också en
aktiv del i arrangemang för att skapa en attraktiv miljö för butiker, restauaranger
och andra näringsidkare i centrum. Årets pristagare är Norén Fastigheter.

Företagsbeskrivning/film Galakvällen: Som underleverantör till maskinbyggare lever Jan
Grip och BeGrips AB en lite anonymare tillvaro. Jan Grip tillverkar och lagar i en traditionell
tillverkningsbransch, och grävmaskinsskopor är en av de vanligaste produkterna för BeGrips
AB. Nu väntar stororder på något så ovanligt som en helt vanlig fyrkantig skopa. Ett riktigt
scoop, helt enkelt!
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Hässleholms miljöpris Miljönämnden

Carina Westerlund

Björn Sandberg, 073-679 63 33.

Pristagaren har med sin satsning på en egen solcellspark visat prov på hur man som
privatperson och lantbrukare, med stort mått av driftighet, målmedvetenhet och
hårt arbete kan producera miljövänlig energi. Som pionjär har han fått bryta ny
mark då det gällde dels bankernas inställning till en investering som inte ger
lönsamhet förrän efter cirka 15 år och dels nätbolaget som krävde att han själv
bekostade transformatorbyte för att el skulle kunna levereras ut på nätet.
Pristagaren ser solcellsinvesteringen som en form av pensionsförsäkring och ett
naturligt inslag i hästhagen på gården utanför Sörby. Årets Miljöpris tilldelas Björn
Sandberg

Årets Kulturstipendiat Kulturnämnden

Catharina Hjalmarsson Kulturstipendium utdelas till yngre person för dokumenterade lovande
förutsättningar inom kulturområdet. Stipendiet skall göra det möjligt för
mottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt – t ex studieresor, forskning,
fortbildning m.m. Kulturstipendiumet är om 30 000 kr.

Martin Jönsson

För att stimulera till vidareutbildning och förkovran inom klassisk musik, ett område
han, som lovande bastrombonist, redan har dokumenterad erfarenhet av och visat
talang inom. Årets Kulturstipendiat är Martin Jönsson.

Årets Kulturpristagare Kulturnämnden

Catharina Hjalmarsson Kulturpris utdelas till person eller grupp av personer för värdefulla insatser under
längre tid inom kulturområdet. Priset kan också betraktas som belöning för en
längre tids ideell kulturell välgärning. Kulturpriset är om 20 000 kr.

Claes Ruderstam

För hans förtjänstfulla insatser som författare, föredragshållare och föreningsaktiv.
Genom sitt djupa engagemang och omfattande arbete har han lyckats sprida
betydande och vitt bredd kunskap om den lokala kulturhistorien. Årets
Kulturpristagare är Claes Ruderstam.

Skolans utmärkelse
för bästa resultat

Barn- och
utbildningsnämnden

Eva Andersson

Pris för bästa resultat delas ut till den skolverksamhet som under året tydligt
förflyttat sig mot högre måluppfyllelse.

Läredaskolan 7-9. Priset tas emot av
grundskolechef Rolf Bengtsson

Skolan har sedan 2012 stadigvarande förbättrat elevernas meritvärden i slutbetygen
så att de 2015 är goda både vid en jämförelse inom kommunen och i en nationell
jämförelse. Detta utifrån en förutsättning där en betydande andel av eleverna
behöver språkstöd eller andra pedagogiska och sociala stödinsatser. Årets
utmärkelse för bästa resultat tilldelas Läredaskolan 7-9.

Skolans utmärkelse
för goda insatser

Barn- och
utbildningsnämnden

Eva Andersson

Pris för goda insatser delas ut till medarbetare /arbetslag /team som under året
med glöd och engagemang arbetat för att utveckla sin verksamhet.

Sara Bruun

Hon har med enkla förutsättningar och stark intiativkraft förnyat det pedagogiska
arbetet med en genomtänkt användning av digital teknik, vilket samtidigt lett till
goda resultat för eleverna. Pristagarens arbete har uppmärksammats nationellt.
Årets utmärkelse för goda insatser tilldelas Sara Bruun, lärare på Furutorpskolan 7-9
i Vinslöv.

Årets Hässleholmare

Hässleholms Kommun Bjarne Öhrling, 0709
717231

Prissumman är på 20 000 kr och priset delas ut som stöd och uppmuntran för
värdefulla insatser inom miljö- och naturvårdsområdet. Priset kan delas på flera
mottagare.

Personen har bidragit till att Hässleholms kommun fått en positiv uppmärksamhet i Ann-Marie Rauer
omvärlden eller som genom sitt engagemang för Hässleholms utveckling blivit en
inspiratör och förebild för andra.

2 (2)

I vår högljudda tid lyckas hon få det lågmälda och nyanserade samtalet att höras i
Sveriges kulturlandskap.
Hon utstrålar en genuin nyfikenhet på människor och hjälper oss på så vis att förstå
både andra och oss själva;
i hennes intervjuer med kultur- och nöjesprofiler blir de mest personliga
berättelserna också de mest allmängiltiga.
Årets Hässleholmare 2015 är en förebild och sann ambassadör för Hässleholms
kommun: Ann-Marie Rauer.

