Motiveringar
Närvarande nominerade vid
Länsmiddagen i Göteborg
Alingsås kommun

Ylva Lundin driver sedan några år tillbaka ett småskaligt jordbruk tillsammans med sin familj. Hon har varit drivande i Omställning Alingsås,
med ökad lokalproduktion av mat, cykelkök, Alléloppis under sommaren, Alingsås reko-ring, gårdssamverkan och mobilt musteri tillsammans
med fem andra gårdar, samt Nolby matmarknad. Ylva har de senaste
åren varit samordnare för Framtidsveckan i Alingsås.

Bollebygds kommun

Håkan Alfredsson är samhällsdebattör, föreningsmänniska och före
detta handelsträdgårdsinnehavare. Han är en eldsjäl som har utsetts till
Bollebygds ambassadör av kommunen. Håkan är engagerad i Lions, i
hembygds- och fornminnesföreningen, pensionärsorganisationen SPF
och som Luciageneral med ett brinnande intresse att skapa vackra kröningar och underbara musikupplevelser.
Ing-Marie Johansson är ordförande i föreningen Vägkorset, en volontär, medmänniska och blivande diakon. Diakonicentrets café Vägkorset
har i många år varit en populär mötesplats i Bollebygd. Det är en plats
där stammisar träffas, men också där många hittat nya vänner och bildat
nya nätverk. När Bollebygds pastorat beslutade att lägga ner verksamheten bildades föreningen Vägkorsets vänner, som driver verksamheten
vidare helt ideellt, med Ing-Marie som ordförande.
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Brås kommun

Irene Arvidsson är ordförande i De Sju Häradernas kulturhistoriska
förening och har verkat för att dokumentera och sprida kunskap om
bygdens kulturhistoria med fokus på textil. Irene har lagt stor vikt vid
att marknadsföra Borås Museum och lyckats göra museet och Ramnaparken i Borås kända genom att anordna föreläsningar, berättarkvällar,
musikgudstjänster och mycket annat. Hon driver även ett café i Gästgivargården på museet. År 2017 erhöll Irene Kulturnämndens kulturbelöning.
Joakim Hedin är företagsledare med ett stort engagemang för Borås
Stad som skulpturstad. Han har, tillsammans med företagsledaren Paul
Frankenius, vid flera tillfällen donerat skulpturer utförda av internationellt kända och etablerade konstnärer såsom House of Knowledge
av Jaume Plensa och Catafalque av Sean Henry. Detta har bidragit att
stärka Borås som den främsta skulpturstaden i landet.

Härryda kommun

Karin Meyer är en eldsjäl med brinnande engagemang för de ensamkommande ungdomarna. Med en stor kämparanda för ungdomarna har
hon genom åren hjälpt dem till en meningsfull fritid – en meningsfull
väntan. Under sommarhalvåret när pojkarnas skola varit stängd har
Karin genomfört en mängd olika aktiviteter för att ungdomarna ska
få uppleva den svenska naturen. Listan kan göras lång över aktiviteter
som Karin är med och genomför och ideella engagemang där Karin är
drivande.
Inge Nilsson är en oerhörd klippa i ungdomsverksamheten i Pixbo
Wallenstam innebandy. Han brinner outtröttligt för att tillgängliggöra
innebandyn för barn och unga i kommunen - hela tiden utan en enda
krona i ersättning. Inge har varit starkt aktiv i att införa ett centralt värdegrundsarbete i klubben, med barnens bästa för ögonen. Han jobbar
aktivt för att föreningen ska vara jämställd och för att ingen ska diskrimineras.
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Kungälvs kommun

Birgitta Nilsson är socionom och har under många år på olika sätt engagerat sig för barnens rätt och för folkhälsa. Efter ett långt yrkesliv har
hon under 15 år fortsatt som volontär. Under de senaste åren har det
skett i ett fantastiskt fint samarbete i Agape Kungälv och på Mötesplatsen i Equmeniakyrkan, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Fredsrörelsen
som på olika sätt arbetat för att ge nya Kungälvsbor ett värdigt mottagande. Birgitta tilldelades Kungälvsmedaljen 2019.

Lerums kommun

Eva Cinthio är en entusiastisk medmänniska och besjälad av klassisk
musik. Sedan många år är Eva volontär på kommunens äldreboenden
Höjdenhemmet, Sävegården och Hedegården. Hon återkommer varannan vecka till varje boende med ett heltimmesprogram – alltid baserat
på ett klassiskt musikstycke. Aktiviteterna är alltid gediget genomarbetade och innehållsrika. Utöver dessa aktiviteter besöker Eva gärna dessa
äldreboenden vid högtider för att hjälpa till.

Lilla Edets kommun

Bengt Larsson arbetar dagligen för tolerans och medmänsklighet. Han
vill se ett varmt samhälle och agerar dagligen för att skapa det genom
att sprida positiv energi omkring sig. Han jobbar strategiskt och ihärdigt
med att vända bilden av Lilla Edets kommun och stå upp mot negativa
krafter i sociala medier. Han brinner för ungdomars plats i samhället
och har varit drivande i att återuppta trygghetsvandringar i Lilla Edet.
Usha Deminger driver projektet Denisängel, där hon har samlat in
pengar som oavkortat går till våldsutsatta kvinnor på Panzisjukhuset i
Kongo. Under de fem år som Denisängelprojektet har funnits har Usha
samlat in uppskattningsvis 700 000 kronor till sjukhuset, genom att sälja
bland annat änglar tillverkade i ull. Usha har genom Denisängelprojektet visat att en enskild människa tillsammans med andra kan göra stor
skillnad.
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Marks kommun

Anna Paulsson är tränare för basketlaget Marbo Olympic. Laget har en
positiv laganda och alla spelare får vara med utifrån sina förutsättningar. Marbo Olympic är ett lag där alla hjälps åt och som sprider mycket
glädje till sin omgivning. Marks kommun vill uppmärksamma Anna för
hennes insats.

Mölndals kommun

Bea Hultfeldt är drivande i Reko-ring Mölndal. Här möts lokala matproducenter och konsumenter utan mellanhänder. Facebookgruppen
har över 3000 medlemmar och varannan onsdag träffas gruppens medlemmar vid Forsåkerområdet för en utlämning av olika varor. Mölndalsbor kan enkelt handla närproducerad mat, mattransporterna minskar
och lokala producenter och stadsodling gynnas. Bea Hultfeldt tilldelades
Mölndals stads miljöpris 2019.

Partille kommun

Birgitta Rosén är socionom och sedan ca tio år volontär hos Hela
Människan i Partille (RIA). 2016 kom hon tillbaka till RIA efter ett års
cancerbehandling. Hon fungerar på ett fint sätt i samtal med besökare
som känner att hon lyssnar. Det är hennes styrka även om hon naturligtvis gör mycket annat, såsom att städa och bistå. Yrkesmässigt har
hon arbetat inom narkomanvården.
Helene Larsson var med och startade Språkcaféet i Partille församlingshem för sex år sedan och är den som leder och håller ihop hela
verksamheten. Idag finns det 30 volontärer i Språkcaféet. Förutom att
vara en plats för att träna det svenska språket är Språkcaféet en plats där
människor kan mötas oberoende av ålder, kultur och religiös bakgrund
och det finns en särskild barnverksamhet. Helene är till vardags högstadielärare på Victoriaskolan i Göteborg.
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Svenljunga kommun

Ingemar Jansson har ägnat en mycket stor del av sitt liv åt film. Under
närmare 70 år jobbade han för eller drev Teaterbiografen i Svenljunga.
Han har också gjort ett flertal filmer som skildrar det vardagliga livet i
bygderna runt om i kommunen. Ett exempel är filmen som följer det
sista persontåget som lämnade Svenljunga järnvägsstation år 1961.
Ingemar höll under många år även i firandet av Svenska Flaggans dag i
Svenljunga.
Margareta och Gunnar Johansson har varit drivande frontfigurer för
att genomföra fiberläggning i Kindaholm, Västra Götalands sydligaste
utpost. Med Gunnar som ordförande kunde Södra Kinds fiberförening
ljussätta sin anläggning 2013. Fiberanläggningen som idag har 623 anslutningar och 27 mil fiberkabel betraktas som ”århundradets framsteg”
i bygden. Margareta och Gunnars driv, organisationsförmåga, uthållighet, professionalitet och genuina känsla för bygden har haft en avgörande betydelse för fibernätets tillblivelse.

Tranemo kommun

Caj Larsson är en profil i Tranemo. Trots att han är 92 år fyllda deltar
han dagligen som arbetande styrelseordförande i familjens bolag Larssons Trä AB i Tranemo med 30-talet anställda. Caj är också samhällsengagerad som delägare i Tranemo Hotell AB och i föreningslivet. Bland
annat är han initiativtagare och starkt drivande i arbetet med att anlägga
ny vandringsled, badplats och fiskevårdsområde i och kring Tranemosjön.
Ingela Karlsson är en person som med sitt stora engagemang brinner
för alla människors rätt och möjlighet att få vara med och påverka sitt
samhälle på ett demokratiskt sätt. Förutom att hon som projektledare
i kommunen arbetar med integration och trygghetsfrågor, ägnar hon
även en stor del av sin fritid till att få människor att mötas oberoende
tro eller annan tillhörighet. Hon har en stark tro på demokratin och hon
verkar alltid utifrån den enskilda människan.
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Ulricehamns kommun

Ola Claesson är fotbollsledare i Tvärred-Vegby och tilldelades Ulricehamns ungdomsledarstipendium 2018. Ola har varit en fantastisk
ungdomsledare i över 15 år. Han har tränat olika ungdomslag i åldrarna
8–15 år. Ola har utvecklat många av de ungdomar som är i seniorverksamheten just nu och har de senaste 15 åren varit en drivande kraft i
föreningens ungdomssektion.

Vårgårda

Helén Henriksson och Hans Jönsson har gjort betydande insatser
för Vårgårda Kommun som eldsjälar i Vårgårda cykelklubb. Under
många år har den lokala föreningen Vårgårda cykelklubb arrangerat
världscupstävlingar i Vårgårda kommun för kvinnor. Tävlingarna kallas
sedan 2016 för Women World Tour. Världens bästa kvinnliga cyklister
kommer varje år till Vårgårda och vid flera tillfällen har dessa arrangemang av deltagarna utsetts till årets bästa tävlingar. Utan Helén Henrikssons och Hans Jönssons mycket stora arbetsinsatser, helt ideellt,
hade dessa tävlingar inte kunnat genomföras.
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*Beskrivningarna bygger på kommunernas motiveringar.

