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Motiveringar 
Nominerade eldsjälar vid  
länsmiddagen i Göteborg 2020

Bengtsfors
Roger Karlsson är engagerad i hela kommunens kulturliv, framförallt 
som musiker och körledare. Han är ordförande i Dals Långeds Utveck-
lingsråd och ansvarig för parkprojektet. Roger är också engagerad i 
bevarandet av Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors och i renove-
ringen av Mustadfors Folkets Hus. Dessutom är han turistguide. 

Monica Åhlund är hembygdsforskare och ordförande i Steneby 
hembygdsförening. Hon är en uppskattad guide och föredragshållare 
om hembygd och folkliv. Monica har också författat hembygdsböcker 
och artiklar inom ämnesområdet.

Färgelanda
Marianne Göthberg var med och bildade Färgelanda ridklubb 1983. 
Hon har varit engagerad som djurskötare, ledare, instruktör, ridlärare 
och ridskolechef. Ridklubben har under Mariannes tid utvecklats och 
växt till att bli en mycket aktiv klubb som arrangerar flera stora tävlingar 
varje år. Tävlingarna lockar många besökare till kommunen och är ett 
mycket värdefullt tillskott till föreningslivet.

Mellerud 
Inger Andersson är ordförande för Hörselskadades Riksförbund 
(HRF) i Mellerud sedan 2001. Under Ingers tid som ordförande har 
föreningen ökat från 20 till cirka 200 medlemmar. Föreningen fick pris 
som Årets HRF-inspiratör 2019. HRF Mellerud visar hur hörselskadade 
kan växa och vara en stark röst i det lokala samhället.
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Gunnar Landegren är tidigare ordförande (nu vice ordförande) i 
Veteran Classic Dalsland, som hela sommaren ordnar veteranfordons-
utställningar i Sunnanå hamn varje tisdag, med deltagare från när och 
fjärran. Han brinner också för film och är med och arrangerar ”Filmfes-
tival på Dal” – en av Sveriges största filmfestivaler, med visningar i fem 
kommuner. Gunnar är dessutom en mycket hängiven biodlare.

Orust
Bo och Birgitta Edvinsson är engagerade i Fredsrörelsen på Orust 
(FPO). De har drivit verksamheten Flyktingstödjarna i Ellös, med 
språkcafé, grönsaksodling för vuxna och fotbolls- och cykelaktivite-
ter för barn och unga. På senare tid har de ur egen ficka bekostat att 
utrusta den egna bilen med dubbelpedalsystem, så att ensamkommande 
har möjlighet att övningsköra utan kostnad.

Sotenäs
Jörgen Larsson har sedan starten 2015 varit den drivande kraften i 
Lyckans Gitarrorkester - en musikgrupp där nyanlända och etablerade 
svenskar spelar och sjunger tillsammans. Orkestern träffas en gång i 
veckan för att spela och fika tillsammans. Det har blivit ett viktigt forum 
för att överbrygga religiösa och kulturella barriärer och en hjälp för 
många nyanlända att hitta ingångar till det svenska samhället. Jörgen är 
också engagerad i Scoutrörelsen på Smögen. 

Ulla Turemark har under många år varit en sammanhållande kraft 
i Hunnebostrands Bildarkiv. Särskilt stort är engagemanget för och 
kunskapen om stenhuggarepoken som har präglat samhället ända in i 
våra dagar. Hon är medförfattare till boken ”Vart tog stenen vägen?” 
och är en mycket uppskattad föredragshållare.

Trollhättan
Gerd Holmgren har ett starkt engagemang för att stävja våld i nära 
relationer. Hon har, i sin roll som enhetschef  för Familjestöd i Troll-
hättan Stad, drivit projekt som särskilt har lyft våldsutsatta kvinnor med 
funktionshinder eller missbruksproblematik, män som utövar våld, och 
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barn som blivit vittnen till våld. Hennes ledarskap har bidragit till att 
skapa ett förändringsklimat i hela Trollhättans Stads organisation.

Uddevalla
Marcus Göthberg är idéskapare till och drivande kraft i Sommarlycka 
– ett ideellt projekt som gör det möjligt för barnfamiljer med begränsad 
ekonomi att uppleva roliga sommarutflykter, med båtturer på havet. 
Marcus symboliserar medmänsklighet och engagemang. Sommarlycka 
ordnar också barnevenemang i Fyrstad och hjälper människor med 
kläder och leksaker. 

Joakim Odelberg är en prisbelönad filmare och fotograf  med 
uppmärksammade produktioner om hotade arter och naturområden i 
världen. Han har sedan 2007 arbetat intensivt med bevarandefrågor och 
marina miljöfrågor för att öka förståelsen för hur illa ställt det är med 
vår jord och vårt hav. Joakims arbete sträcker sig långt utanför Sveriges 
gränser, där han arbetar tillsammans med flera internationella organisa-
tioner och stiftelser.

Vänersborg
Maria Johansson har ett mångårigt engagemang som ordförande i 
konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg. Hon är också verksam 
i styrelsen för Västergötlands konståkningsförbund. Maria brinner för 
jämlikhet och för att alla människor ska ha möjlighet till idrottande 
oavsett funktionsvariationer. Maria startade också en kälkhockeysektion 
i konståkningsklubben.

Carl-Anders Magnberg brinner för sin Brålandabygd – inte bara som 
brandman. Han är legitimerad Jultomte sedan 2001 och president i 
Lions Brålanda. Lions har innehaft världsrekordet för världens längsta 
tomteparad – en 65-årig tradition som skapar stolthet och har satt 
Brålanda på kartan. Carl-Anders vill alltid hjälpa och har en enastående 
förmåga att engagera andra att också vilja hjälpa, oavsett om det gäller 
att köra hjälpsändningar med kläder till Polen eller att ge utsatta familjer 
stöd. Han har också lett arbetet i den lokala Borgarbrandkåren och varit 
med och skapat trygghetsrondering i Brålandabygden.
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Åmål
Marianne Eriksson har under många år varit ledare för barn och 
vuxna i Åmåls gymnastikförening. Som tidigare gymnastiklärare i Åmål 
har hon spridit kunskap om motion och hälsa till flera generationer och 
hon är mycket uppskattad för sitt hängivna arbete. Hon bidrar med sin 
långa erfarenhet som domare vid tävlingar och hon kommer plikttroget 
varje gång det är träning. En verklig eldsjäl.

*Beskrivningarna bygger på kommunernas motiveringar.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bildades 1998, när de tre 
länsstyrelserna i Skaraborgs län, Göteborgs och Bohus län och 
Älvsborgs län slogs samman. Dessförinnan var Marieholm lands-
hövdingeresidens i Skaraborgs län i 350 år. Landshövdingen är chef  
för Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet 
och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsätt-
ningar. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle 
och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering.

Med länsmiddagarna vill landshövdingen uppmärksamma eldsjälar 
och vardagshjältar som gör goda insatser för sin del av länet eller 
för länet som helhet. Gästerna föreslås av kommunfullmäktiges 
ordförande, som också bjuds in till middagen. 


