2019-04-09

Pressmeddelande från Norrlandsförbundet
Härmed offentliggörs Norrlandsförbundets mottagare till utmärkelserna
Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten för år 2019.
2019 års pristagare är:
För Norrbottens län:

Norrlandsbjörnen går till Johan och Olov Gunnarstedt, Kåbdalis skidanläggning,

Kåbdalis.
Olof Högberg-plaketten går till Luleå Hockey damlag, Luleå.
För Västerbottens län:
Norrlandsbjörnen går till Jan Hörnberg, Vindeln
Olof Högberg-plaketten går till Olle Bergman och Siw Burman, Lycksele
För Jämtlands län:
Norrlandsbjörnen går till Kurt Persson, Östersund
Olof Högberg-plaketten går till Emma Dahlqvist, Östersund

För Västernorrlands län:
Norrlandsbjörnen går till Tomas Byberg, Byberg & Nordin Busstrafik AB, Nordingrå
Olof Högberg-plaketten går till Klas Norberg, Härnösand
För Gävleborgs län:
Norrlandsbjörnen går till Hans Martin, Senseair, Delsbo.
Olof Högberg-plaketten går till Örjan Hans‐Ers, Arbrå/Gävle

Sedan 1953 respektive 1955 har Norrlandsförbundet varje år delat ut sina
hedersbelöningar Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten till utvalda mottagare i
de fem norrlandslänen; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och
Gävleborg. Norrlandsbjörnen delas ut till förtjänstfulla insatser som gynnat Norrlands
utveckling inom näringsliv och samhälle. Olof Högberg-plaketten delas ut till personer
eller grupper för framstående kulturell gärning. Det är författare, musiker, konstnärer
och idrottare som fått plaketten.
Norrlandsförbundets länsgrupper jobbar under året med att ta fram nomineringar till
Norrlandsbjörnen och Olof Högberg-plaketten. Pristagarna utses därefter av
Norrlandsförbundets styrelse.

Utdelning av utmärkelserna
Utdelning av utmärkelserna kommer bland annat att ske vid förbundets festmiddag,
torsdagen den 11 april klockan 19.00 - 22.00, på hotell Hallstaberget, Sollefteå.
I år kommer Jan Hörnberg, Olle Berggren och Siw Burman (Västerbotten), Kurt Persson
(Jämtland) och Tomas Byberg och Klas Norberg (Västernorrland) och Örjan Hans-Ers
(Gävleborg) att ta emot sina utmärkelser den 11 april. De pristagare som inte har
möjlighet att medverka under kvällen kommer att få sina utmärkelser vid publika
sammanhang under året.
För mer fakta och motiveringar; se nedan.
För ytterligare kommentarer, kontakta Kenneth Nilshem, Norrlandsförbundets
ordförande, 070-651 35 44 eller Gunnar Olsson, förbundssekreterare, 070-620 41 78.
E-post: info@norrlandsforbundet.se

Fakta om pristagarna och motiveringar till utmärkelserna
Norrlandsbjörnen för Norrbottens län 2019

Kåbdalis, Johan och Olov Gunnarstedt
Fakta:
Ett gott exempel på hur en idé som inte många trodde på, visade sig bli en mycket lyckad
satsning i Norrbottens inland.
För femtio år sedan byggdes en skidbacke i Kåbdalis av Lars och Vaino Gunnarstedt.
Numera får anläggningen besök av elitåkare från hela världen. De satsningar som görs i
Kåbdalis har fått framtidstron att leva i byn och privatpersoner och entreprenörer att
investera i bygden. Bröderna Johan och Olov Gunnarstedt är de som nu driver den
växande anläggningen.
Motivering för priset:
För framgångsrikt arbete med att utveckla Kåbdalis skidanläggning genom att ta vara på
lokala tillgångar utifrån trender och behov och att genom anläggningen ge byn Kåbdalis
framtidstro tilldelas John och Olov Gunnarstedt, Kåbdalis skidanläggning
Norrlandsbjö rnen fö r Norrbottens lä n 2019.
Olof Högberg‐plaketten för Norrbottens län 2019

Luleå Hockeys damlag, Luleå
Fakta:
Luleå Hockey fastställde 2015 i sin strategiplan att ett av föreningens viktigaste mål
skulle vara ”Ishockey på lika villkor i en jämställd förening”. Bakgrunden var en
ambition att öka intresset för ishockey bland flickor i länet genom att ge möjlighet att
utöva ishockey med goda förutsättningar. Ett annat viktigt mål var att förändra
värderingar och beteenden inom hockeyn och att göra föreningen mer jämställd.
Luleå Hockey/MSSK har blivit en stor framgång och har vunnit SM-guld vid två tillfällen
samt Champion Cup via seger mot New York hösten 2019.
Den största framgången för föreningen är utvecklingen av antalet tjejer som spelar
ishockey i föreningen och i länet. Verksamheten har vuxit kraftigt de senaste åren.
Motivering för priset:
För imponerande idrottsframgångar och för klubbens jämställdhetsarbete tilldelas Luleå
Hockeys damlag Olof Hö gberg-plaketten fö r Norrbottens lä n 2019.

Norrlandsbjörnen för Västerbottens län 2019

Jan Hörnberg, Vindeln
Fakta:
Jan Hörnberg är grundare till företagen Protab industrier AB med verksamhet i Vindeln
och Nordmaling.
Protab är specialister på bearbetning, svarvning och fräsning och tillverkar detaljer åt i
första hand hydraulik-och skogsindustrin.
Verksamheten i Nordmaling vänder sig till största delen till pumpindustrin med
inriktning på bearbetning av gjutgods i stål och gjutjärn men framför allt aluminium
samt tillverkning av rostfria axlar. Protab är en viktig kugge i det skogstekniska klustret
i Västerbotten.
Motivering för priset:
För framgångsrikt arbete att etablera och driva Protab i Vindeln och Nordmaling
erhåller Jan Hörnberg Norrlandsbjörnen för Västerbottens län 2019
Olof Högberg‐plaketten för Västerbottens län 2019

Olle Berggren och Siw Burman, Lycksele
Fakta:
Olle Berggren och Siw Burman är tillsammans och var för sig två av Västerbottens
viktigaste musikprofiler. Under senare delen av 70-talet dokumenterade Siw
tillsammans med Gunnar Karlsson, västerbottniska spelmän. Drygt 400 låtar samlades
in och tecknades upp i ”Slatta fra Västerbotten”, (1986). Siw har medverkat i en rad
inspelningar med Västerbottnisk folkmusik. På den senaste skivan medverkar hela
familjen.
Siw är folkmusik- och violinpedagog och blev 2011 utnämnd till riksspelman i samband
med att hon tilldelades Zornmärket. Olle Berggren har jobbat som musiklärare på olika
stadier, som storbandsledare och är nu kyrkomusiker och körledare.
Tillsammans verkar de i och utanför Västerbotten med utgångspunkt i Lycksele. De har
medverkat i ett flerårigt musikprojekt för barn- och ungdom med orter i Norge och
Ryssland kring ländernas folkmusik. Olle och Siw har fostrat såväl egna som andras barn
till att föra folkmusik- och annan musiktradition vidare till nya generationer.
Motivering för priset:
För sitt musikaliska kunnande, förmågan att engagera och skapa intresse för
utvecklingen av musiklivet i Västerbottens län samt för att ha fört folkmusik- och annan
musiktradition vidare till nya generationer, tilldelas Siw Burman och Olle Berggren Olof
Högberg-plaketten för Västerbottens län 2019.

Norrlandsbjörnen för Jämtlands län 2019

Kurt Persson, Östersund
Fakta:
Företaget Nord-Lock AB etablerades under 1960 talet av Bengt Persson i en ladugård i
Halabacken, Mattmar, Åre. Sonen Kurt Persson gick in som VD 1985. Under hans
tjugofemåriga ledarskap utvecklades bolaget till ett internationellt företag med
verksamhet i över 65 länder.
Företaget ingår i Latour-koncernen och har fortfarande sin bas för produktion och
produktutveckling i Mattmar. Kurt Persson har starkt bidragit till att företaget är kvar på
orten.
Motivering för priset:
För målmedvetet arbete med att utveckla företaget Nord-Lock AB och dess produkter
samt viljan att behålla verksamheten i Mattmar, Åre tilldelas Kurt Persson
Norrlandsbjörnen för Jämtlands län 2019
Olof Högberg‐plaketten för Jämtlands län 2019

Emma Dahlqvist, Östersund
Fakta:
Emma Dahlqvist är en textildesigner verksam i Östersund.
Hon arbetar med experimentell textil materialutveckling, mönsterformgivning samt med
koncept för textila produkter och miljöer.
Emma Dahlqvist har en masterexamen i textildesign från Textilhögskolan i Borås. Hon
har också studerat mönsterformgivning och grafisk design vid HDK - Högskolan för
Design och Konsthantverk i Göteborg.
Hon har tidigare bland annat erhållit Östersunds kulturstipendium och Jämtlands läns
landstings kulturstipendium.
Motivering för priset:
För framgångsrikt arbete som texildesigner tilldelas Emma Dahlqvist Olof Hö gbergplaketten fö r Jä mtlands lä n 2019.

Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län 2019

Tomas Byberg, Byberg & Nordin Busstrafik AB, Nordingrå
Fakta:
Byberg & Nordin Busstrafik AB är ett 90-årigt familjeföretag i tredje generationen, med
Nordingrå i Höga Kusten som bas. Verksamheten inkluderar allt från linjetrafik,
skoltrafik, taxi och färdtjänst till gruppresor och expressbusstrafik. Man är även
researrangörer för resor i Norden och Europa.
Företaget var först i landet med att erbjuda helt fossilfri kollektivtrafik i Härnösands
kommun. Under Tomas Bybergs ledning har företaget utvecklats starkt till en koncern
som har verksamhet från Östergötland till Västerbotten.
Motivering för priset:
För långsiktigt och ambitiöst arbete med att utveckla familjeföretaget Byberg & Nordin
till det framgångsrika företag det är i dag tilldelas Tomas Byberg Norrlandsbjörnen för
Västernorrlands län 2019

Olof Högberg‐plaketten för Västernorrlands län 2019

Klas Norberg, Härnösand
Fakta:
Klas Norberg kommer från Nora i Ångermanland och är nu bosatt i Härnösand. Han är
en driven och mångfacetterad artist som gärna vid sina konserter plockar fram det
oväntade. Hans variationsrika uppträdanden kan innehålla kupletter, opera, visor och
rockmusik.
Klas Norberg är utbildad vid Musiklinjen Kappelsberg vid Härnösands folkhögskola och
Operalinjen vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han har medverkat i bland
annat Nordiska kammarorkestern och Norakapellet.
Motivering för priset:
För framgångsrikt och variationsrikt musikaliskt arbete tilldelas Klas Norberg Olof
Högberg-plaketten för Västernorrlands län 2019

Norrlandsbjörnen för Gävleborgs län 2019

Hans Martin, Senseair, Delsbo
Fakta:
Hans Martin har genom sitt entreprenörskap och sin forskning starkt bidragit till att
Senseair AB finns och verkar i Delsbo sedan många år.
Med en stark känsla för Dellenbygden har han visat att det går att bedriva avancerad
forskning och tillverkning av produkter i världsklass i Delsbo.
Hans Martin och hans Senseair AB har utvecklats under många år och attraherat och
behållit kompetent arbetskraft.
Motivering för priset:
För framgångsrikt entreprenörskap, forskning och utveckling av Senseair AB till ett
världsföretag förlagt till Delsbo, får Hans Martin Norrlandsbjörnen för Gävleborg 2019.
Olof Högberg‐plaketten för Gävleborgs 2019

Örjan Hans‐Ers, Arbrå/Gävle.
Fakta:
Örjan Hans-Ers växte upp i Nordsjö, Järvsö. Han kom tidigt i kontakt med folkmusiken
men i tonåren upptäckte han även den klassiska musiken. Örjan valde musiken som
yrke. Han studerade vid Bollnäs folkhögskolas musiklinje, Musikkonservatoriet i Falun
samt musikhögskolan i Arvika.
Efter en tid med Folkteatern Gävleborg och ansvaret för verksamheten vid Hälsinglands
Träteater i Järvsö började hans karriär vid Gävle Konserthus, först som producent med
personalansvar, därefter som orkesterchef och numera som konserthuschef.
Motivering för priset:
För framgångar som musiker och för sitt arbete med att utveckla Gävle Konserthus
tilldelas Örjan Hans-Ers Olof Högberg-plaketten för Gävleborgs län 2019.
Vill du läsa mer om vem som fått hedersbelöningarna tidigare år? Hela listan finns på
www.norrlandsforbundet.se.

