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Norrlandsförbundets utmärkelser
Norrlandsbjörnen och
Olof Högberg-plaketten

Norrlandsbjörnen för Norrbottens län 2020
Anton Lundholm Kalix/Överkalix
Anton Lundholm är VD för familjeägda PartGroup som har sex
systerföretag med industrialiserat byggande i fokus.
Bolagen sysselsätter cirka 650 personer varav huvudparten (500) i Kalix och
Överkalix. Marknaden finns i Sverige och internationellt.
Anton Lundholm är en målinriktad visionär som genom sina bolag och sitt
personliga engagemang har en stor betydelse, i synnerhet i östra Norrbotten.
Genom anställning av ett stort antal människor och inte minst genom aktiva
utbildningsinsatser och mångkulturella arbetsplatser bidrar Anton Lundholm
i högsta grad till attraktiviteten i Kalix och Överkalix.
Många är de som flyttat in och/eller stannat kvar tack vare Lundholms
företag.
Anton Lundholm stöttar dessutom aktivt olika föreningar i området.

Motivering till utmärkelsen
Anton Lundholm har genom kontinuerlig förnyelse och visionärt ledarskap
utvecklat PartGroup till ett framgångsrikt företag inom framför allt
prefabricerat byggande. Hans företag har bred förankring i Kalix och
Överkalix. Anton Lundholm får Norrlandsbjörnen för Norrbottens län 2020
för sitt entreprenörskap och stora sociala engagemang.

Olof Högberg-plaketten för Norrbottens län 2020
Gunhild Stensmyr, Övertorneå
Gunhild Stensmyr är född och uppvuxen i Hedenäset i Övertorneå kommun.
Hon har studerat arkeologi, etnologi och konstvetenskap vid universiteten i
Lund och Umeå. Hon har varit intendent för Bildmuseet i Umeå och chef
för Norrtälje konsthall.
Gunhild Stensmyr grundade Skärets konsthall i Skåne 2002 och drev den till
2012. Då valde hon att flytta norrut till sina rötter för att förverkliga sin
dröm om en konsthall i Tornedalen.
Hon är initiativtagare till en konsthall i Vitsaniemi. Finansieringen är i det
närmaste klar och genom konsthallen skapas en kreativ mötesplats i
gränslandet Sverige - Finland. Gunhild Stensmyr har en stark övertygelse
om att konstupplevelser skapar livskvalitet och gemenskap. Hon menar
också att konsten förändrar vår blick, öppnar oss mot nya tankar och ger en
mer tolerant och demokratisk värld att leva i.

Motivering till utmärkelsen

Gunhild Stensmyr är och har varit en stark förkämpe för kulturen.
Bildkonsten har stått i fokus när Stensmyr verkat vid olika institutioner runt
om i Sverige. Visionen om en konsthall i Vitsaniemi är nära sitt
förverkligande. För sina insatser erhåller Gunhild Stensmyr Olof Högbergplaketten för Norrbottens län 2020.

Norrlandsbjörnen för Västerbottens län 2020
Anniqa Nygård och Arne Edström Edgården, Flarken
Anniqa Nygård och Arne Edström driver sedan 1985 ett lantbruksföretag.
Edgården levererar cirka 5000 grisar till slakt årligen. Nygård och Edström
har på senare tid byggt en egen stycknings- och charklokal på gården. Där
har man utvecklat ett stort antal charkprodukter som säljs direkt till kund.
Förbeställda produktkassar levereras i området Skellefteå – Umeå.
Företaget sysselsätter idag sex personer.

Motivering till utmärkelsen

Med ett framgångsrikt entreprenörskap har Anniqa Nygård och Arne
Edström utvecklat sitt företag med egenproducerade charkprodukter.
Nygård och Edström har förtjänstfullt ökat intresset för närproducerade
livsmedel. För detta tilldelas Anniqa Nygård och Arne Edström
Norrlandsbjörnen för Västerbottens län 2020

Olof Högberg-plaketten för Västerbottens län 2020
Clara Lidström, Tvärålund
Clara Lidström är bloggare, författare och fotograf. Hon driver en av
Sveriges äldsta och mest lästa livsstilsbloggar, www.underbaraclaras.se, där
hon skildrar sitt liv på den västerbottniska landsbygden. Genom både text
och bilder får vi följa hennes vardag som entreprenör och förälder. Hon
belyser bland annat frågor som rör jämställdhet, entreprenörskap, ekologiskt
tänkande och föräldraskap. Clara Lidström sätter ljuset på landsbygden, när
hon modigt målande skriver om sitt liv.

Motivering till utmärkelsen

För framgångsrikt och inspirerande berättande i text och bild bland annat i
sociala medier, som visar att ett gott liv fjärran från urbana miljöer är
möjligt, erhåller Clara Lidström Olof Högberg-plaketten för Västerbottens
län 2020

Norrlandsbjörnen för Jämtlands län 2020
Bodil Cornell, Ås
Bodil Cornell grundade Sveriges nationella mathantverkscentrum Eldrimner
för drygt 25 år sedan. Eldrimner har utvecklats via en serie projekt under
länsstyrelsen i Jämtlands län. Bodil har stått fast som förkämpe och
vägfinnare för mathantverkets- och landsbygdsföretagarnas utveckling
under de gångna åren.
Eldrimner fick 2005 regeringens uppdrag att bli ett nationellt centrum. Man
har i dag 25 anställda och arbetar för fler än 1650 mathantverksföretag i hela
landet.
Under Bodils Cornells ledning har det skapats fem branschråd, en
expertpanel, matkartböcker, en publik databas och en app som gör det
enklare att hitta lokala matföretag. Olika kurser, kvalitetscertifiering, en
ettårig yrkeshögskoleutbildning, en modern produktionsanläggning med
mera är också resultat av Cornells arbete.
SM i Mathantverk som genomförs i Eldrimners regi lägger fokus på det
bästa av det bästa. Eldrimner har bidragit till att matupplevelser lockar
besökare till landsbygdens gårdsbutiker i hela Sverige.

Motivering till utmärkelsen

Bodil Cornell, grundare av Eldrimner erhåller Norrlandsbjörnen för
Jämtlands län 2020 för sin outtröttliga passion, inspirationsförmåga och
hängivna arbete som lett fram till en kultur av näringsrikt, vackert och gott
mathantverk.

Olof Högberg-plaketten för Jämtlands län 2020
Kristina Ernehed, Offerdal

Kristina Ernehed är journalist och medievetare som arbetar med
föryngringsfrågor i föreningslivet och attitydförändringar angående
landsbygden.
Ernehed är engagerad i att skapa en positiv bild av landsbygden och de
många möjligheter som finns i byar, bygder och lokal kultur. Hon vill
förändra uppfattningen om hembygdsrörelsen till att den är något för alla
och handlar om nutid. Sedan 2015 har hon varit engagerad i Heimbygdas
arbete med att utveckla verksamhet för barn och unga, och via
nätverksträffar inspirerat och förmedlat många goda idéer och initiativ.
Kristina Ernehed har också medverkat till att ideella eldsjälar har fått större
förståelse för vilket viktigt jobb de gör.

Motivering till utmärkelsen

För ett engagerat arbete med att skapa en positiv bild av landsbygden och
hembygdsrörelsen och därigenom stärka stoltheten över den egna bygden,
erhåller Kristina Ernehed Olof Högberg-plaketten för Jämtlands län 2020.

Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län 2020
Mats Löfroth, Kramfors

Mats Löfroth driver sedan många år Hotell Höga Kusten och numera även
Björkuddens hotell och restaurang. Löfroth är en nytänkare och entreprenör,
som i allra högsta grad är pådrivande i Höga Kustens utveckling som
destination.
Hotell Höga Kusten har under Mats Löfroths ledning utvecklats och
förändrats till ett landmärke med nöjesutbud och evenemang, erkänt god
mat, möjlighet till natur- och kulturupplevelser. I och med köpet av
Björkuddens Hotell och restaurang fick Höga Kusten ännu ett besöksmål
med närhet till både historia och natur. Denna etablering innebar att än fler
fick möjlighet till arbete i området.

Motivering till utmärkelsen

För sitt entreprenörskap och nytänkande kring utvecklingen av Hotell Höga
Kusten och Björkuddens hotell och restaurang erhåller Mats Löfroth
Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län 2020

Olof Högberg-plaketten för Västernorrlands län 2020
Sara Parkman, Härnösand
Sara Parkman, född 1989 i Sundsvall, är en folkmusiker, violinist och
sångerska. Hon är även verksam som skribent och dramatiker
Sara Parkman har studerat vid Malungs folkhögskola, Musikkonservatoriet i
Falun och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon förenar ofta folkmusik
med feminism och antinationalism, inte sällan med en humoristisk udd.
Parkman albumdebuterade år 2016 med ”Sara Parkmans skog”.
Sara Parkman har tillsammans med Samantha Ohlanders skrivit musik tilloch turnerat med Riksteaterföreställningarna ”Fäboland” och
”Nationalparken”.
År 2017 utsågs hon till Årets artist vid Folk & Världsmusikgalan.
Tillsammans med Samantha Ohlanders vann Sara Parkman pris för albumet
"Matriarkerna" på Folk och Världsmusikgalan 2018.
På uppdrag av Riksteatern skapade hon 2018 körverket ”Sång till
välfärden” tillsammans med Hampus Norén och Alexandra Loonin.
Sara Parkman tilldelades DN:s kulturpris under våren 2020 för skivan
”Vesper”.

Motivering till utmärkelsen

Sara Parkman har lyft folkmusiken till en ny nivå och in i samtiden. I sitt
samarbete med bland andra Samantha Ohlanders har hon skapat och turnerat
med teaterföreställningar och ny musik. Sara Parkman erhåller Högbergplaketten för Västernorrlands län 2020 för sina insatser.

Norrlandsbjörnen för Gävleborgs län 2020
Johan Skoog, Gävle
Skoog Arkitekter är ett familjeägt företag som startade 1990 och sedan dess
stadigt utvecklats. Idag har företaget 17 anställda. Johan Skoog valde att
sälja företaget till sina anställda trots att det fanns bud från stora
arkitektföretag i landet. Detta för att fortsatt ha företaget Gävlebaserat.
Johan Skoog och hans medarbetare har gjort stort avtryck i regionen med ett
antal prestigeuppdrag. Företaget har även stått bakom byggnader runt om i
landet och internationellt.

Motivering till utmärkelsen

För att framgångsrikt ha utvecklat arkitektföretaget Skoog Arkitekter
tillsammans med sina medarbetare till ett framstående företag inom
arkitektur erhåller Johan Skoog Norrlandsbjörnen för Gävleborg 2020.

Olof Högberg-plaketten för Gävleborgs 2020
Samantha Ohlanders, Järvsö
Samantha Ohlanders är folkmusiker, kompositör och aktivist med rötterna i
Järvsö, Hälsingland. Hon är verksam som scenartist och musiker runt om i
hela Sverige, Europa och i USA.
Samantha Ohlanders har tillsammans med Sara Parkman skrivit musik tilloch turnerat med Riksteaterföreställningarna ”Fäboland” och
”Nationalparken”. Hon har också skapat musik till filmen "En bra vecka för
demokratin" av Cecilia Björk.
Tillsammans med Sara Parkman vann hon pris för albumet "Matriarkerna"
på Folk och Världsmusikgalan 2018.
Samatha Ohlanders har tidigare förärats bland annat Lill-Babs stipendium
(2015) och Spelstinamedaljen (2017).
Samantha Ohlanders har ett tydligt budskap med sin musik och sina
framträdanden. Hennes musik inspireras och påverkas av vår samtid både
politiskt och konstnärligt. Hon är en aktiv feminist och glesbygdsaktivist
med en politisk agenda.
Som styrelseledamot i "Unga på landsbygden" arbetar Samantha Olanders
för att motverka den urbana normen.

Motivering till utmärkelsen

Samantha Ohlanders har lyft folkmusiken till en ny nivå och in i samtiden.
I sitt samarbete med bland andra Sara Parkman har hon skapat och turnerat
med teaterföreställningar och ny musik. Samantha Ohlanders erhåller Olof
Högberg-plaketten för Gävleborgs län 2020 för sina insatser.

Vill du läsa mer om vem som fått hedersbelöningarna tidigare år? Hela
listan finns på www.norrlandsforbundet.se.

