Sammanställning av nomineringar 2021
Norrbotten

Norrlandsbjörnen
Camilla Lindmark, Luleå
Camilla Lindmark, VD för Aulis i Luleå har framgångsrikt skapat en byggkonsultfirma med
erfarenhet och kunskap om hela byggprocessen från idé till färdigt hus.
Företaget utvecklar befintliga fastigheter och bygger nya hus hållbart, miljövänligt och med
hög kvalitet. Man tillämpar egenframtagna arbetsmodeller med tydligt kundfokus.
Motivering för priset:
För framgångsrikt entreprenörskap och ledarskap tilldelas Camilla Lindmark Norrlandbjörnen
för Norrbottens län 2021.

Olof Högberg-plaketten
Mats Pontén, Luleå
Mats Pontén utbildade sig till skådespelare vid scenskolan i Malmö. Han har arbetat som
skådespelare på Norrbottensteatern sedan 1982 och varit teaterchef sedan 2018. Han har
spelat i ett hundratal pjäser, allt från barnteater till klassiker. Bland det första han gjorde på
teatern var Solsönernas sägen, en pjäs baserad på den samiska skapelseberättelsen, på senare
år Natten är dagens mor, Findus och Pettson, En midsommarnattsdröm, och
Tolvskillingsoperan.
I samband med Mats pension sätts föreställningen Broarna i Madison County upp på
Norrbottensteatern.
Motivering för priset:
För enastående skådespelarinsatser och starkt ledarskap vid Norrbottensteatern erhåller Mats
Pontén Olof Högbergs-plaketten för Norrbottens län 2021.

Västerbotten

Norrlandsbjörnen
Delia Zadius, Umeå
Entreprenören Delia Zadius, Umeå driver sedan 2013 företaget Blomstra i Sverige AB som
bedriver assistansverksamhet. Delia som kom till Sverige som FN-flykting som 12 åring från
iranska Kurdistan. Hon brinner för sitt företag och att personal ska utvecklas och känna sig
trygga. Företaget finns på flera orter i Sverige, har 140 anställda. Anställda som har låg
sjukfrånvaro i förhållande till andra företag i branschen.
Motivering för priset:

För ett utomordentligt ledarskap som entreprenör och med stark inriktning på
personalutveckling, tilldelas Delia Zadius Norrlandsbjörnen för Västerbottens län 2021.

Olof Högberg-plaketten
Ingemar Nilsson, Skellefteå
Ingemar Nilsson är en av Västerbottens mest kända och folkkära konstnärer med en gedigen
meritlista som både konstnär och keramiker. Han har skapat tolv offentliga utsmyckningar
bland annat på Nordanåmuseet, Sunnanå skola, hotell Källan i Norsjö samt altartavlan i
Sunnanå kyrka. Hans välkända krukor är spridda över hela världen och Ingemar är en av de få
som fått motta Carl Malmsten stipendiet. Han fortsätter att vara bygden trogen och är också
en förebild för unga konstnärer.
Motivering för priset:
För en dokumenterad och välrenommerad konstnärlig gärning med stor bredd i sitt skapande
under en lång tidsperiod, tilldelas Ingemar Nilsson, Skellefteå, Norrlandsförbundets Olof
Högbergplaketten för Västerbottens län 2021.

Jämtland

Norrlandsbjörnen
Curt Sillström, Östersund
Curt är en driftig företagare och enastående affärsman som vid 77 år fyllda ännu inte är redo
att gå i pension. Han har ett stort engagemang för teknik, fordon, flyg och kultur, sponsrar
hembygdsrörelsen och har instiftat Bröderna Lindqvists stipendium till lovande unga musiker.
Han stöttar hembygdsförbundet Heimbygda, och dyker upp överallt där någon behöver hjälp.
Curt Sillströms åkeri grundades 1969 när Curt som 25-åring köpte sin första lastbil.
Verksamheten har växt till en koncern med drygt 90 medarbetare och 140 fordon.
Branschsamarbetet Reaxcer har med Curt som visionär i styrelsen utvecklats till ett av
Sveriges största distributionsföretag med över 1 miljard i omsättning. Curt är delägare i
Jämtland Teknikland och en viktig kraft i utvecklingen kring Optands flygfält.
Motivering för priset:
Curt Sillström har som VD och ägare skapat ett framgångsrikt åkeriföretag. Han har genom
sin energi, positiva livssyn och okuvliga affärssinne skapat många arbetstillfällen. Han har
också bidragit till att utveckla bygden genom engagemang och sponsring. Curt Sillström
tilldelas Norrlandbjörnen för Jämtlands län 2021.

Olof Högberg-plaketten
Bertil Rehn
Bertil Rehn, Hammarstrand är ideellt verksam Ragunda IF. Utan honom skulle verksamheten
stanna. Han är också tävlingsledare för Kälagåtte, ett terränglopp mellan Håsjö och
Hammarstrand som fyllde 40 år 2019. När alla andra långlopp slutat så har Kälagåtte funnits
kvar. Bertil är en ödmjuk, lågmäld man som jobbar i det tysta; klok, nyanserad, uthållig och
pålitlig.
Motivering för priset:

Bertil Rehn har varit mycket betydelsefull i Ragunda IF och utvecklingen av terrängloppet
Kälagåtte. Bertil har också deltagit mycket i lokalt ideellt arbete och genom detta varit en
positiv kraft i bygden under många under år.
Bertil Rehn är mottagare av Olof Högbergs-plaketten för Jämtlands län 2021,

Västernorrland

Norrlandsbjörnen
Nina Thelin, VD Stringo, Nyland
Nina Thelin är VD för Stringo sedan 2015 då hon tog över rollen efter sin pappa Göran
Fahlén som gick i pension. Stringo tillverkar fordonsförflyttare. Bland kunderna finns stora
biltillverkare över hela världen som använder produkterna för att enkelt flytta tunga fordon i
fabriker och verkstäder. Nina Thelin har en tydlig bild av vad Stringo är för ett slags företag
och var man befinner sig på den globala scenen.
Utvecklingen har varit positiv de senaste åren och omsättningen har ökat för varje år. Stringo
omsatte 2017 ca. 58 miljoner kronor.
I dag har Stringo 21 medarbetare knutna till huvudkontoret i Nyland. Fyra anställda finns i ett
dotterbolag i USA. Kunder finns i över 40 länder. Planer finns på att i mindre utsträckning
använda återförsäljare i dessa länder utan i stället bygga upp säljbolag med egen personal.
Motivering för priset:
Nina Thelin har genom starkt ledarskap utvecklat Stringo till ett framgångsrikt företag inom
verkstadsindustrin. Nina Thelin tilldelas Norrlandsbjörnen för Västernorrlands län 2021.

Olof Högberg-plaketten
Mats Jonsson, Sandslån
Mats Jonsson är uppvuxen i Bollstabruk i Kramfors kommun. Han började göra serier
för seriefanzin under 1980-talet och blev sedermera publicerad i Galago och Ordfront
magasin. Han har idag givit ut fem seriealbum. Genom åren har hans tecknande utvecklats till
en medvetet naiv stil med en effektiv berättarteknik. Han har givit ut flera självbiografiska
serieromaner bland annat ”Pojken i skogen” som belönades med norrländska litteraturpriset. I
”Nya Norrland” berättar han om den växande klyftan mellan stad och land och om
dräneringen av Norrlands inland.
2013 gav Mats Jonsson ut en barnbok. ”Monstren i skogen” som utgår från minnen och
känslor under barndomsåren i ångermanländska Stensätter.
Mats Jonsson är även spokenword-artist. Han är bosatt i Sandslån.
2003 - 2018 var han redaktör för Galago, han har även medverkat med serier och texter i
tidningar som Dagens Nyheter, Aftonbladet och Arbetet.
Motivering för priset:
Mats Jonsson har framgångsrikt använt serieformen för tillbakablickar på sitt liv och
träffsäkra betraktelser av samhället. Mats Jonsson erhåller Olof Högbergs-plaketten för
Västernorrlands län 2021.

Gävleborg

Norrlandsbjörnen
Anders Törnqvist, Jonas Hoppare, Henrik Jernberg och Andreas Östlund, Magoo,
Söderhamn
Skickat text.
Magoo etablerades år 2000. Företaget ägs av Anders Törnqvist, Jonas Hoppare, Henrik
Jernber och Andreas Östlund. Magoo är en framgångsrik avancerad multimediastudio i
Söderhamn. Magoo har fått stor uppmärksamhet för sina kreativa animeringar och filmer.
Utmärkelser vid bland annat Cannes Lions Grand Prix för animationer, live action och design.
Magoo producerar främst reklamfilm, animerade företagsfilmer och animerade video.
Exempel på Magooanimationer finns att se i följande produktioner: Ture Sventon och
Bermuda triangelns hemlighet, Expedition 2019 TV, Idol T4, Kockarnas kamp 2019 T4,
Sveriges Mästerkock 2018 och TV 5 vinjetter.
Motivering för priset:
Anders Törnquist, Henrik Jernberg, Jonas Hoppare och Andreas Östlund har framgångsrikt
utvecklat animeringsstudion Magoo. Man har utvecklat och förfinat sina multimediaprodukter
för kända varumärken i världen och vunnit många priser. Anders Törnquist Jonas Hoppare,
Henrik Jernberg och Andreas Östlund tilldelas Norrlandsbjörnen för Gävleborgs län 2021.

Olof Högberg-plaketten
Anna Sanvaresa, Gävle

Anna Sanvaresa föddes som Anna Sjöberg 1973 i Sandviken och är numera bosatt i Gävle.
Hon debuterade som Anna Jörgensdotter 2002 med romanen Pappa Pralin och har sedan dess
skrivit romaner, dramatik och facklitteratur. Gävle och Sandviken är centrala i författarskapet.
Anna Sanvaresa har blivit kritikerrosad för bland andra Bergets döttrar och Solidärer och har
lyfts fram som en modern arbetarförfattare.
Hon har tilldelats flertalet priser, såsom Ivar Lo-priset 2010, Sara Lidman-priset 2018 och
Norrlands litteraturpris. Förutom romanskrivandet har hon jobbat som frilansskribent för
bland annat ETC, Arbetarbladet, Arbetaren, Opulens och Helsingborgs Dagblad samt uppträtt
som livepoet. Hon var sommarvärd i Sveriges Radio P1 2003 och har även varit redaktör för
kulturtidskriften Serum. Därtill är hon engagerad i Joe Hill-gården i Gävle och har varit
långvarigt aktiv i asylkommittén.

Motivering för priset:
Anna Sanvaresa får priset för ett angeläget författarskap som spänner över skilda historiska
epoker och många olika perspektiv. Nutid och historia blandas och stoffet är ofta hämtat från
hennes liv och den egna bygden. Anna Sanvaresa erhåller Olof Högbergs-plaketten för
Gävleborgs län 2021.

