Årets företagare på Eldklotet
”– Vi är glada att få vara med och dela ut priset till årets företagare i
Gävleborg. Det känns viktigt att vi visar upp bra företag som förebilder
och att man ger företagen uppmärksamhet när de gör bra prestationer”
Peter Löwenborg, medarrangör
Bankchef på Gävleborgs Provinsbank

Fredagen den 30 mars arrangerades Eldklotet – Företagargala Gävleborg
i Stora Gasklockan och på Högskolan i Gävle. På plats var 550 företagare,
offentliga beslutfattare, studenter och representanter från näringslivso
rganisationer i Gävleborg.
Under Heat 1 på Högskolan ﬁck gästerna under dagen lyssna till bland
annat ﬁ lmikonen tillika regissören Colin Nutely. Nutley talade om sin
roll som ledare. På plats var också Exportrådet samt Hälsingland och
Gästrikland Turism som både lyfte fram goda lokala ambassadörer
inom sina områden, Export och Goda Värdskapet.
På kvällen, under en glittrande föreställning innehållande trerättersmiddag och högklassig underhållning, hyllades och prisades 2006 års
hetaste personer, företagare och företag i Gävleborg.
– Det blev en succé, berättar Elin Mellberg, projektledare för
Eldklotet. Intresset blir bara större för varje år. 380 personer deltog
på galan. Det märks att det här är viktigt och oerhört uppskattat
av företagare i länet. Här följer vinnarna från Gästrikland och
motiveringar till deras pris.

Årets Marknadsförare 2006
Leif Boork
Motivering: Med sitt konsekventa ledarskap och sin kluriga smartness
har Leif Boork gjort laget och föreningen Brynäs IF till en vinnare. Leif
Boork är ingen vanlig Leif. Han är unik – och Brynäs bästa värvning
på många, många år.

Årets Företagssupporter 2006
Ann-Soﬁe Wesslén-Weiler, centrumledare Valbo Köpcentrum
Motivering: Bakom ett livligt och sprudlande yttre där leendet
alltid är nära till hands, ﬁnns ett engagemang och en målmedveten
drivkraft. Ann-Soﬁe är ett viktigt stöd för den stora handelsplatsens alla
företagare.

Wallners Buss
Motivering: Wallners Buss är mer än en transportör. De har alltid
kunden i fokus och arbetar med att skräddarsy varje resa efter
önskemål. De ser hela tiden utvecklingsmöjligheter för sitt företag, är
vänliga och mycket lyhörda mot sina kunder i sin professionella roll.
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Leif Boork gratuleras av
Niklas Wikegård.

Årets Unga företagare 2006
Star Tuning, Daniel Öbring
Motivering: Daniel startade sitt företag 2005. Idag ägnar han all sin
tid åt företaget som har en butik på Kryddstigen i Gävle men säljer
även via sin hemsida. Vad han säljer? Mopeddelar, såklart. 2006 gjorde
han en vinst på 500 kkr. På sin gamla hemsida hade han totalt 5000
betalande kunder. På den nya har han under två veckor haft 700
betalande kunder.

Fair Play Student 2006 2006
Emma Sköns – ordförande, studentföreningen GiG,
Gaystudenterna i Gävle (prisvärd: Sandvik)
Motivering: Emma har tillsammans med två kompisar startat
studentföreningen GiG, Gaystudenterna i Gävle, på högskolan i
Gävle. De såg behovet och kände själv ett behov av att fylla det. Som
ordförande arbetar Emma för att ﬂer studenter ska våga söka sig till
föreningen som självklart är öppen för alla, och inte bara för de som
är gay. Med sitt arbete bidrar Emma och GiG starkt till att främja
mångfalden på Högskolan i Gävle.

Årets Barriärbrytare 2006
Pär Johansson Production – Glada Hudik Teatern
Motivering: Först bröt de sina egna barriärer. Sen de lokala. Nu bryter
dom hela Sveriges!

Läkerol Arena
Motivering: Många smaker har lanserats under åren. Den senaste,
Arena, har med sin stora ask och varierande innehåll bjudit såväl
näringslivet, länsborna som hela Sverige på en häftig och intensiv
smakupplevelse.

Årets Position 2006

Årets Goda Värdskap 2006

Ann-Soﬁe WesslénWeiler - Supporter

Rolf Lassgård
Motivering: Årets Hedersmedborgare är en stor person med en stor
personlighet, som med en bred professionalism och djup ödmjukhet
på ett lysande sätt representerar Gävle och Gävleborg såväl på de stora
ﬁlm- och teaterscenerna som på läktaren i Läkerol Arena. 2006 års
Hedersmedborgare är Rolf Lassgård.

Årets tillväxtfaktor 2006

Årets Entreprenör 2006
Grundargruppen i Mackmyra Svensk Whisky AB
Motivering: Med stark drivkraft och kompetens har de genomfört en
unik etablering av en helt ny produkt och varumärke i en bransch starkt
präglad av traditioner och regleringar – vinnare är grundargruppen i
Mackmyra Svensk Whisky AB.

Colin Nutley på
Högskolan

Årets Hedersmedborgare 2006

Magnus Carlsson, Taxi stor och liten/Violia transport
Motivering: Entreprenören, visionären och tillväxtstrategen Magnus
Carlsson har med ett öppet sinne, positivt engagemang och genom
att tidigt använda positioneringstjänster i sin affärsutveckling, starkt
bidragit till att positionera vår region, såväl nationellt som internationellt.

Rolf Lassgård blev årets Taxientreprenör Magnus Årets företagare i Gävleborg, Exte,
hedersmedborgare.
Carlsson - årets position. gratuleras av arrangörerna.
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Anders Fredberg gratulerar
Roland Henning, Läkerol Arena.

Entreprenören Magnus
Dandanell, Mackmyra Whisky.

Krister Ederth, Ockelbo
Marknad och Maya Olsson

Årets företagare i Hofors kommun 2006
Roger Gudmundsäter, iTell AB
Motivering: En sann entreprenör och företagsledare som vill
förverkliga sin idé. Han har genom hårt arbete byggt upp en
verksamhet som idag skapar tillväxt och arbetstillfällen. Roger
har full koll på allt, även när han på egen hand spakar sin
helikopter.

Årets företagare i Ockelbo kommun 2006
Krister Ederth, Ockelbo Marknad
Motivering: En visionär och entreprenör som skickligt utvecklat
Ockelbo Marknad till en av Sveriges största, bästa och roligaste
marknader. Marknaden har starkt bidragit till att marknadsföra
Ockelbo Kommun såväl regionalt som nationellt. Genom sitt sätt att
vara är Krister ett föredöme för företagare och blivande företagare i
Ockelbo Kommun.

Årets företagare i Gävle kommun 2006

Roger Gudmundsäter från
iTell AB i Hofors.

Joe Formgren med Mikael
Kedbäck och Carina Blanck.

Årets Företagare i Gävleborg 2006
Kjell Jonsson, Exte
Vinnarna från Hälsingekommunerna blev från
Söderhamn: Lennart Hammarsten, Rensam Städ
Hudiksvall: Arvid Egerland och Hans Martin, SenseAir, Delsbo
Ljusdal: Kjell Jonsson, Exte
Ovanåker: Berung, K. Ungh AB, Kjell Ungh
Bollnäs: Berit Björklund och Jörgen Forsblom, Hedens
Omvårdnadscenter AB
Det för i år nystartade Svender Stipendiet gick till Christer Fransson,
Mekangruppen i Järvsö
Text: Johan Cahling och de olika jurygrupperna. Foto: P-E Jäderberg
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Joe Formgren, Gestrike Media
Motivering: Med sin kreativa framåtanda utvecklar företagsamma
Joe Formgren hela tiden nya, intressanta och positiva kontaktytor och
informationskanaler för företag i Gävleregionen.
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