När en dröm blir sann
Föreställ dig en sådan orealistisk tanke som att du helt plötsligt
sitter i din ﬁnaste kostym (smoking eller balklänning) på Oscarsgalan
i Hollywood. Runt omkring dig sitter bara kända och framgångsrika
människor du sett på TV eller läst om i tidningarna. Konferencieren har
kommit fram till en av de kategorier som intresserar just dig mest. Med
högtidlig stämma förkunnar denne sedan långsamt:
– De nominerade är... och sedan ser du plötsligt ditt eget ansikte och
namn presenterat på en gigantisk skärm!
Där vaknar man nog upp ur drömmen, suckar lite förbryllat och tycker
att det är synd att man inte ﬁck vara med och veta hur det gick. Jag vet
dock hur det känns. Inte hur det är att få en Oscar men däremot att se
sitt ansikte presenteras 10 gånger större än normalt inför en festklädd
och förväntansfull församling. Forumet var den årliga företagargalan
Eldklotet som gick av stapeln den 30 mars i Gasklockorna i Gävle.
Det började några veckor tidigare när Lars Engstrand från Gävle
kommuns näringslivsavdelning ringde mig och berättade att jag
var nominerad till Årets företagare i Gävle kommun 2006. Oj då,
nackhåren reser sig och en lätt panik sprider sig i min väl rakade skalle.
Inte nu, inte än, är mina första tankar. Kom igen om något år när vi
verkligen kommit igång och visar vad som kan göras.
Som gammal skrotlyftare (skivtång och hantlar) är det nämligen
så att kliver du upp på lyftarpodiet vill man gärna vinna - tror för
övrigt att det gäller det ﬂesta som i någon form ägnat sig åt idrottslig
verksamhet. Visst är det kul att bara vara med, men i ärlighetens namn,
visst dricker du hellre champagne än gravöl.
Nu sitter jag i alla fall där i den vackra och festskrudade stora Gasklockan med några nära och kära. Stämningen är god och alla är där. I
alla fall ﬂertalet av regionens näringslivsrepresentanter inom både privat
och offentlig sektor samt nationella kändisar och lokalpatrioter som
Rolf Lassgård, Niklas Wikegård och Leif Boork vilka är nominerade i
klasser som regionala hedersmedborgare och marknadsförare.
Inﬂyttade affärsängeln och IT-strategen Pekka Seitola och duktige
ICA-handlaren Nuri Camuz är nominerade i samma klass som
undertecknad och jag är naturligtvis mycket stolt över att vara en del av
den trion. Med Nuris sällskap som bordsgrannar skojar vi glatt att det
helt klart är kvinnorna bakom fasaden som är de verkliga klipporna.
När det börjar dra ihop på allvar för vår kategori lutar sig min Ingela
fram och viskar diskret;
– Har du tänkt på vad du skall du säga om du vinner?
Då börjar svettpärlorna raskt tränga fram i pannan och en liten klump
börjar åka lätt hiss mellan hals och mage. Jag var sådär lagom svenskt
förlägen, glad och hedrad över att bli nominerad men hade inte i min
vildaste fantasi lekt med tanken på möjligheten att erhålla utmärkelsen.
När fukten sedan börjar komma i handﬂatorna är det ett riktigt gott
tecken på rejäl nervositet.
Gävles kommunlråd Carina Blank sprättar kuvertet och läser;
– Årets företagare i Gävle kommun 2006 är.. ...det för mig ett enda
lyckligt töcken! Jag, en (gång i tiden liten) pojke som bara gillade att
rita tecknade gubbar i skolan får den utmärkelse jag så storögt läst om
genom åren. För en kille uppväxt i Ockelbo är det här stort - riktigt
stort! Kommer inte ihåg vilka sammanhängande fraser jag lyckades ge
uttryck för men det ackompanjerades i all fall av ett invärtes bubblande
glädjerus jag hoppas aldrig skall ta slut.
Ett varm tack till er alla som genom åren tillkommit, stöttat och
trott på det arbete vi utför och till stor del har framför oss - att alla skall
se, våga visa upp och vara stolta över vår region. Vi är bra på mycket,
men ju ﬂer som gemensamt arbetar stenhårt för att vår del av landet
skall fortsätta bli bättre, eller rent utav bäst på ﬂera fronter, gör att alla
kan bli vinnare!
Kör hårt, samverka & väl mötta i framtiden
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