EDEFORSKVINNAN OCH EDEFORSMANNEN 2012
Av: Inga-Lisa Öhrvall, Harads

utsågs på Haradsdagen av EDEK, Edeforsbygdens Ekonomiska Förening.
Till Edeforskvinnan 2012 utsågs
Ann-Louise Johansson. Hon är 46 år, gift och har
två vuxna barn och har alltid bott i Harads. Arbetar
på bensinstationen där hon varit anställd i snart 30
år med kortare uppehåll.
Motiveringen: Ann-Louise är serviceinriktad, alltid
trevlig, glad och hjälpsam.
Ann-Louise om arbetet: ”Jag har ett jättetrevligt
jobb som jag tycker mycket om. Det bästa är alla
kund- och personkontakter. Det är lika roligt med
alla, från babysar till gamla, stamkunder och
turister. Sommarstugeägarnas återkomst är ett
vårtecken. Många kunder är hjälpsamma vilket är
bra när man jobbar ensam.”
Anne-Louise om utmärkelsen: ”överraskande, omtumlande och trevligt”
Till Edeforsmannen 2012 utsågs
Nils-Erik Bergman. Han är 54 år och har tre
vuxna barn. Är uppvuxen i Vidsel och flyttade
till Harads 1987. Arbetar med skogsarbete för
SVEA-skog.
Motiveringen: Engagerad ungdomsidrottsledare sedan 20 år tillbaka. De första 10 åren i
Svartlå IK, de senaste åren för ungdomsfotbollen i Älvdalen United (efter sammanslagning av Bredåker, Svartlå och Harads)
Nisse om utmärkelsen: ”Jag trodde först det
var ett skämt. Det var skoj. Roligt att bli
uppskattad.”

Edefors hembygdsförening gratulerar till utmärkelser och
stipendier.
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STIPENDIATER 2012
På Haradsdagen utdelade EDEK också stipendier till unga företagare ur Överste
Bergmans minnesfond. Stipendierna är på vardera 1000 kr.
Tilda Henriksson. 19 år, bor i Harads med mamma, pappa
och två syskon. Tog studenten 2012 i Luleå på samhällsvetenskaplig linje med internationell inriktning.
Startade sitt företag med bakning och försäljning av sina
produkter via en kurs på gymnasiet. Har gjort tre resor till
Indien, de två första under gymnasietiden, där hon deltagit
i biståndsarbete på en skola.
Motiveringen: Med ett kreativt och personligt uttryck har
Tilda utvecklat ett företag som genomsyras av genuinitet,
medvetenhet och känsla för äkta kvalitet.
Tilda om stipendiet: Det var jättekul. Jag blev mycket överraskad.

Kajsa Sandström. 37 år, särbo, bor i Österby. Driver sedan 15 år tillbaka ett
företag med inriktning på friskvård och rehabilitering för människor, hundar och
hästar. Hon arbetar ambulerande i hela länet och utomlands, mest till företag.
Har utbildning för yrket och vidareutbildar sig kontinuerligt.
Kajsa om stipendiet: Fantastiskt roligt att få stipendiet trots att jag mest jobbar
utanförEdeforsområdet.

Fredrik Olssson. 34 år, bor i Södra Harads med fru och
två barn. Driver där Wärjastorp lantgård sedan 2004.
Bodde tidigare i Arvika i Värmland där han efter tre-årig
lantbruksutbildning arbetade som bonde och skogsmaskinförare.
Sökte över hela Sverige efter ett jordbruk och kom så till
Södra Harads där han byggt ny ladugård och odlat upp
ny mark. Har nu 190 djur. Har tre anställda i företaget.
Motiveringen: Fredrik odlade upp landskapet och höll
det öppet.
Fredrik om stipendiet: Jag blev mycket glad för att jag fick det.
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