
EDEFORSBYGDEN LEVERERAR 
Av: Inga-Lisa Öhrvall, Harads  

 

Vid Bodens Näringslivsgala 2019 hyllades företagare från olika kategorier.  

 

Den mest prestigefyllda titeln, Årets bodensare, gick till Emma och Sebastian 

Gröndal, Gröndals matupplevelser. Sebastian är köksmästare på Treehotel i 

Harads. 

 

Norrbottens Media står bakom priset. Priset syftar till att lyfta fram positiva 

insatser som gjorts för kommunen. Kandidaterna har nominerats av bodensarna 

och en jury har tagit ut fem finalister som allmänheten sedan fått rösta på. 

 

Motivering: Sebastian och Emma tar alla tillfällen de får att lyfta Bodens goda 

egenskaper, oavsett om de är hemmakockar i grannkommunen  eller  tar tittarna 

med storm i TV-sammanhang. På ett genuint och ödmjukt sätt visar de sin kärlek 

till Boden och alla tillgångar som finns i närområdet. Emma och Sebastian är 

förebilder för hur man kan jobba och lyckas inom sin bransch genom att tro på 

det man gör och ta sig an utmaningar med en positiv inställning. 

 

Emma och Sebastian om priset:  

Vilken ära bara att vara nominerad 

bland de övriga konkurrenterna. Det 

känns helt magiskt. Det största vi 

varit med om. Ord kan inte beskriva 

hur otroligt tacksamma vi är och det 

betyder verkligen allt att ni tror på 

oss. 
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Till Årets företagare i Boden 2018 utsågs Britta och Kent Jonsson-Lindvall. 

De har tidigare mottagit flera utmärkelser och uppmärksammats för sitt arbete 

och för att ha satt Harads på kartan i media över hela världen. 

 

Motivering: Tillsammans har Kent och Britta gjort Sverige, Norrbotten, Boden 

och Harads känt över hela världen. 2018 utvecklades företaget med fler 

anställda och nya kändisar kom på besök. Treehotel är en motor i byn Harads 

utveckling och fler lokala underentreprenörer växer i och med det lönsamma 

företaget.  

Prisutdelare Claes Nordmark: Britta och Kent är fantastiska entreprenörer som 

genom sitt världskända Treehotel har satt hela Bodens kommun på kartan. Stort 

tack till er båda för allt ni har gjort och gör för Boden. 
 


