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Nominerade till Norrmejerier-stipendiet 2012
NORRBOTTEN
Sofia Jannok, sångerska, Gällivare
Visa, pop, jazz och jojk. Inget uttryck är främmande för sångerskan och låtskrivaren Sofia
Jannok. Hon kombinerar sitt samiska ursprung med ett modernt uttryck och sprider med glöd
och energi det norrländska vidare i Sverige och världen.
Peo Rask, författare, Luleå
Med finstämda texter och brinnande hjärta, både som författare och förläggare, sprider Peo
norrländsk litteratur och speglingar av Norrland. Såväl poesi som barnlitteratur fylld av
norrländsk känsla ryms i hans verk. Han visar att det är möjligt att bedriva kulturell
verksamhet på hög nivå även i vår del av landet.
Birgitta och Tim Linhart, konstnärer, Luleå
Tillsammans skapar de stor norrländsk konst som är både stilfull och fast förankrad i det
klimat och landskap vi lever i, och som även står i samklang med människorna som bor här.
Oavsett vilket material de väljer att arbeta med väcker deras konst stor uppmärksamhet, hos
både norrlänningar och besökare.
Pajala Winter Classic,
sportevenemang, Pajala
De har fört tillbaka hockeyn till sitt norrländska ursprung; naturisen. På Torne älv har nya och
gamla stjärnor mötts och därigenom skapat en hockeygala med stort underhållningsvärde
som gör gott för såväl hela bygden som för förenings-livet i Pajala. Med hockeygalan skapas
förutsättningar för att ungdomsidrotten ska frodas även i framtiden.
Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening, Gallejaur
Som förvaltare av kulturreservatet Gallejaur med dess välbevarade 1800-talsmiljö, har
föreningen verkligen tagit tillvara på det unika i bygden. Genom att berätta om, och visa på,
vår norrländska historia har de skapat ett blomstrande besöksmål mitt i skogslandskapet.

	
  
VÄSTERBOTTEN
Rock Out Wild, rockfestival, Nalovardo, Sorsele
En rockfestival fylld med riktigt tung musik från hela Sverige – mitt i Norrlands inland, vid
foten av ett fjäll. Ett fantastiskt initiativ som skapat framåtanda och som har utvecklats till att
hålla igång kulturlivet under hela året genom återkommande livespelningar. Hela bygden i
alla åldrar är engagerade i att sprida en positiv stämning över Sverige.
Storuman Armsport, idrottsförening,
Storuman
Mellan åren 2000-2012 har klubben tagit ca 18 SM-guld. Per år! Till det kan
bl a läggas 11 VM-guld. Trots att de är verksamma i en liten sport på en liten ort har de
åstadkommit mycket för regionen. Genom åren har de försett Norrland med en stadig ström
av starka ambassadörer som når ut över hela världen.
En miljon små steg, webbsida, Umeå
Sex unga Umeåbors vilja att skydda vår unika norrländska natur ledde till skapandet av en
webbsida fylld av konkreta tips om hur du kan påverka miljön i din vardag. Sidan verkar på
ett engagerat sätt för hållbarhet och goda vanor i det lilla. Utan pekpinnar visas vad vi alla
kan bidra med för att få en bättre omvärld och levande norrländsk miljö även i framtiden.
Fausta Marianovic, författare, Umeå
En hyllad författarinna som genom sin skildring av livet i Balkan under Bosnienkriget fått
mycket uppmärksamhet i hela landet. Förhoppningen är förstås att hennes nästa bokprojekt
som utspelas i Västerbotten ger en lika engagerande beskrivning av den norrländska
vardagen. Hon visar på den kulturella och geografiska bredd som finns i vår region.
Trästockfestivalen, musikfestival, Skellefteå
Från att ha varit en lokal musikalisk angelägenhet för ungdomar, har Trästockfestivalen vuxit
fram till en stor tvärkulturell händelse för alla åldrar i både regionen och hela landet. I 21 år
har festivalen vuxit och skapat en stabil plattform för att sprida glädje och stolthet bland oss
norrlänningar.

	
  
VÄSTERNORRLAND
Picknick i Parken, festival, Örnsköldsvik
En picknikfestival arrangerad av Föreningen För Alla, där alla åldrar och samhällsgrupper
kan mötas – på en filt. Med hjälp av picknick-korgen bekämpas det inskränkta medan
mångfalden och gemenskapen hyllas. Ett öppet och samlande initiativ som skapar en god
oas i staden åt alla medmänniskor.
Kerstins Udde Spa & Turism, kooperativ, Trehörningsjö
Med små resurser, men desto större hjärta, förverkligades visionen om det ekologiska
hälsohuset. Det norrländska bykooperativets 230 medlemmar har med påhittighet och
hållbarhetsfokus skapat stor njutning för själen, men även skapat goda förutsättningar för
regionens fortlevnad.
Daniella Nyström, körledare, Själevad
Talangfull körledare som gör gott för barn och ungdomar och skapar samvaro och tillhörighet
genom musiken. 2011 fick hon som första norrlänning utmärkelsen Årets barn- och
ungdomskörledare 2011 i Sverige och visar därmed att den riktigt starka körkraften finns i
norr.
Dr Barks, ungdomsverksamhet, Kramfors
I Dr Barks gamla läkarvilla har ungdomar tillsammans med vuxenvärlden skapat ett
ungdomens hus. En plats för unga att komma till för att repa, fika, träna eller bara vara. En
trygg, drogfri hamn för att kravlöst hitta framtidstro.
Ulvö Hotell, hotell & konferensanläggning, Ulvön
Ett hotell som gör det möjligt för både närboende och långväga besökare att uppleva den
storslagna norrländska naturen på nära håll. De låter gästerna ta med sig minnet av havet
och de slipade klipporna hela vägen hem och sprida upplevelserna i Sverige och världen.
Filmer med de nominerade finns på YouTube. Sök på Norrmejerier-stipendiet.
Högupplösta pressbilder på årets nominerade finns i Norrmejeriers pressrum
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/norrmejerier_ek
För mer information kontakta:
Anna Dahlgren, ansvarig för Norrmejerier-stipendiet
Telefon: 070-184 31 01
anna.dahlgren@norrmejerier.se
Om Norrmejerier
Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri. Vi förädlar årligen ca 200 miljoner kg norrländsk mjölk på
våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till högklassiga mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. Vi har
unika varumärken som Västerbottensost®, Verum®, Gainomax®, Norrglimt® och JOKK® bärdryck. Norrmejerier
ägs av ca 610 bönder i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, sysselsätter ca 470 årsanställda och
omsätter drygt 1,8 miljarder kronor per år.

