Motiveringar
Närvarande nominerade vid
Länsmiddagen i Göteborg

Bengtsfors

MayLis Svensson är opinionsbildare i lokalsamhället och har
varit engagerad i så gott som alla föreningar i Bäckefors: Bäckefors
Hembygds- & framtidsförening, Bäckegårdens utveckling, Bruksmuseet, Bordtennisklubben, Båtklubben, Föreningsalliansen i Bäckefors
och säkert några till.

Dals-Ed

Gösta Jacobsson har under många år varit engagerad i idrottsrörelsen
i bygden, både som föreningsaktiv och i rollen som sporthandlare på
orten. På senare år har Gösta engagerat sig i aktiviteter och mötesformer för pensionärer, med ett ”Gubbdagis” som har fått Dals-Eds
folkhälsopris.

Färgelanda

Hans Jacob Svensson och Ingemar Carlsson har under tio års tid
varit drivande, helt ideellt, i att anlägga en idrottsplats i Färgelanda,
bestående av en fotbollsplan i konstgräs och friidrotts- och löparbanor.
Hans Jacob har under en mycket lång tid varit engagerad i Färgelanda
IF, bland annat som ordförande. Ingemar har utöver sitt engagemang i
Färgelanda IF också varit ledamot och ordförande i Dalslands fotbollsförbund.
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Lysekil

Tommy Josefsson och Nicholas Mattiasson lägger stort engagemang i att aktivera personer med olika slags funktionshinder i alla åldrar
med olika sorters aktiviteter inom idrott. Bland annat har de tennis,
carpet bowls och friidrott på programmet och båda visar ett stort engagemang för alla deltagare. De arrangerar dessutom tävlingar och resor
till tävlingar på andra orter. Detta ger alla deltagande ett stort socialt
umgänge och ett mervärde för att möta livets utmaningar.

Mellerud

Alban Faust har spelat, byggt och utvecklat säckpipor och nyckelharpor i över 30 år. Alban flyttade till Mellerud från Tyskland i slutet av
80-talet. Han är drivande av den lokala folkmusiken och en viktig del av
Dalslands kulturliv. 2009 blev han riksspelman.
Karin Hilmér driver, tillsammans med sin man, Bäckens gård i Melleruds kommun. Karin är en väldigt driven grisbonde som brinner för
närproducerat och för miljön. Hon utvinner biogas från gården och
satsar även på vindkraft.

Munkedal

Gunilla Lindskog har arbetat outtröttligt med folkbildning, lokal
kultur och släktforskning och satt avtryck i sin hembygd.

Orust

Rune Ahlqvist är sedan många år ordförande i samhällsföreningen
Ellös och en eldsjäl i samhället. Han har bland annat arbetat för att få
en av badplatserna på Orust fullt utrustad för rullstolsburna, han leder
allsång från en stor scen på somrarna och har ordnat en brygga för
krabbmete. Dessutom är han general för Ellösmästerskapen i krabbmete.
Veronica Hakemo är en ung entreprenör, född och uppvuxen på
Ellös, som satsar på en ny restaurang med tillhörande hotell på västra
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Orust. Hon har tagit över den tidigare verksamheten på Sjögården, där
hon utvecklar Hotell Varvet – en satsning med hela familjen som är
värd att uppmärksammas.

Sotenäs

Daniel Nordström och Anders Henriksson har med stort engagemang och intresse förverkligat föreningens mångåriga dröm om ett
nytt Idrottens Hus. Vid sidan av deras ordinarie ideella arbete i Kungshamns IF har de lagt ner tusentals timmar på projektering, finansiering,
bidragssökande, byggledning med mera för föreningens betydelsefulla
projekt. Daniel Nordström driver volleybollsektionen och Anders
Henriksson är ungdomstränare i fotboll.

Stenungsund

Birgitta Hilling har levt och verkat som silversmed i Stenungsund i
hela sitt vuxna liv. Hennes konst är inspirerad av den bohuslänska naturen och dess invånare. Hennes musselformade smycken där hon använder emalj på silver, vilket är mycket svårt och ovanligt, pryder många
Stenungsundsbor. Birgitta är också en sann föreningsmänniska och har
varit med i alla styrelser i konstsammanhang i Bohuslän.
Marith Rutgersson är hjärtat i fotbollsklubben Vallens IF. Hon har
varit engagerad i klubben i drygt 40 år och är sedan 2008 ordförande.
Marith brinner för att alla ska få vara med. Oberoende av var spelarna
kommer ifrån och vad de har med sig i bagaget ska de känna sig
hemma.

Strömstad

Gunnar och Anna Cervin har startat föreningen Strömstad Gymnastik. Gymnastik har blivit mycket populärt i Strömstad, med tillresande
även från grannkommunerna, tack vare Gunnar och Annas insatser.
Anna och Gunnar är drivande både i styrelsearbetet och som ledare/
tränare.
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Tanum

Ann Elin Ravnås har under de senaste femton åren varit volontär
för Majblommans lokala förening Fjällbacka-Hamburgsund-Rabbalshede, den enda kvarvarande i Tanums kommun. 2019 sålde skolbarnen
i kommunen majblommor för över 150 000 kr. Det innebär att till
den lokala fonden för Majblomman, har samlats in 60 000 kr för att
bekämpa barnfattigdom och bidragit till att lindra situationen för utsatta
barn i kommunen.
Rosa Göthberg har ett stort engagemang i sociala aktiviteter och
samhörighet i Bullaren, ett utpräglat landsbygdsområde. Rosa har bland
annat varit med och startat Bullarens cykelrunda och Bullarens mat- och
kulturförening. Mat- och kulturföreningen anordnar sedan 2012 teater
och middagar med olika länder som tema. Överskottet, hittills 230 000 kr,
går till välgörenhet.

Tjörn

Kenneth Thoren är aktiv i Skärhamns IK och har varit mycket
drivande i att ensamkommande ungdomar har börjat spela fotboll
och på så sätt snabbt integrerats i samhället. Han har varit en perfekt
extrapappa för många och har även haft ensamkommande ungdomar
boende hos sig.
Tintin Hallding är en silver-/ och guldsmed som driver ett framgångsrikt företag från Dyrön. Hon tillverkar alla smycken för hand med ett
gediget hantverkskunnande och stor känsla för form och material. Hon
är en viktig kvinnlig förebild.

Trollhättan

Rasken Andréasson är förbundsordförande för Verdandi Fyrstad. I
40 år har Rasken arbetat i Verdandi med att ge hjälp och stöd åt socialt
utsatta människor. Tillsammans med anställda driver han Matbanken
och i samverkan med Trollhättans stad drivs Träffpunkten och akutboendet för hemlösa män på Hedeäng. Rasken har också startat Diaman4

ten, en verksamhet som erbjuder en väg in på arbetsmarknaden för
människor med särskilda behov. Han organiserar dessutom sommarläger och julfirande.
Karin Jacobsson-Mauritzon är projektledare för ”Integrera mera
– ensamkommande nyanlända flickor”. Flickorna, som är 13-17 år,
kommer från Somalia, Syrien och Afghanistan. Syftet med projektet
är att se till att flickor inkluderas och integreras i samhället med hjälp
av olika fritidsaktiviteter och genom att ordna sommarjobb. Nordiska
ministerrådet har nu gjort en film om projektet i syfte att sprida arbetssättet till andra nordiska länder.

Uddevalla

Dotte Nielsen är mycket engagerad i den lokala samhällsdebatten och
står för ett positivt synsätt på sin kommun och framtiden. Han arrangerar idrottsevenemang som swimrun och hinderbanetävlingar. Dessutom
driver han Uddevallas största facebookgrupper och bloggen och nöjesguiden Mitt Uddevalla.

Vänersborg

Bosse Tallbo är ordförande i Vänersborgs Hockey Club och har under
tiotals år varit ideellt engagerad i det lokala föreningslivet på ett sätt som
saknar motstycke. Med sitt engagemang, sin energi och sin känsla för att
skapa och utveckla evenemang är Bosse en mycket god förebild.
Dima Jumaa är en sann vardagshjälte med ett brinnande engagemang i
att hjälpa nyanlända medmänniskor. Dima kom själv till Sverige år 2015.
Vid sidan av sitt arbete med samhällsinformation och vägledning av
nyanlända har Dima på sin fritid startat en kvinnoförening. Föreningen,
som har närmare 100 medlemmar, arrangerar kulturevenemang och
sprider samhällsinformation för att bygga broar mellan kulturer.
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Åmål

Lars-Ove Karlsson är en god representant för fotbollsföreningen IF
Viken och för det ideella arbetet i Åmål. Under många år har han varit
engagerad i föreningens ungdomsverksamhet, bland annat som tränare
och ledare och med att utbilda ungdomsdomare. Han finns alltid på
plats på varje match och är en generös och omtänksam person som
varit betydelsefull för ungdomar i Åmål under lång tid.

Öckerö

Lars Erik Bjuhr är en eldsjäl som under många år verkat i Öckerö
Skytteförening. Föreningen grundades 1905 och har 500 medlemmar,
varav 80 procent är ungdomar. 2019 tog damlaget SM-guld.

6

*Beskrivningarna bygger på kommunernas motiveringar.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bildades 1998, när de tre länsstyrelserna i Skaraborgs län, Göteborgs och Bohus län och Älvsborgs län
slogs samman. Dessförinnan var Marieholm landshövdingeresidens i
Skaraborgs län i 350 år. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och
samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Vår
huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det
genom att arbeta för en god samhällsplanering.
Med länsmiddagarna vill landshövdingen uppmärksamma eldsjälar och
vardagshjältar som gör goda insatser för sin del av länet eller för länet
som helhet. Gästerna föreslås av kommunfullmäktiges ordförande, som
också bjuds in till middagen.

