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Vem vinner Norrmejerier-stipendiet 2012?

Picknick i parken och Ulvö Hotell bland de nominerade
Picknick i parken, Kerstins Udde Spa & Turism, Daniella Nyström, Dr Barks samt
Ulvö Hotell är de fem nominerade till Norrmejerier-stipendiet i Västernorrland. Bland
närmare 300 ansökningarna har juryn valt ut totalt 15 kandidater i tre län som
tillsammans gör upp om 100 000 kronor. Den slutliga vinnaren i varje län röstas fram
av norrlänningarna själva.
I år firar Norrmejerier-stipendiet 25 år och 15 finalister (fem från Västerbotten, fem från
Norrbotten och fem från Västernorrland) har valts ut av juryn. En mottagare från varje län
vinner stipendiet på respektive 33 333 kronor. Förra året gick stipendiet i Västernorrland till
bloggaren Jonna Jinton.
Nu ligger avgörandet i norrlänningarnas egna händer. Från och med den 23 april är det möjligt att
lägga sin röst på de nominerade till Norrmejerier-stipendiet. Röstningen sker på
www.norrmejerier.se, via sms eller talonger som finns i Norrmejeriers annonser. Fram till den 22
maj kan man påverka resultatet och i början av juni presenteras de slutliga vinnarna.
-

Gensvaret var enormt när vi i början av året bad norrlänningarna om tips på personer
och organisationer som gjort gott för Norrland. Totalt fick vi in nästan 300 förslag
vilket är fler än någonsin tidigare under stipendiets 25 år. Det känns fantastiskt att
engagemanget är så stort för det finns ju så många som är värda att lyftas fram,
säger Anna Dahlgren ansvarig för Norrmejerier-stipendiet hos Norrmejerier.

Juryn bestod av följande personer: Sigge Jungell, VD Allehanda Media, Karin Bodin, VD
Polarbröd, Jan Bergsten, kulturredaktör, NSD, Patrick Krainer, nyhetschef VK och Anna
Dahlgren, Brand Manager Norrmejerier.
Juryns nomineringar till Norrmejerier-stipendiet från Västernorrland är:
• 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.
Högupplösta pressbilder på de nominerade och information om de nominerade i de andra två
länen samt om tidigare års vinnare finns i Norrmejeriers pressrum
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/norrmejerier_ek
Filmer med de nominerade finns på YouTube. Sök på Norrmejerier-stipendiet.
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.

