PRESSMEDDELANDE
2022-03-15
Kultur och fritid

Hällefors Kultur-, ledar- och idrottsstipendium 2022
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse person och/eller förening till
Kultur-, ledar- och idrottsstipendium. För samtliga stipendier gäller att
personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att
föreningen är verksam i kommunen.Utdelningen sker på Vårskrik 20 maj.
Årets Kulturstipendium går till föreningen Krokborns vänner
Har tagit sig an kulturklenoden med stort engagemang för utveckling av
parken men också stort ansvar för underhållet. Parken är en fin o
välkomnande mötesplats för alla åldrar, så väl för ortsbor som turister. Under
sommarhalvåret erbjuds,café, guidade turer i parken, kulturarrangemang och
bakluckeloppis m.m. Genom föreningens engagemang är och förblir
Krokbornsparken en viktig mötesplats och en viktig del av Hällefors
kulturarv.
Årets Ledarstipendium går till Bary Nehad, Hällefors AIF
Bary Nehad är ordförande i HAIF, en fotbollsförening med stort engagemang
där stor andel är utrikesfödda medlemmar. Tack vare Bary, som också är
tränare, erbjuder föreningen lovaktiviteter hela sommaren och i somras gjorde
de en tjejsatsning som resulterade i 30-tal flickor och rekrytering av 4
kvinnliga ledare. Initiativet att starta spontanfotboll för 14–17 åriga pojkar,
läxläsning, träning för kvinnor och att anlägga en konstgräsplan med beviljade
medel från Allmänna arvsfonden är mycket Barys förtjänst. HAIF:s ordf
bidrar och gör stor skillnad för fritiden i Hällefors.
Årets Idrottsstipendium går till Thea Liodden, Ishockey
Thea Liodden är fostrad i Hällefors Ishockeyklubb. Thea går första året på
NIU ishockeygymnasiet i Linköping. Målmedveten i sin idrott, älskar
utmaningar och en god lagkamrat. Thea är väldigt mån om att alla ska må bra,
är omtänksam och hjälper alla både på och utanför plan. Thea var lagkapten
två år på rad i Örebro läns tv-puck lag för flickor och är ass. kapten i D20laget och kapten i JSM laget. Thea debuterade i SDHL för Linköping i januari
och har gjort en stabil och trygg insats.
För information vänligen kontakta: kicki.johansson@hellefors.se, 0591-641 42

