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PRESSMEDDELANDE
Vinnare av 2016 års Miljöstipendium
Under 2016 instiftade Hässleholm Miljö ett miljöstipendium för att
uppmuntra och främja insatser som bidrar till hållbar utveckling.
Stipendiesumman för 2016 var 20. 000 kronor som den här gången
kommer att fördelas mellan tre mottagare som på olika sätt bidrar till
miljönytta i Hässleholms kommun.

Första vinnaren utsedd
Den här veckan uppvaktar Hässleholm Miljö vinnarna av 2016 års
Miljöstipendium. En av vinnarna är Thommy Andersson på Norrängsskolan
som överrumplad tog emot Hässleholm Miljös VD Sven Carlsson och övriga
representanter från bolaget, när utdelning av 2016 års Miljöstipendium
skedde under onsdagsmorgonen.
Thommy som arbetar som idrottslärare sedan närmre 40 år, nominerades av
kollegan Claire Wijk, i höstas. Därför kom nyheten om att han tilldelats en
prissumma på 8000 kronor för sitt arbete med att lära särskoleelever att
cykla som en glädjande överraskning.
Året runt, i ur och skur, är Thommy ute med sina elever. Om de inte själva
har lärt sig cykla så får de åka tandemcykel bredvid honom eller en assistent
för att på så vis komma ut i Hässleholms kommuns underbara omgivning.
Juryns motivering löd: ”Med sitt stora engagemang för sina elever har
Thommy visat väg för hur man med små medel kan göra stor skillnad.
Genom detta stipendium hoppas Hässleholm Miljö AB kunna hjälpa till med
att fler får denna möjlighet. Att på ett annorlunda och miljövänligt sätt se
miljönyttan i det lilla.”
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Stipendiesumman kommer att användas till inköp av nya cyklar eller en "side
by side-motor" till Norrängsskolans verksamhet.
Under uppvaktningen deltog även rektor Pär Hansson som berättade om
Norrängsskolan arbete med att ge eleverna en så bra skolgång som möjligt
och öka deras självständighet. Förutom att lära sig läsa och skriva är
simundervisning och cykling, viktiga delar i elevernas utbildning.

Uppvaktning av fler vinnare
Torsdagen den 2 februari uppvaktar VD tillsammans med personal från
Hässleholm Miljö de två övriga vinnarna för att gratulera dem till vinsten.
Information om detta kommer löpande att läggas upp på Hässleholm Miljös
hemsida.
Representanter från Media är välkomna att närvara vid torsdagens
uppvaktningar på följande tider:


11:00 Vinnare Susanna Kennethsdotter. Susanna uppvaktas i sin
butik ”Butiksloppis” vid Maxi. Hon tilldelas en stipendiesumma på 6000
kronor. Juryns motivering lyder:
”Susannas affärsidé ligger i tiden och är helt i samklang med
Avfallstrappan. Att uppmuntra återanvändning istället för att slänga.
Det man inte själv har nytta av kan någon annan få glädje av”.



14:00 Vinnare Stralsunds och Naturförskolan. Utdelning av
diplom, glass och tårta sker i Stralsunds lokaler ute på Garnisonen på
Logementsvägen 3. Verksamheterna tilldelas en stipendiesumma på
6000:- så att de kan vidareutveckla det fantastiska miljöarbete som
påbörjats. Här introduceras barnen i miljöarbete redan i tidig ålder och
får kunskap om hur viktigt det är att värna om vår miljö. Juryns
motivering lyder:
”Stralsund och Naturförskolan arbetar i olika teman där barnen ska få
förståelse för de stora frågorna rörande miljö och klimat, på barnens
nivå. Barnen blir ambassadörer för vår framtid”.

Ytterligare information lämnas av Kommunikatör Maria Kalén 070-971 74 93
maria.kalen@hassleholm.se.
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