Nyhetsbrev jan 2021

ÅRETS LANDSBYGDSHJÄLTAR 2020 I SÖRMLAND

När styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland skickade ut förfrågningar på Facebook
och i nyhetsbrev om nomineringar till de tre priserna Årets Servicesatsning på
landsbygden, Årets landsbygdsgrupp och Årets landsbygdseldsjäl kom mängder med
nomineringar in. Aldrig någonsin har vi sett ett så stort engagemang för landsbygdens
hjältar.
Styrelsen hade ett hårt juryarbete när de skulle enas om årets vinnare. Pristagarna
presenteras nedan genom motiveringar och korta filmer där ordförande Erik Granbeck
ringer upp pristagarna som inte har en aning om vad det hela handlar om. Ett kul och
säkert sätt att presentera vinnarna på i dessa tider.
Hela Sverige ska leva Sörmland delar varje år ut priser för att uppmärksamma årets
landsbygdshjältar. Detta sker alltid på årets landsbygdsting, som i år inte var
genomförbart på grund av coronapandemin.
2020 års pristagare är:
Årets eldsjäl på Landsbygden i Sörmland 2020 - Anna Lindell
Årets eldsjäl är en sann entreprenör
bokstavligen ända ut i fingerspetsarna.
Hon startade sitt företag redan 1983 och
har långsiktigt men säkert målmedvetet
utvecklat sin verksamhet och sitt
hantverk till helt nya nivåer. Med ett
mästarbrev för sin yrkesskicklighet inom
krukmakeri har hon banat vägen för de
kulturella kreativa näringarna i Sörmland
och också för nya kollegor i sin bransch.
Idag tillverkar och skapar hon främst
serviser av porslin till flera av landets
främsta ”finkrogar” både i Sörmland och
Sverige.
Foto: Bianca Brandon Cox

Vår eldsjäl har också ett stort hjärta och engagemang för bygden och deltar i flera olika
nätverk där man samverkar kring olika utvecklingsprojekt. Hon har ett nära samarbete

med Sörmlands Matkluster. Hon säger att hon bara gör ramen till konsten, det är ju maten
som är huvudattraktionen.
Hennes gård Rosendal utanför Jönåker har utvecklats till ett besöksmål. Där visas hennes
krukmakeri och produkter för kunder, både privatpersoner och företag i en hållbar
vacker Sörmlandsmiljö.
Vi gratulerar Anna Lindell och Annas Keramik till utmärkelsen årets eldsjäl på
landsbygden i Sörmland.
Film: https://youtu.be/BAfVisfsfu8
Årets Landsbygdsgrupp i Sörmland 2020 - Sörmlands Matkluster

Foto: Rocco Gustavsson. Glada medlemmar från Sörmlands Matkluster, bilden är tagen 2019 på årsmötet som
hölls hos Magdakullan i Näshulta!

Vinnaren av årets landsbygdsgrupp i Sörmland är lysmaskar på hela den sörmländska
landsbygden.
Ingen har som denna grupp gjort mer för att lyfta fram Sörmlands landsbygder, dess
kvalitet, smak och särdrag. Det är samspelet mellan fantastiska råvaruproducenter,
kreativa mathantverkare och duktiga matlagare som utmärker denna förenings arbete
och framgång. Själva essensen av Stolt mat i Sörmland.
Under de senaste 10 åren har de utvecklat Aptitrundan till Sörmlands största publika
besöksmål, där besökarna på detta unika arrangemang kan smaka, handla och känna
stolthet för landskapets produkter.
I år, trots Corona, har man haft fler besökare och högre omsättning än någonsin.
Aptitrundan har på ett kvalitativt sätt marknadsfört den sörmländska landsbygden över
hela landet. Nu utvecklar de nya digitala lösningar. Vi gratulerar det äldsta matklustret i
landet, Sörmlands matkluster, nu starkare och piggare än någonsin till årets
landsbygdsgrupp i Sörmland 2020.
Film: https://youtu.be/xUjwlGpwVgQ

Årets serviceinsats i Sörmland 2020 - ICA Nära Julitahallen
att möta kundernas ökade
efterfrågan på lokalt producerade
varor. De har utvecklat en egen
butikslayout med eget
skyltmaterial där de klart och
tydligt exponerar de lokala
varorna. Med en hög servicegrad
är de en inspirationskälla för såväl
Sörmland som hela Sveriges
livsmedelsbutiker med sina
kunskaper, insikter och idéer hur
Foto: Rocco Gustavsson
man utvecklar en modern
livsmedelsbutik med allt fler varor
Med ett enormt engagemang och
från trakten.
stor lyhördhet för bygdens behov
och önskemål är de föregångare
Vi gratulerar Ica Nära Julitahallen
och är en kraftfull motor för sin
till årets serviceinsats på
omgivning.
landsbygden i Sörmland 2020. De
är ett starkt föredöme att utveckla
Vinnaren av årets serviceinsats i
en lokal livsmedelsbutik på riktigt.
Sörmland 2020 har på ett utmärkt
Film:
sätt engagerat sig i att lyfta lokala
https://youtu.be/Rzn9oqN78EA
produkter i livsmedelsbutiken för
Vinnarna får förutom ära och berömmelse och motta ett bruksföremål från Hälleforsnäs
Bruk och en inramad version av motiveringen till utmärkelsen.
Stort Grattis alla tre!
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Hela Sverige ska leva Sörmland på sociala medier

Gilla oss genom att trycka på den rätta knappen.
Vi heter ”Hela Sverige ska leva Sörmland” på Facebook.
På Instagram heter vi hsslsormland. Följ oss gärna!

Gå gärna in på vår hemsida och har du synpunkter eller idéer så hör gärna av dig på
hssl.sormland@gmail.com
Webadressen är https://helasverige.se/soermlands-laen/
Web: www.helasverige.se eller Hela Sverige Sörtmlands web
https://helasverige.se/soermlands-laen/
Avregistrera mottagande av Länsbygderådets Nyhetsbrev gör du genom skicka ett
e-postmeddelande till hssl.sormland@gmail.com och meddelar detta.

