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Eldsjälar hyllades inför rekordpublik
På onsdagskvällen avslutades en händelserik alla hjärtans dag i Halmstad
med ett prisregn över kommunens eldsjälar. En rekordpublik på cirka 700
personer var med och hyllade Halmstads ideella krafter på Eldsjälsgalan som
var den sjunde i ordningen. Galan var kulmen på firandet av att Halmstads
kommun blir 100 000 invånare, och här följer vinnarna:

ÅRETS STJÄRNSKOTT
Isabella Mezei och Arbana Kadriu, Oskarströms Samhällsförening,
ungdomssektionen

Isabella Mezei och Arbana Kadriu, som går i årskurs 9 på Österledsskolan, har
på eget initiativ organiserat ”Sommarkul” i Oskarström för barn i åldrarna 413 år. Eftersom alla barn inte har möjlighet att åka på semester så bestämde
sig tjejerna för att ordna aktiviterer som lekar, dans och annat under en
sommarvecka. Initiativet blev så populärt att det får en uppföljning nästa
sommar.

ÅRETS FÖRENING
Bowlingklubben Hallandia
Bowlingklubben Hallandia är en förening med framgångar under året som

spänner över flera åldrar, såväl på juniorsidan som seniorsidan. De når
framgångar trots att de för närvarande måste ta sig till Falkenberg för att
träna – en bedrift utöver det normala enligt de som nominerat föreningen.
ÅRETS ELDSJÄL IDROTT
Leif Andersson, HGIF Tre Hjärtan
HGIF Tre Hjärtan är en idrottsförening som bedriver idrott för personer med
funktionsnedsättning. Leif Andersson har varit ordförande i föreningen sedan
2013. Men han är inte bara ordförande utan också aktiv ledare i bowling- och
boccia/mattcurling-sektionerna och har ett stort engagemang. Utöver den
rent idrottsliga verksamheten så anordnar föreningen många sociala
aktiviteter, där Leif är spindeln i nätet. Han har också en klar syn på hur
ledarskapet i förening skall utföras och det är med mycket empati och med
gott humör och en god portion humor, enligt nomineringen.
ÅRETS ELDSJÄL KULTUR
Ulla-Britt Ahlm, Hallarnas Skådespelarlag
Ulla-Britt Ahlm har i många år arbetat ideellt inom teater och kultur. Inom
Hallarnas Skådespelarlag har hon alltid varit en av de mest energiska
medlemmarna. Förutom att hon själv har agerat skådespelare har hon tillhört
styrelsen under många år. Hon är även en eldsjäl inom Halmstads
teaterförening och Amnesty och lägger ner åtskilliga timmar på ideellt
arbete.
ÅRETS ELDSJÄL ÖVRIG FÖRENING
Jan-Åke Bengtsson, HK Vandraren
Jan-Åke Bengtssons stora drivkraft är att alla människor, oavsett
funktionshinder, ska må bra och kunna vara ute i naturen. Han har länge
engagerat sig i både Friluftsfrämjandet och funktionsnedsattas vardag och
1999 startade han lokalavdelningen HK Vandraren, en grupp som möjliggör
för alla att vara ute i naturen, oavsett handikapp eller ålder. Han står också
bakom ombyggnaden av Kroksjöholm i Biskopstorps naturreservat – ett
paradis för medlemmarna i HK Vandraren.

För mer information och kontaktuppgifter till vinnarna:
Charlotte Svensson, idrott- och fritidshandläggare, 035-13 77 68
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