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Årets kulturpristagare och stipendiater
inom kultur och idrott utsedda
Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun uppmärksammar varje år
kulturutövare och ideella ledare genom olika stipendier och priser. Nämnden
har idag beslutat att ge Ingrid Stålne årets kulturpris. Årets kulturstipendier
går till Isolde Berg och Alba Gutierrez Malmbom. Stipendier för ideellt
arbetande föreningsledare tilldelas Saga Arvidsson, Jivers Dancing Club, LarsGöran Lundqvist, Ingelstad IK, Oskar Rahm, Åryds IK, Linus Carlsson, IFK
Lammhult och Maria Persdotter Isaksson, Tolg IF.

Årets kulturpristagare
Växjö kommuns kulturpris delas ut för särskilt värdefulla insatser inom
kulturområdet. Priset är en glasskulptur av Lena Bergström. Årets
kulturpristagare är Ingrid Stålne
Ingrid Stålne är sångerskan och Jenny Lind-stipendiaten som sedermera blev
pedagog och mångårig chef på Kulturskolan i Växjö. Med stort hjärta och
brinnande engagemang har Ingrid genom åren uppmuntrat unga vokalister och
musiker att utvecklas och ta plats i det lokala musiklivet.
Det gedigna intresset för Växjös musik- och kulturliv yttrar sig inte minst genom
rollen som ordförande i Växjö orkesterförening – Växjö stads egen
symfoniorkester – vars ensemble engagerar och sammanför rutinerade och unga
musiker, och som ålderman och drivande kraft i Sanct Sigfrids Gille som förenar
Växjös kulturella anor och traditioner med engagemanget för den samtida
stadens utveckling.

Årets kulturstipendium
Som stimulans för framtida kulturgärning delar Växjö kommun ut två
kulturstipendier på vardera 25 000 kronor. Stipendierna går till unga,
talangfulla och målmedvetna kulturutövare. Årets kulturstipendiater är:
• Isolde Berg, trädesign, studerar vid Nyckelviksskolan i Stockholm
• Alba Gutierrez Malmbom, opera, studerar vid Mälardalens högskola

Årets stipendium till ideellt arbetande föreningsledare
Stipendiet ska i första hand delas ut som uppmuntran till föreningsledare
som är engagerade i ungdomsarbete i Växjö kommun. Stipendiet är på 10 000
kronor vardera. I år har kultur- och fritidsnämnden beslutat att dela ut inte
minde än fem stipendier.
– Föreningarna har haft ett tufft år men har visat på imponerande energi och
kreativitet i arbetet att ställa om sin verksamhet. Ideella krafter är viktigare
än någonsin och det vill vi uppmärksamma lite extra, säger Jon Malmqvist
(KD), ordförande, kultur- och fritidsnämnden.
Årets stipendiater är:
Saga Arvidsson – Jivers Dancing Club
Saga är en fantastisk eldsjäl som blott 15 år gammal lägger ner hela sin själ på
att inspirera och utbilda ungdomar i showdans. Saga är en tjej som ungdomarna
ser upp till. Hon gör att varje individ känner sig sedd. Saga finns där hela tiden
och stöttar ungdomarna både på och utanför klubben.
Lars-Göran Lundqvist – Ingelstad IK
Lars-Göran ”Lunkan” Lundqvist är kassör i IIK, lagledare i A-laget, jobbar i
plansektionen med att klippa gräs, kritar fyra fotbollsplaner och finns på Ingelvi
dagligen och ser till att verksamheten fungerar för alla lagen från knattar till Alag och Damlag. ”Lunkan” är Mr. IIK.
Oskar Rahm – Åryds IK
Oskar gör inget halvhjärtat. Han brinner för ideellt arbete och utveckling av barnoch ungdomar. Oskar har en god värdegrund och är rak och tydlig med barnen i
sitt lag. Oskar ser helheten i föreningen och vad som behövs för att hålla kvar
barn och ungdomar i föreningslivet. Oskar har dessutom drivit genom ett projekt
att bygga en multiarena i Åryd för att spontanidrott och vinterträning ska vara

möjlig i Åryd.
Linus Carlsson – IFK Lammhult
Linus Carlsson är med sitt engagemang en oerhört värdefull föreningsledare för
IFK Lammhults fotbollsungdomar. Han gjorde en omstart på ett ungdomslag som
det knappt fanns några spelare i, till ett lag som fick tillbaka glädjen och som
avslutade säsongen med nästan 20 spelare. Men det största engagemanget hos
Linus finns hos våra integrationsungdomar, där han på ett föredömligt sätt
hjälper in dem i samhället och föreningslivet. Alla är lika värda och det finns plats
för alla i vår förening är Linus motto.
Maria Persdotter Isaksson – Tolg IF
Maria är föreningens eldsjäl som brinner för att inspirera till rörelse för alla
åldrar. Hon leder outtröttligt träningspass för alla åldrar flera gånger per vecka.
Under pandemin har Maria visat på kreativa lösningar för att kunna fortsätta
träna ihop på ett smittsäkert sätt: Digitala pass under vintern och utomhuspass
under sommaren. Allt enligt Tolg IFs motto - att så många som möjligt ska kunna
vara aktiva så länge som möjligt.

För mer information och intervjuer:
Jon Malmqvist (KD), ordförande, kultur- och fritidsnämnden, 073-991 86 19
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