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Sammanställning av nominerade till Kulturpriset och Årets
idrottsprestation 2016
Dnr KFN17/9-608
Kulturpriset
Nominerad
Ingrid Bergman
(Mälarö Kino/live på bio)
Ingrid och Torbjörn Bergman
(Mälarö Kino/live på bio)
Katarina Muhrbek
Friskis och svettis
Gisela Nordell

Katrine Rosemaysdotter

Verksamhet
Har ett stort engagemang med Ekerö
bio, Ölsta folkets hus samt opera.
Ideellt engagemang med att sända
opera live för kulturintresserade
Ekeröbor. De är både entusiastiska
och dedikerade.
Mångsidig konstnär som har uppfört
lysande utsmyckningar i Ekerö
centrum.
Den nystartade verksamheten
bedriver rolig och proffsig träning i en
avspänd miljö där alla är välkomna.
Kombinerar kulturarbete med ett
arbete som hästskötare på Ekerö
ridcenter. Sjunger egna
lunchkonserter i Botkyrka kyrka och
hoppas att få utöka sin repertoar med
konserter på Ekerö.
Duktig konstnär och en uppskattad
konstlärare.
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Årets idrottsprestation
Nominerad
Zakarias Berg

Andreas Nordebäck

Mälarö Gymnasterna

Miriam Björklund
Anna-Carin Ahlquist
Johan Friberg

Celina Sand
Ekerö IK armbrytning
Anton Lundström
David Lindquist

Verksamhet
Brottning – Den yngsta deltagaren att
bli uttagen till OS i Rio under 2016.
Ses som en förebild då han är ödmjuk
och empatisk med en kämparanda.
Konståkning – Rankad som Sveriges
bästa åkare bland ungdomar upp till
15 år. Andreas har blivit uttagen att
representera Sverige i Nordiska
mästerskapet på Island under mars
månad.
Gymnastik – Bedriver bland annat
”Öppen träning” vilket är
gymnastikträning för alla, utan någon
kölista. Förenings samtliga 40 tränare
är delaktiga i den öppna träningen
och möter varje vecka 25-40 barn.
Tennis – Miriam har under år 2016
spelat i Wimbledon, Franska öppna
och US open.
Bordtennis – Anna-Carin tog
bronsmedalj under Paralympics i Rio
de Janeiro under år 2016.
Friidrott – Johan vann bland annat
SM-guld i terräng och SM-brons i lag
800 meter för pojkar-01. Utöver detta
är Johan även domare för pojklag i
fotboll och har varit tränare på
sommarläger.
Bågskytte – Celina vann under
sommaren 2016 tre stycken junior
SM-guld i klassen Damer långbåge 16.
Nomineras för sina insatser under
året samt sitt arrangemang med SM.
Anton har under året vunnit SMbrons i sportkörning.
David nomineras för sitt engagemang
i SKÅ IK. Han ser alla och lägger
hjärta och själ i hockeyskolan.
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Jessica Wallbom

Munsö IF (Juniorfys med Lasse och
Malin)

Nomineras för sitt engagemang inom
Mälarö Gymnasterna. Med sitt driv
och engagemang förgyller ledarna
barnens vardag.
Nomineras för sitt engagemang
gentemot bygdens barn och deras
hälsa. Föreningen har låga avgifter
vilket innebär att alla kan vara med.
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