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Så här överlycklig blev Söderhamnsföretagaren Ewa Iwalla för sina två utmärkelser.

Ewa Iwalla – årets
Länets företagare firades med pompa och ståt under
galan Eldklotet i Gävle på lördagen.
Kvällens lyckligaste vinnare var syskonen Linda Netsman och Petra och Jacob Abrahamsson från Freluga
Trädgårdsscen, som skrällvann klassen Årets marknadsförare.
– Helt sjukt, jublade Petra.
TEXT: ANN-CATRIN WICKBERS • FOTO: OLA SVÄRDHAGEN
HÄLSINGLAND

Läkerol Arena var platsen
för den högklassiga festen.
Röda mattan var utrullad
och välkomnade 700 gäster
som satte sig till bords för en
trerättersmiddag med underhållning av Maria Möller, komiker och konferencier.

– Det är en stor glädje och
en stor ära för mig att premiera företagare, sa hon.
Men innan företagarna fick
fira hela natten lång vankades prestigefull prisutdelning. Spänt väntade företagarna på att prisas för sina
insatser under 2008. Syf-

tet med Eldklotet är att lyfta fram företagare och skapa framtidstro men även
ge möjlighet att skapa nya
kontakter och affärsmöjligheter.
Mest glädjescener blev det

när vinnarna i kategorin
Årets marknadsförare pre-

senterades. Taket på Läkerol Arena höll på att lyfta
när Linda Netsman och Petra och Jacob Abrahamsson
skrek ut sin lycka efter att
ha besegrat de mednominerade Mackmyra svensk
whisky och landshövding
Barbro Holmberg.
Syskonen, från Freluga utanför Bollnäs, har satt byn
på nöjeskartan genom en
trädgårdsscen som förra
året drog en rad kända artister.
– Det här är helt overkligt, för ett år sen fanns vi
inte. Då var det bara tre syskon som hade en helt galen och orealistisk dröm, sa
Linda Netsman.
Söderhamnsföretagaren Ewa Iwalla tog hem full

pott. Först blev hon Årets
företagare i Söderhamns
kommun med sitt företag
Ewa i Walla - Art design.
Sista priset under kvällen
gick till Årets företagare
i hela Gävleborgs län och
Ewa Iwalla knep även den
åtråvärda utmärkelsen.
– Jag vill tacka er för att ni
tror på mig och jag vill tacka
mina kollegor. Jag har en
kanonbra stab.

borgare i länet.
Pär Johansson kunde inte
själv delta på galan – ensemblen spelade på Cirkus i
Stockholm – men skickade
en videohälsning.
– Jag är jätteglad för priset och jag sätter det mycket högt. Jag är ledsen att jag
inte kan fira med er, men jag
ska fira med ensemblen. För
utan ensemblen hade jag
inte stått här i dag.

Ett av galans finare pri-

Anna och Eskil Hammarström, Mitt Hjärta, fick priset Hälsinglands entreprenör 2009. Läkarparet driver
hjärtklinik, hälsocentral
och företagshälsa i Bollnäs,
bor i Söderhamn och har
rötter i Delsbo.
Det är Insamlingsstiftelsen Hälsinglands entre-

ser gick till Pär Johansson
i Glada Hudik-teatern, en
teater för och med både utvecklingsstörda och normalstörda personer.
Han gjorde bland andra Rolf Lassgård och Titti
Schultz sällskap när han
valdes till Årets hedersmed-

