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Ewa Iwalla bjöd på segerdans efter utmärkelserna.

”Jag vill tacka för
att ni tror på mig”
Läkarparet Anna och Eskil Hammarström – Hälsinglands entreprenör 2009. Här med Gunn Svender och Barbro Holmberg.

Den högklassiga festen hölls i Läkerol Arena i Gävle.

Komikern Maria Möller underhöll från scen.

s företagare

Det blev två priser av
två möjliga för kläddesignern Ewa Iwalla,
Söderhamn, vid företagargalan i Gävle.
Inte nog med att hon
blev Årets företagare i
Söderhamns kommun.
Hon knep också det
åtråvärda priset som
Årets företagare i hela
Gävleborgs län.
– Jag vill tacka för att
ni tror på mig.

Den färgstarka personligheten Ewa Iwalla charmade juryn och tog hem
full pott vid galan i Läkerol Arena på lördagskvällen. I kategorin Årets företagare i Söderhamns
kommun ställdes hon mot
Johnny Rosén, Sprängtjänst och Peter Brändström vid Bergvik Flooring.
När det stod klart att Ewa
Iwalla hade dragit det
längsta strået – och utsetts till Årets företagare
i Söderhamns kommun
– bjöd hon på spontan segerdans uppe på scenen.
Sent på lördagskvällen

fick hon också en av galans
finare priser, som årets företagare i hela Gävleborgs
län.
– Jag vill tacka för att jag
blev nominerad och för att
ni tror på mig. Och jag vill
tacka min man Lennart
som får lyssna på spetsarnas placering, volangernas modifiering, kjolarnas
längd och ekonomi.
Ewa Iwalla startade sitt

företag Ewa i Walla – Art
design i början av 1990talet och i dag arbetar hon
med Europa som kundkrets. Ewa Iwallas kollektioner finns representerade i 320 butiker i världen
och hon har kunder på
modemässorna i London,
Paris och Köpenhamn.
Ewa Iwalla uppskattar
naturliga material och arbetar gärna med bomull,
linne och ull. Hon kommer ut med två kollektioner varje år, både till våren/sommaren och hösten/vintern.
– Företaget har vuxit
mycket fort och omsättningen har ökat hela tiden, säger den lyckliga
och prisade företagaren

ELDKLOTET

prenör som delar ut priset
till Lasse Svenders minne.
Lasse Svender var en framgångsrik entreprenör i Hälsingland med ägarskap i
Bruks Klöckner, Edsbyverken och Hälsingetidningar
samt med flera andra uppdrag. Priset är diplom och
check på 25 000 kronor.

Hälsingevinnarna:

– En ära och ett erkännan-

de att vi är på rätt väg, säger
Eskil Hammarström om
priset.
– Det är inte alltid bara
medvind när man bygger
ett företag och därför känns
det värdefullt att få erkännandet. Att det inte bara är
vi som tycker att vi är på rätt
spår, utan att andra också
tycker det, tillägger Anna
Hammarström

SÖDERHAMN

Jacob Abrahamsson, Linda Netsman och Petra Abrahamsson var de lyckligaste vinnarna på hela galan.

■ Årets företagare i Gävleborg: Ewa Iwalla, Söderhamn,
Ewa i Walla - Art
design
■ Åretshedersmedborgare:
Pär Johansson,
Hudiksvall, Glada
Hudik-teatern
■ Årets marknadsförare:
Linda Netsman,
Petra Abrahamsson och Jacob
Abrahamsson,
Bollnäs, Freluga
Trädgårdsscen
■ Årets entre-

prenör: Mats
Nygårdh, Järvsö,
Tempix
■ Årets företagssupporter:
Fredrik Brolin,
Hudiksvall, IT
Rådgivarna
■ Årets företagare Bollnäs
kommun: Sören
Byström och
Peter Wiklund,
Excidor
■ Årets företagare Hudiksvalls kommun:
Rune Hed, Ulrik
Jonasson och
Sven-Erik Bogstag, Sjölins
Smide

■ Årets företagare Ljusdals kommun:
Roger Eriksson
och Jörgen
Sundström,
Hedlunds Glasmästeri
■ Årets företagare Ovanåkers kommun: Anders
Malm, Husbyggarna i Edsbyn
■ Årets företagare
Söderhamns
kommun: Ewa
Iwalla, Ewa i
Walla – Art design

