ÖVERTORNEÅ KOMMUN

PRESSMEDDELANDE

Övertorneå

den 19 december 2017

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott i Övertorneå kommun har
utsett 2017 års stipendiater enligt följande:
Kulturstipendium vuxna – Bengt Aili och Henry Huuva
Bengt Aili och Henry Huuva har satt Tornedalen och Övertorneå på Sverigekartan
och är älskade och uppskattade profiler i och med sin medverkan i SVT-serien
”Bastubaletten” 2016 och 2017. Tillsammans med tre andra tornedalingar har
Bengt Aili och Henry Huuva nått fram till både en yngre och äldre publik med
sina öppenhjärtiga, sorgliga och skämtsamma budskap.
Kulturstipendium ungdom – Elis Martin och Mikael Viersalo
Elis Martin och Mikael Viersalo är positiva, ödmjuka och omtyckta killar i
Gränsälvsgymnasiets år 3. Samtidigt som de studerar till fordonsmekaniker,
spelar de bas och gitarr i skolbandet. Elis Martin och Mikael Viersalo har utvecklat
sin musikalitet på ett imponerande snabbt sätt. Deras skicklighet grundar sig på
att de är musikaliska, men också på att de på ett engagerat och konstruktivt sätt
tar tillvara på de tränings- och spelningstillfällen som erbjuds dem.
Idrottsledarstipendium – Roger Vestin
Roger Vestin har på bästa möjliga sätt tagit över SK Gränsens barn- och
ungdomsverksamhet. Hans stora intresse är skidåkning, men deltagarna får
prova på allt från friidrott till skidskytte. Roger Vestin leder och lär ut på ett
professionellt sätt. Han får alla att delta – även föräldrarna är ombytta och tränar
ihop med barnen.
Idrottsstipendium – Fereshteh Rezai
Fereshteh Rezai går år 8 i Svarträvens skola i Övertorneå. Trots sin unga ålder
har hon utomordentligt goda tävlingsresultat i taekwondo och i andra idrotter i
och utanför kommunen. Bland annat blev hon år 2016 guldmedaljör i taekwondo
på Stockholm Cup. Fereshteh Rezai fortsätter att utveckla sin talang och höga
kapacitet i olika idrotter. Genom sitt positiva uppträdande visar hon fint
kamratskap och ledarskap och är ett föredöme för alla ungdomar.
Stipendierna delas ut den 22 december kl 18.15 i samband med firandet av
Republiken Polcirkellands Nationaldag i Övertorneå. Stipendierna är på 5 000
kronor vardera.
Vid frågor, kontakta Leif Häggbo, kultur- och fritidskoordinator,
tel 070-628 08 05, leif.haggbo@overtornea.se,
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