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Pristagare. Börje Larö, Krystallia Sakellariou och Herbert Johansson fick pris av kultur- och fritidsnämndens ordförande
Christofer Bergenblock (C).  Laura ZurmanFoto:
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TILL STARTSIDAN TIPSA HN

Var den första att kommentera

En HN-veteran, en konstnär och en eldsjäl inom
föreningslivet. De får utmärkelser inom kultur samt idrott och fritid.

Varje år delar kommunen ut utmärkelser till
personer som är aktiva inom kultur eller idrott och
fritid. I lördags presenterade kultur- och
fritidsnämndens ordförande Christofer
Bergenblock (C) vilka det handlar om.

Börje Larö känner många HN-läsare igen då han i
flera decennier har figurerat med sina texter om
Varberg.

Konstnären Krystallia Sakellariou var tidigare i år
aktuell med sitt konstprojekt där hon låtit
människor berätta fritt och personligt om hur deras
drömdag ser ut.

Herbert Johansson har många år engagerat sig i
föreningsliv och hembygdsrörelse i Sällstorp.

De övriga två, som inte kunde vara med vid utdelningen, är gymnastikledaren Maria
Johansson samt Errol Flysjö som har uppmärksammat Varbergsidrottens historia bland
annat i böcker.

Den formella utdelningen av priserna sker i samband med nationaldagsfirandet i
Societetsparken.

Kommentarer

MER NYHETER

MEST LÄST VARBERG
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HALLAND

Gärningsmännen är kända av polisen
 16.45 Flera av de skadade är kvar på sjukhuset efter knivslagsmålet vid

Gessles hotell.

BOIS

LIVE: Varbergs Bois - Frej Täby
Drömstart för Bois – leder med 1-0 efter 30 sekunder. Följ matchen här!

VARBERG

Trafiken leds om på väg 41 efter olycka
Enligt de första uppgifterna till SOS ska en bil ha voltat ut på en åker.

FALKENBERG

Skulle lämna öl – fick gå på plankan
För en anställd på Carlsberg förvandlades arbetet till en Indiana Jones-

film.

HALLAND

Här firar du valborg i Varberg och
Falkenberg

Vi har listat några platser i Varberg och Falkenberg att fira valborg på. 

VARBERG

Nya Fästningsterrassen slår upp portarna
Renoveringen är klar och Fästningsterrassen är redo att visa upp sin nya

kostym. 

http://hn.se/nyheter/halland/1.4931763-oklart-vad-som-utloste-slagsmalet
http://hn.se/nyheter/halland/1.4931763-oklart-vad-som-utloste-slagsmalet
http://hn.se/nyheter/halland/1.4931763-oklart-vad-som-utloste-slagsmalet
http://hn.se/nyheter/halland/1.4931763-oklart-vad-som-utloste-slagsmalet
http://hn.se/sport/fotboll/bois/1.4925821-live-varbergs-bois-ik-frej-taby
http://hn.se/sport/fotboll/bois/1.4925821-live-varbergs-bois-ik-frej-taby
http://hn.se/sport/fotboll/bois/1.4925821-live-varbergs-bois-ik-frej-taby
http://hn.se/nyheter/varberg/1.4932385-trafiken-leds-om-pa-vag-41-efter-olycka
http://hn.se/nyheter/varberg/1.4932385-trafiken-leds-om-pa-vag-41-efter-olycka
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.4929490-skulle-lamna-ol-fick-ga-pa-plankan
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.4929490-skulle-lamna-ol-fick-ga-pa-plankan
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.4929490-skulle-lamna-ol-fick-ga-pa-plankan
http://hn.se/nyheter/halland/1.4930643-har-firar-du-valborg-i-varberg-och-falkenberg
http://hn.se/nyheter/halland/1.4930643-har-firar-du-valborg-i-varberg-och-falkenberg
http://hn.se/nyheter/halland/1.4930643-har-firar-du-valborg-i-varberg-och-falkenberg
http://hn.se/nyheter/varberg/1.4930465-premiar-for-nya-terrassen
http://hn.se/nyheter/varberg/1.4930465-premiar-for-nya-terrassen
http://hn.se/nyheter/varberg/1.4930465-premiar-for-nya-terrassen
http://hn.se/nyheter/halland/1.4931763-oklart-vad-som-utloste-slagsmalet
http://hn.se/sport/fotboll/bois/1.4925821-live-varbergs-bois-ik-frej-taby
http://hn.se/nyheter/varberg/1.4932385-trafiken-leds-om-pa-vag-41-efter-olycka
http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.4929490-skulle-lamna-ol-fick-ga-pa-plankan
http://hn.se/nyheter/halland/1.4930643-har-firar-du-valborg-i-varberg-och-falkenberg
http://hn.se/nyheter/varberg/1.4930465-premiar-for-nya-terrassen


De får årets kultur- och fritidspriser - Varberg - www.hn.se

http://hn.se/nyheter/varberg/1.4931769-de-far-arets-kultur-och-fritidspriser[2016-04-30 18.48.04]

ANNONS

 

17:16

16:24

13:28

04:00

04:00

VARBERGSPOSTEN

Läs senaste
numret här
Öppna e-tidningen för att
läsa.

SENASTE NYTT
VARBERG

Trafiken leds om på väg
41 efter olycka 

Politikerna sa ja till
Gallerians påbyggnad 
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Ansvarig utgivare:
Adress:
Postadress:
Telefon:

Viveka Hedbjörk
Box 162
432 24 Varberg
010-471 52 00
(Falkenberg) 010-
471 53 00 (Varberg)
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