Mottagare av Hedersplakett 1984–2022
2022

Lars Grimbeck/ för sina värdefulla lokalhistoriska och litterära insatser där Lars
Grimbeck under många års tid på ett förtjänstfullt sätt i skrift spridit kunskaper om
Varbergs och Hallands kulturhistoria.
Mikael Bengtsson/ för sitt brinnande engagemang i föreningen Ju-jutsu Fighting.
Mikael är en eldsjäl som under många år lagt stora delar av sin fritid på att stötta barns
och vuxnas intresse för sporten ju-jutsu. Hans erfarenhet och kunskap gör honom till en
fantastisk ledare för både elitidrottare och motionärer.

2021

Lasse Johansson/ för sitt långa och starka engagemang för barn och unga. Med en stark
koppling till hållbarhet och hur man genom kultur kan bygga ett hållbart samhälle ger
Lasse Johansson, bland annat genom kulturföreningen Connected Dreams, barn och
unga en egen röst.
Göran Karlsson, Sunvära SK/ för sitt unika föreningsarbete som gjort stor skillnad för
bandyns utveckling. I mer än sextio år har Sunvära SK:s starke man Göran Karlsson
suttit i föreningens styrelse och varit drivande i att utveckla verksamheten till att bli
modern och jämlik samt hålla en hög teknisk kvalitet. Han har också arbetat hårt med
att lyfta Sjöaremossen som ett viktigt rekreationsområde och även varit aktiv i
Isbaneföreningen. Under Göran Karlssons ledning har Sunvära SK utvecklats till att bli
en av Sveriges finaste bandyföreningar med en verksamhet för alla.

2020

Calle Karlsson/för sin långa och dedikerade gärning inom det folkliga och lokala
kulturlivet i Varberg. Med humor, värme och engagemang leder och musicerar Calle
med det Fantastiska UnderhållningsBandet, och är en hängiven förespråkare för allas
rätt att skapa kultur. Dessutom gör ”Calle på Läjet” skäl för sitt smeknamn genom sina
kunskaper i, bevarande och spridning av den lokala dialekten Läjesboa.
Ingela Tufvesson/för sitt mångåriga och hängivna arbete inom Rolfstorps Gif. Ingela
har varit ledare för aktiva tävlande gymnaster, motionärer och barn med
funktionsvariationer samt lett grupper med ”gubbagympa”; allt enligt devisen ”alla är
välkomna”. Hennes engagemang har inspirerat många barn och unga att satsa på
gymnastiken och bidragit till att främja gemenskap och folkhälsa i Rolfstorp och
Varbergs kommun.

2019

Erling Andersson/ för att han under många år varit engagerad i insamlandet av
maskiner och utrustning som visar på träbearbetningens utveckling i Sverige. Resultatet
har blivit det unika och spännande Derome trä- och nostalgimuseum som har en
utställning som spänner från 1500-talet fram till våra dagar.

Adnan Bainca/ för att han med stort engagemang uppmuntrat barn och unga i Varbergs
kommun att ”lira boll” efter sina egna förutsättningar. Adnans initiativ till och arbete
med föreningen Unite People har gett många möjlighet till gemenskap och ett socialt
sammanhang genom fotbollen.
2018

Hans-Erik Qvarnström/ För sin långa och dedikerade gärning inom hembygdsrörelsen.
Hans-Erik Qvarnström har genom en rad olika uppdrag på lokal, regional och nationell
nivå bidragit till att öka intresset och kunskapen om såväl sin egen som andras
hembygd.
Jessica och Patric Axheden/ För sitt långvariga och hängivna arbete inom
karateklubben Kokoro-Kai Dojo. Jessica och Patric Axheden har under snart tre
decennier drivit och utvecklat föreningen samt fungerat som engagerade tränare till
förmån för hundratals barn och unga i Varbergs kommun.

2017

Kerstin Paradis Gustafsson/ För sitt mångåriga engagemang med att lyfta, utveckla och
sprida den textila konsten. Kerstin Paradis Gustafsson har genom vördnad för äldre
traditioner och nyfikenhet mot omvärlden utvecklat sitt eget konstnärskap, samtidigt
som hon genom ett omfattande författarskap och föreningsengagemang bidragit till att
föra den textila konsten vidare till kommande generationer.
Alf-Inge Stjärnström/ För sin långa och engagerade gärning inom Varbergs Bois
Brottarklubb. Alf-Inge Stjärnström har under mer än ett halvt sekel varit en aktiv och
drivande kraft inom brottningen, först genom sig egen idrottsliga karriär och därefter
genom ett oförtrutet engagemang i föreningens verksamheter till gagn för barn och
unga i Varbergs kommun.

2016

Börje Larö/ För sin drivna skrivkonst, som under decennier berikat varbergarnas
vardag. Börje Larö har med såväl kunskap som känsla dokumenterat Varberg, genom
att träffsäkert beskriva och återge de händelser, miljöer och människor, som präglat
stadens utveckling.
Herbert Johansson/ För sitt mångåriga och hängivna arbete för kultur och hembygd i
Sällstorp. Herbert Johansson har under årens lopp arbetat i folkbildningens tecken
genom sitt engagemang i föreningsliv, hembygdsrörelse, biblioteksverksamhet och
studieförbund.
Errol Flysjö/ För sitt arbete med att dokumentera och levandegöra Varbergsidrottens
historia. Errol Flysjö har genom sitt hängivna arbete bidragit till att sätta ljuset lika
mycket på idrottens kulturhistoriska som på dess sportsliga värde.

2015

Annika Werdelin/ För sitt arbete med musik och musikaliska upplevelser i Varberg.
Annika har med engagemang, kunskap och värme under många år arbetat för att berika
Varabergs körliv och genom musik sprida energi och glädje i kommunen.
Elisabeth Otterdahl/ För sitt mångåriga och brinnande engagemang inom
föreningslivet. Elisabeth har genom sitt arbete inom Valinge IF, Valinge bygdelag och
4H-rörelsen, bidragit till hembygdens utveckling och meningsfulla aktiviteter för barn,
unga och vuxna.

2014

Peter Börjesson/ För sitt arbete med att lyfta fram och levandegöra Varbergs historia, bl
a genom sina populära stadsvandringar där han utifrån byggnadernas historia berättar
hela Varbergs historia.

Göran Lückander/ Lång och engagerad gärning inom friidrotten i Varberg. Göran har
under flera decennier bidragit med sitt oförtrutna och hängivna engagemang till förmån
för friidrottande barn och ungdomar i Varbergs kommun.
2013

Åke Gabrielsson/ Under mer än ett halvt sekel varit en drivande och tongivande ledare,
tränare och funktionär inom såväl handboll som fotboll till gagn för tusentals barn och
unga i Varbergs kommun.
Ronald Johansson/ En viktig kulturgärning genom att bygga upp en rik skatt av vykort
och fotografier som utgör en unik och betydelsefull dokumentation av Varbergs historia.

2012

Bo Emanuelsson, lokalhistoriker/ En stor och viktig kulturgärning genom forskning i
och dokumentation av Veddigebygdens historia.
Elly Svensson, idrottsledare Varbergs Gif/ Under flera decennier varit en drivande och
tongivande idrottsledare inom friidrott och gymnastik.

2011

Martin Svensson, VD och Carina Wallberg, spachef, Comwell Varbergs Kurort/ Utifrån
sitt arbete med att förvalta ett av Varbergs viktigaste kulturarv och föra in det i ny tid.
Pelle Körberg, ordförande i Warberg Innebandyklubb/ Förtjänstfullt arbete för att
väcka ungdomars intresse för innebandyn och för att sätta Varberg på kartan som
Sveriges innebandystad

2010

Lars-Inge Glimsell/ Förtjänstfullt kulturellt arbete
Stig Larsson/ Förtjänstfullt arbete inom idrotten

2009

Rolandh Nilsson/ Förtjänstfullt kulturellt arbete
Vanja Holmberg/ Förtjänstfullt arbete inom fritidsverksamheten

2008

Roy Magnusson/ Projekt Galtabäcksskeppet
Tage Söhrman/ Idrottsledare

2007

Ursula Fridstrand/ Klassisk musik
Gert Nelje/ Varbergs historia

2004

Bengt Dagåhs/ Arbetet med världsarvet Grimeton

2003

Alva Petersson/ Varbergsskildring
Ture Isaksson/ Varbergsskildring

2002

Bertil Carlsson/ Arboretum

2001

Ivar Larsson/ Släkt- och hembygdsforskning

1999

Bertil Tellquist/Kulturförmedlare

1998

Erik Mohlin/Musik

1997

Åke Bendix/Folkbildning

1996

Åke Svensson/Folkmusik

1995

Gunnar Svensson/Hembygdsforskning

1994

Carl Anders Lundgren

1993

Hasse Eriksson

1992

Bengt-Arne Persson

1991

Mona Johansson

1989

Karl J. Abrahamsson

1988

Ivar Karlsson

1987

Folke Alm

1986

Albert Sandklef

1985

Nils Holmström

1984

Karl Olof Andersson
Gunnar Karlsson

