
Stipendiater 2014
DRAKNÄSTET

Sedan några år har Gärdin 
& Persson engagerat sig i 
Draknästet - en tävling för 
unga entreprenörer som  
under 24 timmar tävlar om 
en fin prischeck och den 
stora äran!  Vi är glada 
över att se att det finns ett 
knippe kreativa ungdomar i 
länet och det känns tryggt 
inför framtiden och företa-
gandet i länet.

I 2013 års upplaga var tävlingsupp-
draget att ta vara på spillbetong från 
SCF Betongelement i Strömsund. 
Lag Concrete Choice vann med sina 
gravstenar i betongkärna med hög-
glanspolerad front. Laget vann även 
pris för bästa hållbarhetstänk!

Sök våra stipendier Unga mot toppen och Aktiv fritid!

Sedan 10 år tillbaka delar Gärdin & Persson ut stipendier till ideella krafter, 
aktiva ungdomar, ledare och föreningar. Läs mer om tidigare stipendiater och 
stipenderna på vår hemsida - www.gardinpersson.seClara och Sjune Svenssons Stipendiefond                                                                

Fonden delar varje ut ett antal stipendier till 
elever som ”elever med fallenhet för ekonomiska 
och/eller tekniska studier”. Stipendiet utbetalas 
när mottagaren börjar sina studier vid 
universitet eller högskola.  
Årets stipendiater, som var och en får 25.000 
kronor är: Sunna Trebbin-Harward, Jesper 
Fahlén, Agnes Lindberg och Jonna Nyman.

Östersunds Södra Rotaryklubbs 
Ungdomsstipendium

Rotarys internationella motto är Service above 
Self, att hjälpa andra utan att tänka på sig själv 
i förta hand. Östersund Södra Rotaryklubbs 
ungdomsstipendium på 5000 kronor går 
2014 till eleverna bakom bokprojektet JAG 
vid introduktionsprogrammet vid Jämtlands 
Gymnasium Wargentin. JAG och är en 
antologi med mycket modiga och ärliga texter, 
där eleverna skriver om sig själva och sina 
ganska krokiga resor genom livet och skolan. 
De 24 eleverna har visat mod, civilkurage, 
handlingskraft och kan komma att tjäna som 
förebilder för många andra elever i landet.

Märit och Herje Norrbys stipendiefond

År 2000 donerade den före detta eleven Märit 
Rausing (född Norrby) en stor summa pengar till 
Wargentinsskolan. Avkastningen ska användas 
till att ge elever som har visat utmärkta 
studieresultat och som är goda representanter 
för svensk gymnasieungdom möjlighet till en 
längre period av studier utomlands.

Årets stipendiater får 25.000kr vardera: 
Madeleine Engnér, Amanda Johansson, Duha 
Isabel Khoure, Astrid Mackegård-Hansson, 
Joanna Wallén samt Maria Tiger Bodlund. 
(saknas på bilden)

Vinnarna av Camp Creative 2014 och 
stipendiets 10.000 kronor är: Alma Julin, 
Sunna Trebbin-Harward, Lotta Flod, 
Emma Jonsson och Jenny Forslund. 
Laget presenterade en realistisk och 
kreativ plan för att utveckla Östersunds 
cityhandel och stadskärna. 

Gärdin & Perssons stipendium  
till vinnarna av Camp Creative

Camp Creative är en 24-timmars 

tävling för ungdomar, där det  

gäller att presentera en lösning på 

ett givet, verkligt problem. 


