RÖSTSEDEL
Nominerade för Årets Siljansnäsare 2021
Erik Martinsson för att han under många år kämpat på med skiduthyrning vid Granberget och nu
med cykeluthyrning och försäljning i Västibyn, vilket är till stor nytta för både Siljansnäsare och turister.
Eva Agge Erkers för hennes målmedvetna arbete att utveckla Leksandsstolen genom att välkomna
och samla företag och butiksverksamhet i Leksandsstolens lokaler. Med detta samarbete och caféet
har hon skapat en samlingsplats och ett självklart ulflyktsmål i Siljansnäs.
Henrik Smångs, i nomineringen nämnd “Ismakaren”, för sitt månåriga och outtröttliga engagemang
för att uterinken vid hallevi varje vinter ska ha en fin is för skridskoåkning och hockeyspelande och för
att sarg och andra redskap ska vara hela och användbara.
Olle Högvall för att Olles engageman och intresse för bygden resulterat i två filmer, Siljansnäs från
förr till nu samt Siljansnäsbor i närbild. Filmerna genererar ett stort värde både nu och för kommande
generationer för sitt sätt att skildra livet och hur de låter oss lära känna vår socken.
Roger Wikström för att han år efter år kör Hallevi Summer Camp. Årets höjdpunkt för
fotbollsintresserade familjer som också genererar inkomst till Siljansnäs företagare i form av hotell/
stugnätter, handel mm.

Nominerade för Årets Siljansnäsambassadörer 2021
Eva och Thomas, Leksandsstolen De sätter Siljansnäs på världskartan. Leksandsstolen
exporteras "worldwide" och i vart och var annat hem i Sverige vilar rumpor på dessa
Siljansnästillverkade världskändisar.
Gummipuckshockeytävlingspelarspolargäng för gemensamt engagemang, under ledning av
Henrik Smångs, att se till att det finns en belyst fin hockeyrink för alla att tillgå. Där allt från utrustning
och rink ska underhållas, till spolning och skottning av planen.
Sabina Holding & Mats Tägt med motiveringen att de outtröttligt och med glatt humör alltid
engagerar sig för att sätta vår fina by på kartan och göra livet i Siljansnäs rikare kulturellt.
Siljansnäs IF Fotboll För att de ger möjlighet för Siljansnäsare, från knatteålder och upp till vuxen,
att hålla igång och hålla fotbollsintresset vid liv... En fin idrottsklubb.
Siljansnäs Frikyrkoförsamling med motiveringen att de mitt under en rasande pandemi lyckats
utveckla sin verksamhet tekniskt och möta det digitala behovet så att lilla Siljansnäs får synas och höras

OBS! Endast ett kryss per kategori! Sista dag att rösta 25 juli 2021! Brevlådor att
lägga röstsedel i finns vid Tempo, Siljansnäskiosken och vid Sockenstugan.

Namn:
Telefon:

Röstsedel är ogiltig om namn
och telefonnummer saknas. Om
du tycker någon saknas på listan:
Glöm inte att nominera nästa år!

