xxxx
utmärkelser

Fint prisregn
över mat
konsulter
Det regnar priser och nomineringar
över matkonsulterna på Hushåll
ningssällskapen. Och det är inte
vilka utnämningar som helst: ett stort
folkhälsopris och en chans till titeln
världens bästa kokbok för barn.
Text: Helena Wennström

D

e uppmärksammade apparna Mat
glad och Matglad helt enkelt har fått
nya utmärkelser. I fjol förärades de
Västra Götalandsregionens folkhälsopris.
– Den största glädjen är att apparna har
hjälpt så många, det är den stora vinsten. Pri
set gör att vi når ut till ännu fler, säger Marga
reta Frost-Johansson, matkonsult på Hushåll
ningssällskapet Väst.
2015 fick appen Matglad helt enkelt Postoch Telestyrelsens innovationspris och Mat
glad e-skola vann Sveapriset. Det följdes upp
året därpå med Arvsfondens guldkornspris.

För några veckor sedan fick Eleonor Schütt

vid Hushållningssällskapet Väst dessutom
Kungliga skogs- och lantbruksakademiens sil
vermedalj. Hon är en känd regional radioprofil
och har i 30 år arbetat med att öka kunskapen
om matens betydelse.
I Halland väntar hennes kollega Martina
Jönsson spänt på utnämningen av världens
bästa kokbok i kategorin för barn. Hennes bok
Matlabbet, goda experiment för hungriga barn
nominerades i fjol till det nordiska priset Em

Margareta
Frost-Johans
son, Eleonor
Schütt och
Cecilia
Sassa Corin
tog i novem
ber 2017
emot Västra
Götalands
regionens
folkhälso
pris.

bla. Den fick också andra pris av Måltidsaka
demin som årets bästa matlitteratur för barn.
I mellandagarna fick Martina Jönsson veta
att boken dessutom valts ut till finalomgång
en till Gourmand Awards där 215 länder täv
lar om att ha världens bästa kokbok. Det var
väldigt överraskande för henne att bli Sveriges
bidrag i barnkategorin.
– Jag tappade hakan, det är det minsta man
kan säga, säger en glad Martina Jönsson som
hoppas få åka till Yantai i Kina i maj där täv
lingen avgörs. ■

Martina Jönssons
bok Matlabbet
tävlar i Kina.

... och Martinas
kokbok har chans
bli bäst i världen!

rekrytering av tre nya toppchefer i vår

T

re hushållningssällskap får nya chefer
i vår. I Värmland, Västernorrland och
Jämtland pågår rekrytering av ny vd.
Jonas Enström har lett Hushållningssäll
skapet Värmland i drygt elva år. Nu tycker han
att det är dags för en ny kraft att ta vid samti
digt som han ska förverkliga en 40 år gammal
dröm: att starta eget.

Jonas Enström slutar i mars och ska arbeta
som konsult inom praktiskt ledarskap och med
förändringsarbete.
Mattias Grapenfelt slutar som vd för Hus

hållningssällskapet Jämtland den 1 maj. Han
har i fem år främst arbetat med att utveckla
och stärka sällskapets arbete inom hållbarhet,
landsbygdsutveckling och den egna fastig
heten Medstugan.
Det har bland annat synts i hållbarhetskon

ferensen Åre Sustainability Summit och de år
liga vår- och julmarknaderna i Östersund.
– Det är tråkigt att Mattias lämnar oss. I
styrelsen är vi mycket nöjda med vad han har
åstadkommit. Mattias har utvecklat nya ben
för oss att stå på utöver de traditionella, säger

Lisbeth Godin Jonasson, styrelseordförande i
Jämtland.
Anders Segebo slutade som vd för Hus
hållningssällskapet Västernorrland i januari.
Han började 2010 med uppdraget att utveckla
verksamheten och under hans åtta år som chef
ökade antalet anställda från 20 till 70. Omsätt
ningen växte från 25 miljoner till 100 miljoner
kronor.
Han tillförde tre helt nya verksamheter:
Nordvikskolan, Västernorrlandsgården och
Y-ekonomi. Thomas Bodén är tf vd i Väster
norrland. ■

16

nr1 2018.indd 16

2018-02-07 10:46

