
GULDYRA 15 april 2021
PRESENTERAS AV  

Hallstahammar Promotion tillsammans med Företagarna & Vi i Hallsta

Hallstahammar Promotion, Företagarna och Vi i Hallsta vill tillsammans lyfta fram lokala och  
framgångsrika företagare även i tuffare tider, så vi ställer inte in - utan vi ställer om!

Med anledning av Corona kommer vi detta år inte att samlas under festliga förhållanden som tidigare,  
utan prisutdelningen kommer genomföras med ett begränsat antal personer och sändas digitalt via 

Västmanlands Television den 15 april kl. 17.00 med repris den 16 april kl. 13.00. Det går även att se 
prisutdelningen i efterhand på vastmanland.tv och Hallstahammar Promotions Youtube-sida.

Genom den digitala sändningen i TV ger vi alla möjlighet att följa vår Guldyra 2021 och dessutom  
kostnadsfritt! Det här innebär också att så väl nominerade som vinnande företag kommer att synas  

i TV-rutan och i sociala medier mer än någon gång tidigare.

Samla personalen till en festlig ”after work” vid datorn och följ Guldyra 2021!

#Guldyra 
2021

Stort grattis alla nominerade företag 2021!
ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG:
Ett företag med positiv lönsamhetsutveckling 
och som påvisat en bättre tillväxt än  
branschen i övrigt.
PRISVÄRD: Almi Företagspartner
NOMINERADE:
Hallsta Installationsbyrå AB
Proofdoor Svenska AB
Lunchstället i Hallstahammar AB

ÅRETS HÅLLBARHETSPRIS:
Ett företag eller organisation som på ett  
föredömligt och inspirerande vis tar ansvar  
för den egna verksamhetens påverkan på 
branschen och samhället i stort.
PRISVÄRD: Create Business Incubator
NOMINERADE:
Svensk klimatstyrning AB
Utvecklingsbyrån DGL AB
Förskolan Hagvidson Ekot AB

ÅRETS GRUNDBULT:
Ett stabilt företag som under lång tid verkat 
med gott resultat och betytt mycket för  
anställda och kommun.

PRISVÄRD: Handelskammaren Mälardalen
NOMINERADE:
AB Hallstahem
Prästgårdens Trädgård
Engströms Industri AB

ÅRETS NYSTARTARE:
En person eller ett företag som utmärkt sig 
genom nystart eller förnyelse.
PRISVÄRD: Nyföretagarcentrum Västmanland
NOMINERADE:
Westerqwarn Pub & Restaurang AB
Bergslagens Mur & Brasvärme AB
Evelina Johannisson Häst AB

ÅRETS MEDARBETARE:
En person som är en förebild för övrig  
personal och som är driftig, lojal och har  
en positiv inställning till det mesta.
PRISVÄRD: Hallstahammars Kommun
NOMINERADE:
Jiana Maroun, Matpiraten
Karin Lindroth, Ica Matkassen
Vesna Vukovic, Hallstahammars kommun

ÅRETS HALLSTAHAMMAR-FÖRST FÖRETAG:
Ett medlemsföretag som under året utmärkt 
sig och/eller bidragit på ett positivt sätt i det 
gemensamma arbetet med tanken om  
”Hallstahammar Först”.
Utses av Vi i Hallsta.
PRISVÄRD: Vi i Hallsta och Här & Nu
NOMINERADE:
Pizzeria Milano
Stenströms Cykel AB
Håkans Hembageri

ÅRETS FÖRETAGARE:
Företagarna delar ut utmärkelsen Årets  
Företagare för att lyfta och hylla landets  
företagare som genom sitt engagemang  
och entreprenörskap, jobbar hårt för att  
driva och utveckla sina verksamheter.
NOMINERADE:
Pierre Laurén och Mikael Åberg,  
Lunchstället i Hallstahammar AB
Thomas Svensson, Proofdoor Svenska AB
Daniel Idén, Hallsta Installationsbyrå AB

ARRANGÖRER: I SAMARBETE MED:


