
 
Filipstads kommuns stipendium till bröderna John och Nils 
Ericssons minne 
 
2015 Stålvallaskolan åk 1-3 
För deras föredömliga arbete med ämnesintegrerad teknik. Detta medför att barnen redan i tidig 
ålder presenteras naturvetenskap på ett intresseväckande sätt.   

2014 Rebecka Isaksson  
För främjande av intresset för naturvetenskap genom målmedvetna studier och vidare till forskning 
inom avdelningen för organisk farmaceutisk kemi vid Uppsala Universitet. 

2013 – delat stipendium till 
 
Johan Samuelsson – studerade till civilingenjör, Chalmers 
 
Natalie Johansson – studerade systemvetenskap, Göteborgs universitet 
 
 
2012 - delat stipendium till   
 
Karin Bäcksten 
För främjande av intresset för naturvetenskap genom målmedvetna studier inom ämnet bioteknik 
på Chalmers Tekniska Högskola.  
 
Marc Landeman 
För främjande av intresset för naturvetenskap genom målmedvetna studier inom ämnena 
samhällsbyggnad och fartygsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. 
      
2011 
Jan Kruse 
Jan Kruse har med dokumentationen över en 250-årig industriepok i boken Historien om Långbans 
gruvor på ett förtjänstfullt sätt lyft fram det tekniska Värmland vid sidan av det litterära och 
kulturella.  
   
2010 
Kvalificerade Yrkesutbildningen Produktionsteknik/Logistik  
Stipendiet tilldelades 23 studenterna på KYP Kvalificerade Yrkesutbildningen 
Produktionsteknik/Logistik Arvika Näringslivscentrum för en kreativ satsning på att i seminarieform 
visa upp sin utbildnings möjligheter och hur styrkan i kombinationen produktionsteknik/logistik kan 
gynna företagstillväxten i Värmland, vilket inbjudna från näringslivet, skolor, arbetsförmedling, 
m.fl. kommer att ges möjlighet ta del av och inspireras av.  

2009 
Pontus Adolfsson 
Filipstads kommun tilldelar stipendiet till bröderna John och Nils Ericssons minne till 
Pontus Adolfsson, masterstuderande vid Chalmers School of Entrepreneurship, för målmedvetna 
studier, arbete och ideell verksamhet. Den insats Pontus Adolfsson gjort genom sitt ideella arbete i 
Uganda genom organisationen Insert Africa, där målet är hjälp till självhjälp, vittnar om sann 
innovatörs- och entreprenörsanda vilket gör honom till en synnerligen värdig mottagare av 
stipendiet.  

2008 
Föreningen Snilleblixtarna Värmland 
Filipstads kommun tilldelar stipendiet till bröderna John och Nils Ericssons minne, för år 2008, till 
föreningen Snilleblixtarna Värmland, för föreningens arbete med att stimulera barns medfödda 
nyfikenhet, initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Tyngdpunkten i metodiken är att barnen ska 
ges inspiration och utrymme att tänka själva och att vuxna ska lyssna och stötta.  

2007 
Föreningen Ångrike Fryksdalen 
Filipstads kommun tilldelar stipendiet till bröderna John och Nils Ericssons minne för år 2007 till 



föreningen Ångrike Fryksdalen, för att föreningen har skapat ett arbetets museum med 
utgångspunkt i ortens ångtekniska historia, och att föreningen har utvecklat en inriktning på 
verksamheten att genom lek, upplevelse och experiment skapa ett intresse för teknik bland barn 
och ungdomar.  

2006 
Stipendiet ej utdelat  
   
2005 
Rob Hellingwerf 
Docent Rob Hellingwerf, som är verksam på Bergsskolan i Filipstad, har på ett aktivt sätt och i sann 
innovatörs- och entreprenörsanda, arbetat för att stimulera barns och ungdomars intresse för 
teknik och vetenskap. Mycket uppskattat har Robs arbete med den kurs i tillämpad geologi varit, 
som han utvecklat och genomfört på Spångbergsgymnasiet de senaste två åren. Rob har också 
varit mycket engagerad i att utveckla nya metoder där industrimineral används i olika 
miljöreningsprocesser. Genom att använda de naturresurser som finns i Filipstads Bergslag i 
moderna och högteknologiska tillämpningar, bidrar Rob till utvecklingen av ett positivt 
innovationsklimat i Filipstad och Östra Värmland. Denna typ av modernt miljöinriktat 
utvecklingsarbete är viktigt också för att öka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap.  
   
2004 
Filipstads kommuns förskoleverksamhet 
Förskoleverksamheten i Filipstads kommun har under det senaste året gjort en stor insats för att 
utveckla de minsta barnens insikt i och intresse för naturvetenskap genom en specifik satsning på 
ett matematik- och teknikprojekt. Den pedagogiska personalen ute på våra 
förskolor/daghem/familjedaghem har arbetat mycket välplanerat och målinriktat med 
genomförandet av projektet. Konkret arbete med att ge barnen möjligheter att själva få prova och 
experimentera, dra egna slutsatser och lärdomar och därigenom få självförtroende och stimulans 
att gå vidare till fortsatt lärande, är oerhört värdefullt för våra förskolebarn. Det välstrukturerade 
och kreativa arbete som bedrivits på förskolorna är i sann Ericsson-anda och väl värt den 
uppmuntran och uppmärksamhet som detta stipendium kan ge.  
 


