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tomelilla.

Nästa vecka ska politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott besluta vem som får årets kulturpris. Årets
nomineringar visar bredden inom kulturområdet.
Dragspel, keramik, folklustspel. Årets nomineringar till kommunens kulturpris är inte stöpta i en form. De
fem förslagen som kommit in är mycket olika och det blir upp till politikerna att avgöra vems förtjänstfulla
insats som ska premieras.
–Kultur är ju så mycket. Vi tittar på vem som gjort en bra prestation, men vad det är beror på vilket
område de nominerade kommer ifrån, säger Jan-Erik Andersson (s), som ska vara med och utse
pristagaren.
Enligt reglerna ska priset gå till en person som är bosatt eller verksam i Tomelilla kommun. Personen kan
också ha en annan anknytning till kommunen. Det viktiga är att pristagaren ska anses ha gjort "en
värdefull och uppskattad insats till berikande av kulturella värden".
–Syftet med kulturpriset är att uppmuntra och stödja en person eller en förening som gjort en viktigt
kulturell gärning, säger kultursekreteraren Kristin Svensson.
Nils-Henrik Salomonsson från folklivsgruppen Ramslif är glad över nomineringen och skulle inte ha svårt
att sätta sprätt på prissumman på 5000 kronor.
–Det är klart att all uppskattning är positiv. Vi är en liten ideell förening med stora utgifter för ljud och
annonser. Men framför allt handlar det om äran. Vi har arbetat med det här i 20 år och det finns
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fortfarande folk i Tomelilla som inte vet vem vi är, säger Nils Henrik Salomonsson.
Emilia Söelund

Kulturpriset 2007
- Årets nominerade är: Folklivsgruppen Ramslif, Kjell-Åke Wallenbo, Lars Topphem och Arne Andersson,
Jennifer Forsberg och Gert Germeraad, samt Inga Andersson. - Priset delas ut i Folkets Park den 15
november. - Förra året gick kulturpriset till Hans Alfredsson.
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