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PRESSINFORMATION 

Anna & Eskil Hammarström har utsetts till Hälsinglands Entreprenör 2009!  
 
Insamlingsstiftelsen Hälsinglands Entreprenör till Lasse Svenders minne har utsett Anna och Eskil Hammarström, 
Mitt Hjärta Företagen, till Hälsinglands Entreprenör 2009. Anna och Eskil Hammarström kommer att ta emot 
utmärkelsen med diplom och en check på 25 000 kr på Företagargalan Eldklotet i Läkerol Arena, Gävle, lördag den 
25 april. Utmärkelsen kommer att delas ut av Landshövding Barbro Holmberg och Gunn Svender (maka till Lasse 
Svender och representant för stiftelsens styrelse) 
 
Motivering - Hälsinglands Entreprenör 2009 
”Anna & Eskil Hammarström har i sann entreprenörsanda startat och på ett förtjänstfullt sätt drivit flera privata 
verksamheter inom hälso- och sjukvårdssektorn i Hälsingland. Genom verksamheten inom Mitt Hjärta Företagen 
med bl a en hjärtläkarmottagning i Bollnäs och drift av Bollnäs Hälsocentral ger dom invånarna i Bollnäs och övriga 
Hälsingland nära tillgång till en högkvalitativ vård inom såväl primärvård som specialistvård avseende hjärt- och 
kärlsjukdomar.  
Med stort engagemang, omtanke och hög spetskompetens bidrar dom och deras medarbetare till en förbättrad 
livskvalitet och hälsa för landskapets medborgare. De arbetar för utveckling i Hälsingland och deras verksamhet 
bidrar till att göra det attraktivt att bo och verka i Hälsingland I framtiden” 
 
Mer om Information om Anna och Eskil Hammarström 
Anna och Eskil äger och driver koncernen Mitt Hjärta Företagen. Verksamheten består bland annat av Hjärtkliniken 
i Bollnäs, Bollnäs Hälsocentral och Företagshälsovården ”Arbete och hälsa”. Anna och Eskil arbetar utifrån ett 
koncept som omfattar att förebygga, behandla och rehabilitera. Ambitionen är att bedriva en högkvalitativ vård med 
patienten i centrum, att arbeta med engagemang och att skapa mervärden för patienter, medarbetare och 
uppdragsgivare. Verksamheten sysselsätter i nuläget totalt cirka 70 personer. Anna leder och utvecklar 
verksamheten bl a i rollen som VD. Eskil fungerar som medicinsk strateg samt verkar även som läkare med 
patientmottagning. För Anna och Eskil handlar ”Mitt hjärta” även om att befinna sig med hjärtat i Hälsingland. De 
bor tillsammans med sina åtta barn, ett antal hästar och andra djur på en gård utanför Söderhamn och uppskattar 
närheten till vacker natur, skogen och friluftsliv. För mer information se www.mitthjarta.se 
 
Fakta Insamlingsstiftelsen "Hälsinglands entreprenör" till Lasse Svenders minne  
Insamlingsstiftelsens syfte är att stimulera goda entreprenörer och företagare samt uppmuntra initiativ och arbete 
för utvecklingen av Hälsingland, genom att årligen, under minst 10 år, utdela stipendiet "Hälsinglands Entreprenör" 
med diplom och prissumman 25.000 kr. Stipendiet delas ut till en person eller organisation som utmärker sig 
genom sina insatser. Stipendiet "Hälsinglands entreprenör" ska gå till skickliga, samhällsengagerade entreprenörer 
som bidragit positivt till Hälsingland och dess utveckling och som agerar med god etik och moral. Stipendiaten 
utses av insamlingsstiftelsens styrelse efter samråd med Företagareföreningarna i Hälsingland och 
näringlivscheferna i Hälsingekommunerna.   
 
Tidigare stipendiater 
2007  Christer Fransson, Grundare och VD Mekanotjänst Industrier AB  
2008  Bröderna Åke, Harry och Morgan Persson, Monitor Industriutveckling AB  
 
Hälsinglands kommuner, Företagarna i Gävleborg, Ljusdals Invest och Hälsingetidningar startade tillsammans med 
Lasse Svenders anhöriga insamlingsstiftelsen "Hälsinglands entreprenör" till Lasse Svenders minne hösten 2006. 
Lasse Svender var fram till sin död i augusti 2006 en föredömlig och framgångsrik entreprenör i Hälsingland. Hans 
aktiva ägande i bl a Ljusdals-Posten, Hälsingetidningar, Bruks Klöckner och Edsbyverken kombinerades med 
uppdrag för samhällets utveckling genom exempelvis Tillväxtrådet, Företagarna och Almi Företagspartner. För mer 
information om Hälsinglands Entreprenör, se hemsidan www.halsinglandsentreprenor.se. 
 
För frågor kontakta: 
Peter Svender,  Styrelseordförande Insamlingsstiftelsen Hälsinglands Entreprenör,  

Tel: 070-345 99 60, E-post: peter.svender@carwallas.se 
 
Anna Hammarström,  Mitt Hjärta Företagen, Tel:  070-240 10 00, E-post: anna@mitthjarta.se 


