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Hälsopriset 2016
Starka kandidater bidrar till hälsosamma insatser för folkhälsan. Här är de
nominerade till Hälsopriset 2016.
Vi har nu glädjen att presentera fem kandidater i respektive kategori som går
vidare till den digitala röstningen på www.2.6miljonerklubben.com.
Röstningen är öppen från och med idag och pågår till januari. Alla kan vara
med och rösta. Vinnarna i respektive kategori uppmärksammas vid en
prisutdelning på Dansmuseet den 1 februari 2016.
”Det är viktigt och värdefullt att uppmärksamma goda insatser för folkhälsan och
på så sätt sprida kunskapen vidare. Vi har valt ett rosa hjärta som symbol för

priset eftersom hälsa för hjärtat är ett grundläggande fokusområde inom vår
förening”, säger Alexandra Charles, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben tillika
initiativtagare till Hälsopriset.

Årets inspiratör
Sofia Sjöström, PT-Fia
Tobias Karlsson
Malin Berghagen
Leila Söderholm
Annika Sjöö
Årets matprofil
Paolo Roberto
Fredrik Paulun
Erica Palmcrantz
Renee Voltaire
Catrine Schück
Årets sociala medier-profil
Rachel Braathen, Yogagirl
Karin Rahm

Dagny Karlsson
Terese Alven (Spark i baken)
Johanna Toftby
Årets författare
Anna Benson – Rosa Kokboken
Marlene Gustawsson och Ola Lauritzon – Gröna smoothies och soppor
Mats Billman och Susanne Billman – Lär dig leva
Clara Henry – Ja jag har mens, hurså?
Maggan Hägglund – Det kommer att gå över
Årets innovation
Sport Competence, Sveriges nya Idrottsportal
Ge bort till sport, Ida Björnstad
Klivlådan, Lillemor Nyberg
Wellnessmassageair, Yasuragi
Årets SPA
Ystad Saltsjöbad
Strandbaden, Falkenberg
Asia Spa, Varberg

Sankt Jörgen Park, Göteborg
Kosta Boda Arthotell
”Det har varit många värdiga nomineringar i samtliga kategorier men endast fem
kan gå vidare till röstningen. En stark och kompetent jury har enats om att lyfta
och uppmärksamma dessa stjärnor och deras talanger” säger Annette Lefterow,
initiativtagare och konceptutvecklare av Hälsopriset.
Hälsopriset utses av en jury i samarbete med 2,6 miljonerklubbens
ambassadörer och en medlemspanel. I juryn återfinns följande personer:
Pamela Andersson Alselind, Topphälsa
Sigrid Bárány, TV4
Carl Jan Granqvist
Sofie Gunolf, VD Indiska
Mai-Lis Hellenius, Livsstilsprofessor KS
Tony Irving
Annika Jankell
Annelie Johansson, VD Yves Rocher
Gunnel Åkerman, VD Life
Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben och initiativtagare
Hälsopriset
Annette Lefterow, wellness-expert och initiativtagare samt konceptutvecklare
Hälsopriset
Hälsopriset är instiftat av 2,6 miljonerklubben. Initiativtagare är Alexandra
Charles och Annette Lefterow. Priset delas nu ut för första gången och tanken
är att lyfta fram de personer eller initiativ i Sverige som under året bidragit
till att inspirera till hälsa och välmående, vare sig det handlar om mat,
träning, wellness eller en innovation som kan bidra till folkhälsan på ett
positivt sätt.
För mer information vänligen kontakta:
Alexandra Charles, tel 0708 – 28 09 11 eller alexandra@alexandracharles.se
Annette Lefterow, tel 0708 – 92 77 00 eller annette@lefterow.com

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för
alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och
idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det
kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6
miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben
sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information:
www.1.6miljonerklubben.com.
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