
30 Lidens tidning

Fredagen den 13 maj 2005 delade Kungen
ut stipendier ur Stiftelsen Konung Carl XVI
Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och
miljö. Det skedde under sedvanligt högtidliga

KUNGLIGT STIPENDIUM
TILL JÄRKVISSLEBO

Kung Carl XVI Gustaf överlämnar
stipendiet på 100 000 kronor till Nils
Ahlgren fredagen den 13 maj 2005 i

Bernadottebiblioteket på Stockholms Slott.
Till höger Bo Thunberg och

Stipendiefondens sekreterare Birgit
Erngren Wohlin. Foto: Kerstin Thunberg.

former vid en mottagning i Bernadotte-
biblioteket på Kungliga Slottet i Stockholm.

En av dem som fick motta stipendium var
Nils Ahlgren, boende i Järkvissle. Han fick
tillsammans med kollegan Bo Thunberg ett
stipendium på 100 000 kronor för projektet
”Kunskapsförmedling inom miljöområdet till
småföretag”. Nils och Bo har båda lång
erfarenhet av miljöarbete och Bo är dessutom
ordförande i föreningen KRAV. De har under
senare år särskilt engagerat sig i frågan om

hur de många små företagen i Sverige skall
kunna leva upp till alla de miljökrav som
samhället och marknaden ställer.  Stipendiet
ger nu möjlighet att fortsätta och utveckla
den projektidé som de två arbetat med under
några år. Det handlar i korthet om att utveckla
och bygga upp ett system som gör det möjligt
för småföretagen att få tag på den kunskap
och information inom områdena miljö och
hållbar utveckling som de behöver i sitt arbete
– när det behövs och på företagens egna
villkor.

Nils Ahlgren, 73, har under de senaste tjugo
åren, som fristående konsult inom miljö- och
energiområdena, arbetat åt offentliga
myndigheter och företag. Tidigare var han
verksam i tjugofem år inom statlig
förvaltning. Nils började efter civil-
ingenjörsexamen på Tekniska Högskolan
som lantmätare 1957 i Göteborg. Ett par år
senare blev det vattenförsörjning och avlopp
inom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.
Därefter femton år vid Naturvårdsverket,
varav merparten av tiden som planeringschef.
Ett par år på åttiotalet var Nils VD för IVL -
Institutet för Vatten- och Luftvård.
Meritlistan är lång och omfattar även uppdrag
som expert och sekreterare i ett antal
offentliga utredningar.

Privat bor han och hustrun Synöve med två
hundar sedan fem år tillbaka i Järkvissle. Den
kanske viktigaste orsaken till att de lämnade
Stockholm efter många år var att få byta bort
den stressiga storstadsmiljön. Båda har vuxit
upp i lugnare miljöer – Synöve i norska
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Levanger och Nils i Ludvika.
Familjeskäl som närhet till
barn och barnbarn vägde
också tungt. För Nils, som
fortfarande arbetar som
konsult, har ju också den nya
tekniken med Internet och E-
post gjort det möjligt att
arbeta på distans.

På frågan om en återflytt till
storstaden hägrar, svarar Nils
och Synöve samstämmigt:

”Nej och åter nej! Vi trivs
förträffligt bra i Järkvissle!”

Noterbart är, att Lidens Tidning aldrig har
fått så många önskemål om artikel som när
Nils Ahlgren blev kunglig stipendiat.
Tidningen var inte svår att övertala och vill

Synöve och Nils Ahlgren i Järkvissle.
Foto: Arne Johansson.

instämma å det hjärtligaste i hyllningskören.
      Arne Johansson

Midsommar:
På midsommar afton och midsommar dagen kommer det att serveras

en sillbuffé från kl 1700. Underhållning.

16/7 Holmsjön runt
stora loppet 57 km start 10,30 Sandnäsets camping.

Lilla loppet 20 km start 12,00 Holms kyrka. Mål Sandnäsets camping.
Föranmälningsavgift : 0-15 år, 30 sek 15- 99 år 125 sek. Vid start 150:- / 50:-

senast 8 juli via pg: 163273-6, bg- 649-1104 märk talongen stora eller lilla loppet.

En afton med Cornelis: Lördagen den 13 Augusti
får vi besök av ett antal excelenta musikanter som kommer att ta oss med

på en musikalisk resa genom Cornelis Vreeswijks poetiska verk.

Vi utökar vår meny i år med bl.a förrätter efterrätter och rättigheter,
mer meny information finns på www.sandnaset.com eller 0692-510 37.


