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 De fick årets guldstjärnor 

Bergs kommunala bespisningsguru och Strömsunds fjällveterinärer är regerande länsmästare 

på service. Det stod klart när årets guldstjärnor delades ut på restaurang Hov på fredagen. 

På restaurang Hovs övervåning var stämningen på topp under fredagslunchen när 

representanter från sju av länets åtta kommuner hade samlades för att kora årets 

serviceperson och årets serviceföretag. 

I den individuella klassen fanns det nominerade från privata såväl som kommunala 

verksamheter runt om i länet och mannen som tog hem priset, det var Bergs egen 

bespisningsguru. 

Johan Andersson arbetar med att utveckla kommunens matsalar, på skolor och 

äldreboenden, och att han nu får ett prestigefyllt pris för sitt arbete är något han är 

mycket ödmjuk inför. 

– Man får inte glömma att det är de 40 personer som arbetar ute i verksamheten som 

är vårt ansikte utåt och står för den service vi får pris för. Jag kan alltid gömma mig 

på ett kontor jag, säger han. 

Årets serviceföretag blev Fjällveterinären i Strömsund och företagets tre 

representanter drog ner stora applåder när det gick fram för att ta emot sitt pris. 

Juryns motivering var bland annat att de alltid tar sig tid och lyckas få sina kunder att 

känna sig genuint välkomna. 

Guldstjärnan har delats ut sedan 2003 och är ett samarbete mellan föreningen Fördel 

Jämtland och alla länets kommuner utom Åre. 

– När man gick i skolan och hade varit riktigt duktig så fick man en guldstjärna och 

på samma sätt vill vi dela ut något som ta med sig i sin profilering och 

marknadsföring, säger Östersunds kommunalråd Annsofie Andersson som var med 

och delade ut priserna. 

 Läs också 

 Här var de nominerade 

https://tips.mittmedia.se/op
https://tips.mittmedia.se/op
http://op.se/lanet/ostersund/1.4296383-nya-guldstjarnor-pa-gang
http://www.op.se/


 Marcus Berglund 

 marcus.berglund@op.se 
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