- Tips oss om korona-helter
For 23. gang skal BA kåre Årets Bergenser. Nå ber sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson leserne tipse om folk som
har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien.
sentrum: Siden 1998 har BA kåret Årets Bergenser.
Hvert år oppunder jul har vi invitert til storstilt fest for å feire den eller de som er blitt kåret til den høythengende
tittelen.
Sendes på BA.no
Prisen deles ut til en eller flere personer som gjennom sitt virke, profesjonelt eller privat, har gjort en ekstra innsats for
å gjøre Bergen til en enda bedre by å leve i, heter det i stattutene.
- Også i år blir det en storstilt feiring, men det blir annerledes. Korona-situasjonen gjør at vi ikke kan invitere så mange.
Men ingen skal gå glipp av noe. Vi kommer til å bringe ut levende bilder og flott dekning på BA.no, slik at bergenserne
kan følge begivenheten direkte, sier Sveinbjørnsson.
Han sier 2020 er blitt et veldig spesielt år for oss alle.
- Vi må tilbake til krigen for å finne en situasjon med tilnærmet unntakstilstand i byen vår. Det er naturlig at denne
situasjonen også påvirker juryen, sier sjefredaktøren.
Søker helter
Han sier det er mange i byen vår som har gjort en ekstraordinær innsats for sine medborgere i denne tiden.
- Vi vet det er mange fine historier om folk som har gjort en spesiell innsats, enten det er på sykehus, sykehjem, i
nabolaget eller på jobben. Nå ber vi leserne om å tipse oss om folk som fortjener å bli løftet frem i BA, sier
sjefredaktøren.
Avisen står midt i en flytteprosess til Vestre Torggaten midt i sentrum.
- Nå er det lettere å få kontakt med oss enn noen gang, sier han.
Send inn ditt forslag til:
aarets.bergenser@ba.no
TIDLIGERE VINNERE:
1998: Herborg Kråkevik

1999: Kvinner på randen
2000: Thor Brekkeflat
2001: Rolf B. Wegner
2002: Erna Solberg
2003: Herman Friele
2004: Kurt Nilsen
2005: Trond Mohn
2006: Davy Wathne
2007: Mons Ivar Mjelde
2008: Anne-Grete Strøm-Erichsen
2009: Bjarte Hjelmeland
2010: Gunnar Staalesen
2011: Inga og Tor Blaha.
2012: Nathan Eshete
2013: Bård og Vegard Ylvisåker
2014: Frank Aarebrot
2015: Kygo - Kyrre Gørvell-Dahll
2016: Helge Jordal
2017: Fargespill
2018: Håvard Lorentzen.
2019: Marcos Amano/Robin Hood-huset.
Image info:
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