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På bild: Helena Karlsson, 2017 års stipendiat av Frixos stiftelse. Foto: Berne Albertsson. 

Årets stipendiat av Frixos insamlingsstiftelse 
är utsedd 
 

Den 22 oktober 2015 fyllde Fontanas grundare Frixos Papadopoulos 70 år. I 
samband med högtidsdagen startade han sin egen stiftelse i syfte att främja 
entreprenörskapet i Sverige. Nu är 2017 års stipendiat korad. 

Frixos stiftelse ska hjälpa och inspirera entreprenörer att våga tro på sin sak och 
fortsätta utveckla sina idéer. Nu står det klart att årets stipendium om 45 000 
kronor går till Helena Karlsson från Tyresö. Helena har stor kunskap och lång 
erfarenhet inom teater och har arbetat som teaterlärare i många år.  
 
Hennes mål med stipendiet är att starta en teaterverksamhet i Tyresö för utsatta 
barn och ungdomar. Det ska bli en frizon där de på ett lekfullt sätt får lära sig 
grunderna i teaterteknik genom alla led i en produktion: från manusskrivande till 
premiär på teaterscenen. 
 



- Glädjen i mitt hjärta känner inga gränser! Jag vill tacka Frixos och alla i stiftelsen 
för att ni vill vara med och bygga grunden för alla barns lika rättigheter till att nå 
sina drömmar. Idag är början på något stort. Nu ska vi göra skillnad i barns vardag, 
säger stipendiaten Helena Karlsson.  

Fonden kommer användas som stöd till ett antal kostnadsfria platser under 
verksamhetens första år. 

- Vi önskar Helena all lycka till med sin nya teaterverksamhet och är övertygade om 
att hon kommer att göra skillnad för barn och ungdomar i samhället, drivet av 
hennes passion och personliga engagemang, säger Loizos Papadopoulos, 
styrelseordförande för Frixos insamlingsstiftelse.  
 
Frixos stiftelse har till ändamål att stödja entreprenörskap i Sverige som syftar till 
att främja ett hållbart samhälle såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. 
Stipendiaten ska också motverka all form av utanförskap i samhället, genom 
integration och uppmuntran till mångfald som gynnar ökad tolerans och förståelse.  
 
Under ansökningsperioden 20 juni – 2 oktober 2017 tog stiftelsen emot totalt  
48 ansökningar.  
 
För mer information vänligen kontakta: Emelie Engström, presskontakt, på telefon 072-
886 98 00 eller emelie@editk.se. 

Fontana Food AB är ett familjeföretag. Sedan starten 1978 har familjen Papadopoulos varit ambassadör för 
mat från Grekland och länderna kring Medelhavet i Sverige. Den klassiska halloumiosten har funnits sedan 
1980-talet, då Fontanas grundare Frixos Papadopoulos var först i Sverige med att sälja halloumi. Numera är 
den högt älskad i hela landet. Fontana har alltid arbetat för ett hållbart samhälle när det gäller både människa, 
djur och natur. Detta är något som vår grundare Frixos Papadopoulos alltid värnat om, långt innan det hamnat 
i dagens fokus och samhällsdebatt. Fontana drivs idag i andra generationen och sonen Loizos Papadopoulos 
är VD.  
 
 


