
Yrkeslärare hedras med över tre meter hög bronsstaty. Vi 
välkomnar pressen och alla intresserade på invigning i Årsta 
den 23 oktober. 
 
Yrkesläraren Kimmo Martin har betytt mycket för många. Därför kommer han nu att 
överraskas med en över tre meter hög staty utanför Ahlsell i Årsta. Bakom initiativet står 
organisationen WorldSkills Sweden och den före detta eleven Anton Hasenstrauch. Syftet 
är att hylla Kimmo Martin men även att inspirera andra att vilja bli yrkeslärare.  
 
Kimmo Martin är yrkeslärare inom VVS och svetsning. Han är en av många yrkeslärare i 
Sverige som varje dag för sina yrkeskunskaper vidare till nästa generation. Organisationen 
WorldSkills Sweden vill med statyn visa på hur viktiga yrkeslärare kan vara:  
 

- Det behövs fler duktiga yrkeslärare som delar med sig av sin yrkeskunskap. Genom 
att hedra Kimmo med en staty vill vi visa på vilket avtryck man som yrkeslärare kan 
göra, både för enskilda personer och för hela samhället i stort, säger Pontus 
Slättman, VD/CEO på WorldSkills. 

 
Kimmo Martins före detta elev Anton Hasenstrauch har idag ett jobb han älskar och är bra 
på. Dessutom tävlade han med stor framgång i årets upplaga av yrkes-VM som gick av 
stapeln i Ryssland. Mycket av hans framgångar vill han tacka Kimmo för.  
 

- Kimmo väckte min nyfikenhet och mitt intresse. Han la ner så mycket tid och 
engagemang på mig. Att hylla honom med en staty känns helt rimligt och det 
roligaste är att Kimmo inte vet någonting om statyn än. Han kommer tappa hakan 
fullständigt, säger Anton Hasenstrauch.  

 
Obs: Invigningen av statyn äger rum den 23/10 kl 13.30 utanför Ahlsells butik i Årsta. 
Adress: Älvkällevägen 4, Årsta. Vi välkomnar er varmt till invigningen då statyn kommer 
att avtäckas. Då vi vill att statyn ska bli en överraskning för Kimmo ber vi er att inte skriva 
något om detta innan invigningen. Tack på förhand!   
 
För frågor kontakta;  
Pontus Slättman, pontus.slattman@worldskills.se. Mobil; +46 705 14 75 65  
 
 
 
WorldSkills Sweden 
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom 
Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, 
yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta samarbete i uppdrag att öka attraktionskraften, 
statusen samt kvaliteten för svenska yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden ansvarar för det svenska 
Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills Competition) och Yrkes-EM (EuroSkills) samt är arrangör 
av Yrkes-SM. Yrkeslandslagets huvudsponsorer är AFA Försäkring som värnar arbetsmiljö samt AMF som 
fokuserar på hållbara pensionslösningar. 
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