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                                                                                        Pressinformation 20 juni 2018 

Årets Bygmastipendiater prisade 
 
För femte året i rad premierar Bygma framstående sistaårselever på Bygg- och 
anläggningsprogrammet runt om i landet. Sammanlagt 22 studenter på 12 olika skolor har 
under våren fått motta Bygmastipendiet. Bland de prisade finns bland andra en bronsmedaljör 
i Yrkes-SM, en svensk mästare i Plattsättning samt för första gången hela fem tjejer.  
 
Det är nu fem år sedan Bygma valde att instifta sitt Bygmastipendium. Syftet var – och är – att 
uppmuntra elever att välja byggbranschen och bidra till att stärka branschens yrkesstolthet, allt i syfte 
att bidra till säkerställandet av framtida arbetskraft och kompetens inom byggsektorn.  
 
Med stipendiet vill Bygma premiera framstående sistaårselever på Bygg- och anläggningsprogrammet 
runt om i landet och det ges till den eller de elever som antingen visat på goda studieresultat 
alternativt gjort en anmärkningsvärd uppryckning. Sammanlagt samarbetar man nu med tretton olika 
skolor, varav tre är nya för i år; Hushagsskolan i Borlänge, Tyresö gymnasium och för första 
gången även en gymnasiesärskola, Stockholms byggtekniska särgymnasium.    
 
Sammanlagt har 22 elever tilldelats Bygmastipendiet i år. Bland dem återfinns Filip Sandgren vid 
Hahrska gymnasiet i Västerås, som nyligen även vann SM i Plattsättning och Vilhelm Fredriksson 
vid Hushagsgymnasiet i Borlänge, som tog en hedrande bronsplats i Yrkes-SM tidigare i år. Därtill var 
det hela fem tjejer som belönades – inte helt vanligt i den mansdominerade byggbranschen: Frida 
Jakobsson vid Hushagsgymnasiet i Borlänge, Alice Lindberg vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, 
Olivia Lundberg vid Tannbergsskolan i Lycksele, Mi Andersson vid Strömbackaskolan i Piteå samt 
Sonya Markström vid Dragonskolan i Umeå.     
 
–Med stipendiet vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld, inspirera fler ungdomar till att vilja 
satsa på en utbildning inom bygg och för dem som nu är på väg ut i arbetslivet att känna verklig 
yrkesstolthet. Utöver prissumman kan Bygma dessutom bistå stipendiaterna med kontakter för 
framtida praktik och arbete, säger Urban Johansson, VD för Bygma i Sverige. Det är en oerhört fin 
samling ungdomar vi i år har haft förmånen att få belöna.   
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Urban Johansson, VD Bygma, 070-432 35 30, ugj@bygma.se 
Carl Evedius, marknadschef och presskontakt Bygma, 08-519 425 24, ces@bygma.se 
 
Bifogad pressbild är fri för publicering. För fler eller andra bilder, vänligen kontakta Martina Nyman, 
projektledare, 0707-42 40 43 eller martina.nyman@visuellpr.se.   
 
 
 
Fakta Bygmastipendiet och Bygma: 
Bygma anslår 10 000 kronor per skola, som en jury inför varje läsårsavslutning fritt får fördela mellan 1-2 
avgångselever. Sökanden ska ha utmärkt sig genom fina studieresultat eller genom att ha gjort en påtaglig 
uppryckning under sin skolgång och visat att allt är möjligt. Utöver prissumman kan Bygma bistå med kontakter 
för praktik och arbete.Bygmastipendiet delades ut första gången 2014.  
 
Under 2018 delas det ut på följande skolor: Anderstorpsgymnasiet,Skellefteå; Dragonskolan, Umeå; Hahrska 
gymnasiet, Västerås; Hushagsgymnasiet, Borlänge; Luleå gymnasieskola; Rekarnegymnasiet, Eskilstuna; 
Stockholms byggtekniska gymnasium; Stockholms byggtekniska särgymnasium; Strömbackaskolan, Piteå; 
Sundsvalls gymnasium; Tannbergsskolan, Lycksele; Tyresö gymnasium samt Örnsköldsviks gymnasium. 
Stockholms byggtekniska gymnasium valde dock att inte premiera någon student i år.  
 
Bygma Gruppen AB är ett dotterbolag till den danska byggmaterialkoncernen Bygma Gruppen A/S. Koncernen 
består av cirka 100 anläggningar fördelat i hela Norden, med cirka 2 100 anställda. I Sverige finns 17 
anläggningar, som tillsammans omsätter 1,2 miljarder SEK. 
 


