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Årets Boråsambassadörer 2012 är
Gunnar Jägsell och Henry Augustsson
Under firandet av Borås födelsedag, fredag 29 juni kl 12.00, tillkännagavs
enligt tradition Årets Boråsambassadörer 2012, som för första gången sedan
starten 1990 går till två personer.
Juryns motivering lyder:
”Årets Boråsambassadör är inte en utan två personer som glatt och berikat
boråsarna genom många år. Henry Augustsson som revyartist och uppskattad
radioröst. Gunnar Jägsell som drivande eldsjäl för ungdomsarbete och musik.
Idag fortsätter de att vara betydelsefulla genom ett värdefullt och engagerat

arbete med att i Lokalkanalen dokumentera stora och små händelser i Borås
för nuet och eftervärlden. Båda personifierar för många en omistlig del av
Borås”.
Nytt för i år är en specialdesignad pin som tagits fram till
Boråsambassadörerna. Den har formen av en nyckel med en Boråssiluett som
visar några av stadens kända byggnader och sevärdheter. Nyckeln som
symbol representerar också ”Stadens nyckel” eller ”Key to the city” som är en
hederstitel på framstående samhällsmedborgare.
Ambassadörernas första uppdrag
Gunnar Jägsell och Henry Augustsson första uppdrag blir att, redan i samband
med sitt korande, överlämna Borås Idrottshistoriska Sällskaps
”Boråsmedaljen” för årets idrottsprestation 2011. Vinnare är Anna Alenäs som
blev nordisk mästarinna i rullstolstennis 2011, för andra året i rad.
Gunnar Jägsell
•
•

•

•
•
•
•

Föddes i Karlstad men bosatt i Borås sedan 1947 då Gunnar
endast var 3 år gammal.
Startade "Club Astrid" 1966 som var en av Borås första
popklubbar. Detta efter en egen aktiv karriär i rock/popband "The
Chapmen".
Startade 1978 föreningen Scenstudion som verkar för aktivt
musikintresserade ungdomar med bl.a. repetitionslokaler och
inspelningsstudio. Föreningen är fortfarande aktiv.
Upphovsman, författare, kompositör och producent, tillsammans
med Pelle Persson, av musikalen "The First Audition" 1982/83.
Initiativtagare till bildandet av Kulturföreningen Tåget efter
uppmärksamheten kring musicalen "The First Audition".
Programledare, producent och projektledare på Sveriges Radio
P4 Sjuhärad mellan 1992-1995.
Startade Ljud & Bildskolan (LBS) i Borås år 2000 i samarbete
med Ljud & Bildskolan i Varberg.

Henry Augustsson
•
•
•

Född, uppväxt och bosatt i Borås under hela sitt liv.
Arbetat som fönsterputsare.
Spelade fotboll i Norrby på 70-talet och ishockey med Borås HC

•

•
•
•
•

fram till 1976.
Henry började på Sveriges Radio P4 Sjuhärad 1991 och arbetade
där i 16 år som programledare och reporter med morgonprogram
och programmet Folk å Fira.
Var med att startade upp Sommartorsdagarna® 1989 som
konferencier.
Har spelat revyer med Curt Peterson i 25 år och har även jobbat
på Stadsteatern som skådespelare på 80-talet.
Medverkade också i Millennierevyn på Stadsteatern tillsammans
med Helge Skoog, Jarl Borssen och Ewa Roos.
Jobbar idag förutom med Lokalkanalen också som vissångare och
musiker.

Tidigare ambassadörer 1990 - 2011
Ewa Roos, Bengt K Å Johansson, Jan Hjalmarsson, Mats
Segerblom, Olof Franzon, Göran Stenbäcken, Annika Duckmark,
Anders Linderoth, Björn Hedström, Åke Johansson, Wigar
Bartoldsson, Anders Svensson, Anita Zetterman, Jill Johnson,
Carl-Magnus Stolt, Olle Blomqvist, Åke Johansson, Stefan
Andréasson, Stefan Persson, Heli Heino, Carl-Axel Ekman och
Christer Björkman.
För mer information kontakta gärna:
Helena Alcenius, VD BoråsBorås AB, 0705-41 54 44
Anna Lilja, projektledare BoråsBorås AB, 0704-55 32 93

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget
har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom
aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott
värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och
näringslivet i Borås.
boras.com
facebook.com/borascom
twitter.com/boraspunktcom

Kontaktpersoner
Helena Alçenius
Presskontakt
VD
helena.ransjo.alcenius@boras.com
0705-41 54 44

