
	  
	  
Lördag 6 oktober är det åter dags för SKÅNSKA AKADEMIEN att dela ut vandringspriset Årets 
Medelpunkt i det som är Skånes mittpunkt eller om man så vill Mittelen, det vill säga Höör.  

I år är det polisen EWA-GUN WESTFORD som tilldelas denna utmärkelse. Bland tidigare 
prismottagare kan nämnas Anne Lundberg, Jan Lundgren, Eva Rydberg, Percy Nilsson, Johan 
Wester och Jan Troell. 

 

 
Prisceremonien äger rum lördagen den 6 oktober på stiftsgården Åkersberg i Höör, med start 
klockan 11:30 och varar till ca 13:30.  

MEDVERKANDE VID PRISCEREMONIEN 
Musikframträdanden av en stjärnduo från Höör Barock: Emelie Roos & Dohyo Sol.  

Martin Martinsson, Director för Skånska Akademien, hyllar prismottagaren och överräcker den 
personliga utmärkelsen.  

Medverkar gör också Anna Palm, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.  

SMAKLIG SPIS!  
Åkersberg, tillsammans med Höörs scoutkår, har till försäljning något att äta och dricka för alla som 
besöker detta evenemang. Korv, fika mm har utlovats!  

Efter ceremonin med start kl.13:45 arrangerar Åkersberg en LUNCH som man är välkommen att boka 
bord till. Boka senast den 28 september. Mail restaurangen@akersberg.se eller tel. 0413 – 55 91 63. 
 
Mittelen meny 2018 (vegetariskt alternativ finns) pris 250 kr för varmrätt och dessert: 
Unggrisklubba, mandelpotatisstomp, ristad rosenkål, picklad lök samt ingefärssky. 
Mjölkchokladparfait. Rabarbersorbet, brynt vit choklad, pistagenötter och havstornscurd. 
 
Som avslutning på lunchen kåserar professor Jonas Frykman. 

Välkomna! 

Ewa-Gun Westford, som är uppvuxen i Borrby, bestämde sig 
tidigt för att bli polis. Hon blev en av de första kvinnliga 
poliserna i landet och har stannat i yrket i 43 år. Ewa-Gun är 
idag kommunikatör för polisen i södra regionen och därmed 
ofta ansiktet utåt för polisen i Skåne, Kronoberg och Blekinge.      
     Hennes sätt att med saklighet och lugn informera 
allmänheten om allvarliga händelser eller brott har gjort henne 
till en uppskattad och respekterad representant för polisen. 
Hon har också starkt bidragit till att skapa förståelse för den 
många gånger svåra roll som polisen har i kampen mot 
brottsligheten. 
 
Det är en stor ära för Skånska Akademien att få tilldela Ewa-
Gun Westford utmärkelsen Årets Medelpunkt. 

                       Martin Martinsson, Director Skånska Akademien   



 
 

	  


