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Vägvisare mot toppen prisas
Tenzingpriset är instiftat av
fastighetskonsulten Tenzing.
Namnet är taget efter sherpan Tenzing Norgay, mannen
som 1953 tillsammans med
nyazeeländaren
Edmund
Hillary blev först att bestiga
Mount Everest.
Fyra kandidater i år
Priset ska gå till en verksam
vägledare i Sverige som har
gjort en prestationen möjlig.
I fjol delades priset ut
för första gången, till Pär
Johansson från Glada Hudikteatern.
I år finns fyra kandidater:
ºPercy Barnevik, för sitt

engagemang inom organisationen Hand in Hand.
ºJournalisten Robert Aschberg som ledde författaren
Stieg Larsson först till
Piratförlaget och sedan vidare till Norstedts med manuset
till världssuccén Millenniumtrilogin.
ºFotbollstränarna Johnny
Gyllensjö och Ola Gällstrand
som först upptäckte Zlatan
Ibrahimovics exceptionella
talang.
ºInnovationsprofessorn Kaj
Mickos, känd från tv för sina
program från idé till patenterad produkt på 72 timmar.
Hans motto är att alla har

rätt att få sina idéer prövade.
Vem som får priset på
100 000 kronor avslöjas vid
en stor tillställning i Stockholm på onsdag.
H&M:s vd är ordförande
Juryns ordförande är H&M:s
vd Karl-Johan Persson och
medlemmarna bland andra
bergsbestigaren
Renata
Chlumska, som har bestigit
Mount Everest, Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles BermudezSvankvist och Tenzings vd
Tom Lindahl.
Vid ceremonin, som väntas samla många av
näringslivets toppar, deltar
även Jamling Tenzing Norgay, son till Tenzing Norgay.
Även Jamling Norgay har bestigit Mount Everest.
MOSSE WALLÉN
mosse.wallen@di.se
08-573 652 66

En lysande utmanare!
Louis Roederer är en champagne för de verkliga kännarna.
I skuggan av sin storebror Cristal utmanar den eliten.
Av världens främste champagnekännare, svensken Richard Juhlin,
fick den högre betyg än
någon annan icke
årgångsbetecknad
champagne i prisklassen
under 400 kr.
I sin Champagne Guide
beskriver Juhlin vinet
som ”lysande”.
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Percy Barnevik, Zlatan Ibrahimovics tränare
eller Robert Aschberg?
Eller innovationsprofessorn Kaj Mickos?
Någon av dem får på onsdag Tenzingpriset
som delas ut för andra gången.

Louis Roederer

FYND!
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Numera säljs Louis
Roederer Brut Premier
i snyggt designade
presentkartonger. Det
finns tre olika mönster
att välja bland. Här ser
du ett av dem.

Nr 7602
Louis Roederer
Brut Premier
355:Alkoholhalt 12%

NOMINERADE. Percy
Barnevik, tv-mannen Robert
Aschberg och innovationsprofessorn Kaj Mickos.

Hälften av alla
som drunknar har
alkohol i blodet

Kontorsplats uthyres
någonstans mellan
Stockholm och Göteborg.
SJ Biz – skräddarsydda affärsresor med bekväma arbetsplatser.
Inget annat sätt att resa lämpar sig bättre för arbete än
tåget. Var annars finns det till exempel så gott om plats att
du faktiskt kan ha möten under resan? Eller möjligheten
att jobba uppkopplad mot Internet hela vägen? På tåget
förvandlas helt enkelt restid till effektiv tid. Med SJ Biz,
vårt erbjudande till företag, blir dina affärsresor
dessutom effektivare både före och efter resan.

Du kan bland annat utforma ditt avtal efter hur ni reser, välja
det betalningssätt som passar er bäst och boka taxi, hyrbil
och hotell i förväg. Det handlar med andra ord om skräddarsydda affärsresor. Varje kvartal får du sedan en uppföljning
på företagets resande inklusive en miljökalkyl. Gå in
på sj.se/sjbiz, ring 0771-75 75 55 eller kontakta er
resebyrå för mer information.

Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval.

