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PRESSMEDDELANDE

Nya ambassadörer för Eda kommun

Kommunstyrelsen har utsett Elin Brask och Mathias Holmgren till nya 
ambassadörer för kommunen. 

I rollen som ambassadörer kommer Elin och Mathias att hjälpa till i 
marknadsföringen av kommunen. De övertar ambassadörsrollen från Julia 
Martinsson, hockeyspelare, som innehaft den sedan maj 2016.

- Elin för Edas starka skyttetradition vidare, säger Edas kommunalråd Hans 
Nilsson. Hon har med stor målmedvetenhet och noggrannhet slagit sig in i 
Sverigeeliten. Det är imponerande att Elin över tid lyckats vara i topp i sin 
åldersklass i en sådan precisionssport som skytte.

Elin Brask är uppvuxen strax utanför Charlottenberg. Hon började med 
skytte redan som sexåring i Eda Skyttegille. Nu tävlar hon både i luftgevär 
och på sommaren skjuter hon korthåll 50 m. Bland hennes största meriter 
återfinns 6 individuella SM-medaljer, ett guld i senior-  och fyra guld i 
juniorklassen även ett silver och brons i junior-SM. När inte Elin skjuter 
läser hon industriell design och produktutveckling på universitetet i Örebro.

-Mathias har genom sin sång spridit glädje runt om i Sverige ända sen sitt 
genombrott i början av 2000-talet. Han är en i raden av kulturpersoner som 
börjar sin bana i Eda musikskola, säger Edas kommunalråd Hans Nilsson.

Mathias Holmgren är uppvuxen i Rudsgården utanför Koppom. Mathias 
gjorde sitt genombrott i Fame Factory 2002. Han har varit sångare i 
Barbados, medverkat i Melodifestivalen, deltagit i Så ska det låta, 
Doobidoo, Fångarna på fortet, Gokväll, Nyhetsmorgon mm. Han har också 
gjort en omfattande julturné med Åsa Jinder, samarbetat med Carola 
Häggkvist, Anna-Lotta Larsson och Staffan Hellstrand på skiva och mycket 
mera. De senast åren har Mathias åkt landet runt som populär DJ, varit en av 
de ansvariga för nöjet på Birka Cruises med egna schlagerkryssningar, varit 
konferencier på bl a gaykryssningen, West Pride, SpringPride i Eskilstuna, 
Söderhamn Pride och den stora schlagerkvällen på Stockholm Pride. 
Senaste singeln Ett gott nytt år är startskottet på ett samarbete med bl a 
Camilla Läckberg och Henrik Janson och fler låtar kommer att släppas 
under året.
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För att blir ambassadör ska personen ha anknytning till kommunen, vara 
uppmärksammad både i Sverige och gärna utanför landets gränser. 
Ambassadörer utses för ett år i taget och utnämns i samband med 
Charlottafirandet. I år sker utdelningen den 13 maj kl 12:45 i Paviljongen i 
Järnvägsparken, Charlottenberg.

För mer information kontakta:

Margareta Bergman, Informationschef
Telefon: 0571-281 42, 070-325 29 11
E-post: margareta.bergman@eda.se
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