
 
Årets fordonselev utses av lärare på fordonsprogrammet.  
Sedan delar Motorhistorikerna i Norr ut en check på 5000 kronor.  
I år blev det Anton Moosberg Persson som fick checken  
av ordförande Crister Lundgren. 
Foto: Lena Leffler 

 

Lyckodagen: Han 
 fixade både jobb  
och stipendium 

Fordonseleven Anton Moosberg Persson  

har framtiden utstakad efter fordonsprogrammet.  

Han ska reparera maskiner uppe i Aitik.  

"Jag har ett jobb vilket känns bra", säger han. 

BODEN 11 JUNI 2021 14:00 

På fredagen gick han ut fordonsprogrammet på Björknäsgymnasiet  

och är i dag färdigutbildad maskinmekaniker. En sällsynt duktig  

elev om man får tror lärarna och en eftertraktad arbetskraft. 

– Jag ringde en person som sedan ringde verkstaden och  

rekommenderade mig. De hade visst haft en tjänst ute och  

behövde folk. Nu har jag fått ett jobb uppe i Gällivare i  

Aitik i truckverkstaden, säger Anton Moosberg Persson. 



Vid studentexamen fick han också ta emot ett diplom som  

bästa fordonselev av Motorentusiasterna i Norr som delades  

ut i klassrummet. På diplomet står det att Anton visat på  

gott kamratskap och personlig utveckling under utbildningen  

och stort intresse och engagemang för att främja och bevara  

vår fordonshistoria. Anton Moosberg Persson får 5000 kronor  

och ett femårigt medlemsskap i Motorentusiasterna i Norr. 

– Det är inte illa. Pengarna ska jag lägga på min veteranbil  

som behöver lagas och fixas till. Det är en Volvo 245 som  

är i så pass fin så jag behöver bara fixa till karossen i  

ursprungsskick, säger Anton Moosberg Persson. 

Varför blev det Anton? 

– Det är lärarnas uppdrag att välja elev. Det är tredje året  

som Motorentusiasterna i Norr delar ut ett stipendium  

och ett medlemsskap i våran klubb. Det är både för att  

visa uppskattning för tjejerna och killarna som går fordons  

och sedan är det också ett sätt för oss att få in yngre människor  

i vår klubb, säger ordförande Crister Lundgren. 

 


