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Nu delar vi ut näringslivspriserna
Välkommen att hylla Tomelilla kommuns fantastiska företagare tillsammans med oss!
För att värna om allas hälsa blir prisutdelningen i år digital. Det är enkelt och smidigt
att delta när Årets landsbygdsföretagare, Årets entreprenör och Årets UF-företag
tillkännages.

Den 9 december, i samband med kommunstyrelsens möte, uppmärksammar vi människorna och
företagen som är med och driver kommunens utveckling. Kommunen delar ut pris till Årets
landsbygdsföretagare och Årets entreprenör. Årets UF-företag kommer också att presenteras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnarna.
När
Onsdag 9 december, klockan 14.00-15.00.
Var
Prisutdelningen sker digitalt.
Anslut till Zoommötet via dator eller telefon här:
https://zoom.us/j/7842828526?pwd=YVBOTzZQNWJJSFFLcmM3YTlRK2NiZz09
Alternativt mötes ID: 784 282 8526

Program
•

Inledande tal av Leif Sandberg (C), kommunstyrelsens ordförande

•

Prisutdelning av kommunstyrelsens ordförande, Leif Sandberg (C) och
kommunstyrelsens andre vice ordförande, Sara Anheden (S).

Här är de nominerade:
Årets Landsbygdsföretagare
Pero och Milanka Cukic
Peo och Milanka har byggt upp en framgångsrik verksamhet inom de gröna näringarna. De är
idag landets näst största kalkonuppfödare som med stor passion och uthållighet driver och
utvecklar sin verksamhet.
Bengt Nilsson maskinstation
Med sin enorma lokalkännedom och stora bredd på verksamheten erbjuder Bengt och hans
medarbetare ett ovärderligt stöd till bygdens lantbrukare. I många år har Bengt Nilssons
maskinstation varit en självklar partner för de gröna näringarna i Tomelilla kommun.
Årets entreprenör
Jessica Buhre Städ & fönsterputsning
Jessica har utvecklat sin verksamhet från en deltidssysselsättning till ett företag med flera anställda
och en stadigt växande kundkrets. Personligt bemötande, kvalité och nytänkande har ger många
nöjda kunder.
Emma och David Höök Talldungen
För deras ambition att skapa en unik upplevelse i Tomelilla kommun. Med ett exceptionellt
värdskap och innovativa matupplevelser går Emma och David från klarhet till klarhet och blir
ständigt hyllade för sitt fantastiska arbete på Talldungen.
Välkommen!

Kontakt

Henrik Lundblad, näringslivschef
Telefon: 0417- 182 08
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se

