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Vinnare utsedda på digital prisutdelning 

Årets landsbygdsföretag blev Pero och Milanka Cukics kalkonuppfödning. 
Vinnare av Årets entreprenör är Jessica Buhre Städ & fönsterputsning.  
Årets UF-företag blev Solveigs Sockerbageri UF och Equcenter UF. 

 
Idag den 9 december, i samband med kommunstyrelsens möte, uppmärksammades människorna 
och företagen som är med och driver kommunens utveckling. Leif Sandberg (C) 
kommunstyrelsens ordförande, öppnade det digitala mötet.  
 

−  Jag vill konstatera att kommunen till stor del finns till för att vi har våra små och 
medelstora företag. Det är otroligt viktigt att vi uppmärksammar våra småföretagare. Alla 
stora företag har varit små en gång i tiden. Det ska vi aldrig glömma, säger Leif Sandberg. 

 
Sara Anheden (S), kommunstyrelsens andra ordförande delade ut pris till Pero och Milanka 
Cukics kalkonuppfödning som har utvecklats till att bli en av Sveriges största.  
 

−  Tack så mycket för priset! Kalkonuppfödning är ett tufft jobb då kalkoner är känsliga 

djur. Foder, hygien, temperatur och ventilation är viktiga parametrar, allt måste stämma 

och vi vill lämna ifrån oss fina djur, säger Pero Cukic. 

Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens första vice ordförande delade ut pris till Jessica 

Buhre som driver Jessica Buhre städ & fönsterputsning. Jessica blev både glad och överraskad av 

utnämningen.  

− Jag stod vid ett vägskäl för fyra år sedan då jag jobbade inom vården och valde då att 

satsa på mitt eget företag inom hem och företagstäd. I dag har jag åtta anställda och det 

verkar finnas hur mycket jobb som helst på Österlen. Vi servar 25 lokala företagare och 

cirka 130 privata kunder varje månad.  Det känns så gott att vinna priset och det är tack 

vare mina medarbetare som jag sitter här idag, säger Jessica Buhre. 

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör delade ut priser till Årets UF-företagare, som är Solveigs 

Sockerbageri UF och Equcenter UF. 

− UF-programmet är en fantastisk skola som man har nytta av hela livet, oavsett var man 

landar. Det är en jättebra grund att stå på. Det är därför en stor ära att dela ut dessa 

priser, säger Leif Sandberg. 



 

Vinnare 2020 

  

Årets landsbygdsföretagare: Pero och Milanka Cukic 

Motivering: Pero och Milanka Cukics kalkonuppfödning har utvecklats till att bli en av Sveriges 

största. Med en kärlek till familjen, djuren och en god djurhållning i fokus är de ett fantastiskt 

exempel på ett landsbygdsföretag. 

 

Årets entreprenör: Jessica Buhre Städ & fönsterputsning 

Motivering: Med stor omtanke för sina kunder och alltid med människan i fokus utvecklar Jessica 

Buhre sitt företag. Hon gör stor skillnad för hela bygden, både för kunder och anställda. 

 

Årets UF-företag: Solveigs Sockerbageri UF och Equcenter UF 

 

Solveigs Sockerbageri UF: Solveig Svanfeldt 

Motivering: Solveigs Svanfeldts företag kombinerar genuint mathantverk och riktigt finlir i 

bakandet. Hon visar prov på uthållighet och envishet i sitt företagande.  

Solveig drar på ett smart sätt nytta av sina kunskaper och det nätverk hon har omkring sig för att 

lyckas. Så gör en sann vinnare av Tomelilla kommuns Ung Företagsamhetspris. 

 

Equcenter UF: Alma Sigvardsson, Hedvig Karlsson, Lovisa af Geijerstam, Tuva Morén 

Motivering: I sann entreprenörsanda såg Equcenter möjligheterna i en utmaning de stött på. 

Genom att tänka stort erbjuder Equcenter en produkt, som både löser problem för entreprenörer 

att nå ut och ger hästintresserade tillgång till tjänster. Allt på ett enda digitalt ställe. Det gör 

Eqcucenter till en värdig vinnare av Tomelilla kommuns Ung Företagsamhetspris. 
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