
Välkommen till Folkets Park Sjöbo 

Torsdag 3 oktober 2019
2019 års Företagarfest

Program: 
18:30 Samling i Folkets Park

På väg mot Sveriges hetaste arbetsgivare – ESS Group
Anders Nilsson, VD Ystad Saltsjöbad / Head of Operation ESS Group

Utmärkelser som delas ut på festen:
Årets Företagare som utses av Företagarna i Sjöbo
Årets Landsbygdsföretagare som utses av LRF
Årets Nyföretagare som utses av Nyföretagarcentrum Öresund
Årets Anställd som utses av Företagarna i Sjöbo
Stipendium till Sjöbos Toppelever år 2019 delas ut av Företagarna i Sjöbo
Gesäll- och Mästarbrev delas ut av Företagarna

2008 års Företagarfest
31 oktober

Välkommen till

Nyheter: 
Årets anställd utses. Glöm inte att • 
nominera!
Årets landsbygdsföretagare.• 

 Gräv där du står - 
det mesta är ogjort
” 

Föredragshållare Yngve Bergqvist,
grundare av Icehotel, Jukkasjärvi.

Lovestad HandelsklubbLove 

Bindande anmälan genom insättning av 300:-/person 
(moms ingår med 60:-) på bankgiro 662-7574 senast 2019-09-20

OBS! Märk inbetalningen med 2203/139
Glöm ej uppge namn och företag på inbetalningsavin. Org.nr 212000-1090

I priset ingår: Förrätt, varmrätt, kaffe och kaka

Underhållning med musik av Claes Sjöbeck från Blentarp

Inbjudan 

Anders Nilsson
VD Ystad Saltsjöbad / Head of Operation ESS Group



Nominerade till priset som 

Årets Företagare 2018

Fredrik Esperup, Sjöbecks färg AB
Efter snart 30 år i butiken varav nästan 10 som ägare fortsätter Fredrik 
att med gedigen kunskap och service hjälpa såväl privatpersoner som 
företagare inom färg, tapeter, golv, kakel och klinker. I dagarna stundar 
flytt till nya lokaler och nästan dubbel yta.

Markus Knast, Sjöbo Gummi
Sjöbo Gummi har varit i familjen Knasts ägo sedan 1979 och 2003 
var det Markus som tog över. Sjöbo Gummiverkstad arbetar med all 
sorts däckservice för personbilar, motorcyklar, entreprenadfordon, 
traktorer, lastbilar. Bolaget fortsätter att utvecklas och kunderna verkar 
nöjdare än någonsin.

Gisela och Olov Bengtsson, AB Bil-Bengtsson
Gisela och Olov är 3:e generationens bilhandlare med en verksamhet 
som numera närmar sig miljardomsättning.
Sedan starten av reparationsverkstaden i Sjöbo 1930 har företaget 
utvecklats på ett imponerande sätt och levererar nu ett komplett bilä-
gande med tankar, tvättar, service och ekonomi i hela sydöstra Skåne.

AB SJÖBO GUMMIVERKSTAD


