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De blev ”Årets Hantverkare” på
Hantverkargalan
Nära 400 personer minglade och firade när vinnarna bland Sveriges bästa
hantverksföretag fick motta priset ”Årets Hantverkare”. Hantverkargalan, som
ägde rum i Victoriahallen på Stockholmsmässan, är byggbranschens mest
framstående tillställning och ett tillfälle att hylla de bästa i en bransch som
annars får utstå en del kritik. Av årets drygt 4 100 nominerade företag tog sig
60 företag till finalen som ”Årets Hantverkare”, inom kategorierna: Bygg, El,
VVS och Måleri.

Det var jubel och applåder när en välupplagd Peter Settman, programledare
för galan, bjöd upp och intervjuade de totalt 12 vinnande företagen i
kategorierna Bygg, VVS, El och Måleri, som gick på scen för att ta emot sina
priser. Det är fjärde året i rad som årets hantverksföretag hyllas på detta vis
på byggbranschens största och mest prestigefyllda gala. Här är det nämligen
kunderna som bestämmer vilka de tycker ska vinna. Av Sveriges
hantverksföretag nominerades i år över 4 000 företag, en ökning från fjolårets
gala och ett tydligt bevis på galans årliga tillväxt.
”Hantverkargalan har en särskild plats i mitt hjärta. En sådan här kväll får
man se stora tuffa män gråta på scen! Av glädje! Trots att byggföretag behövs
mer än någonsin är de ofta utskällda och behöver slåss mot en negativ bild.
Här belönas proffsiga hantverkare och hela branschen får ett lyft uppåt. Att
möta de stolta vinnarna är fantastiskt fint att få vara en del av”, säger Peter
Settman.
Mercedes-Benz är för andra året huvudsponsor till Hantverkargalan:
”Det är roligt och viktigt att ha en tävling och en organisation som sätter
nöjda kunder och kvalitet i fokus. För oss känns upplägget fortfarande helt

rätt. Hantverkargalan och vi har samma värdegrund och vi vill gärna synas i
högkvalitativa sammanhang. Dessutom är hantverksföretag inom
premiumsegmentet en av våra viktigaste kundgrupper,” säger Fredrik Sidnäs,
Försäljningschef Mercedes personbilar.
Orderstyrning.se, som etablerat sig på den svenska marknaden med
erbjudande om digitala administrativa tjänster för hantverksföretag, deltog
även i år som sponsor på Hantverkargalan. Tim Nöbbelin, marknadschef
Orderstyrning.se, säger: ”Det viktigaste är att nominerade och vinnare av
priset ”Årets Hantverkare” bygger på kundernas röster. Det är alltså nöjda
kunder som ger hantverksföretagen betyg för störst kompetens, högst kvalitet
och bäst service. Vi är gärna delaktiga i att belöna ambitiösa företagare”.

Initiativet backas även upp av flera partners som vill stötta hantverkarna,
däribland OKQ8, DePalma Workwear och 100% Proffs, samt RockKlassiker
som genom sitt husband The Sidemen och Nicke Borg bjöd på rock. Bakom
Hantverkargalan står Dorunner, som är Sveriges ledande marknadsplats för
förmedling av kvalitativa hantverkartjänster. VD Thomas Larsson var glad och
nöjd:
”Syftet med Hantverkargalan och tävlingen Årets Hantverkare är att höja
branschens status och lyfta fram de duktiga hantverkarna. På galan hyllar vi
branschen som helhet och de framröstade företagen i synnerhet. Endast 12
vinnare får emotta pris på scen och koras till Årets Hantverkare, men alla
drygt 4100 nominerade företag är vinnare och värda ett pris. I år har vi fler
nominerade företag och röster än någonsin tidigare, och tack vare stort
intresse fick vi flytta Hantverkargalan till Stockholmsmässan som har större
kapacitet.”

Vardera kategorien Årets Bygg, Årets Måleri, Årets El och Årets VVS delades in
i tre företagsstorlekar; årets stora, årets medelstora och årets små.
Vinnarna i de olika kategorierna blev:
Årets Måleriföretag (presenteras av Mercedes-Benz):
1)Årets Måleriföretag – stora företag – Renew Service AB i Upplands Väsby.

2)Årets Måleriföretag medelstora företag - Kvibergs Måleri AB från Göteborg.
3)Årets Måleriföretag små - Eddy Lopez Måleri & Kakel AB från Göteborg.
Årets Byggföretag (presenteras av 100% Proffs och DePalma Workwear):
1)Årets Byggföretag – stora - BiWi Bygg AB från Växjö.
2)Årets Byggföretag – medelstora - Patrik Mesch Entreprenad AB från
Finspång.
3)Årets Byggföretag – små - NF Snickeri med säte i Mörarp, Helsingborg.

Årets Elföretag (presenteras av Orderstyrning.se):
1)Årets Elföretag – stora företag – gick till AB Syd el i Malmö.
2)Årets Elföretag – medelstora - Elektropartner Nacka AB Stockholms län.
3)Årets Elföretag små företag – ”Hyr en timme i Stockholm” är även det från
Nacka.
Årets VVS-företag (presenteras av Dorunner):
1.Årets VVS-företag – stora företag – HATTRICK för Rörmontören Syd AB från
Staffanstorp, Skåne län.
2.Årets VVS-företag – medelstora– Cyklande rörmokaren Sverige AB. Från
Stockholm.
3.Årets VVS-företag – små företag - Rylanders VVS AB från Lysekil – Västra
Götalands län.

På Dorunner har vi samlat Sveriges bästa byggföretag, flyttfirmor,

hantverkare, städföretag, trädgårdsmästare, bilverkstäder, cateringföretag och
mycket mer, så att du ska slippa leta. Här kan du enkelt fylla i vad du behöver
hjälp med. Sedan kommer max fem tjänsteföretag att kontakta dig för en
offert.
Företag som återfinns på Dorunner genomgår flera kontroller. Allt för att du
som kund ska känna dig trygg.
När ett företag ansöker om medlemskap gör vi en grundlig kontroll av
ekonomin, säkerställer att de inte är svartlistade och att de har en giltig fskattsedel. Därefter gör vi löpande uppföljningar av deras arbete
(kundrecensioner), samt dagliga automatiska kontroller mot Bolagsverket.
För dig som är företagare är Dorunner det perfekta sättet att hitta nya kunder
och uppdragsgivare utan att behöva leta eller marknadsföra dig aktivt. Vi
skickar dagligen offertförfrågningar från våra användare till våra
medlemsföretag.

