Lekolars VD David Persson och Victoria Bergman tar emot Innovationspriset i Osby kommun på Företagskvällen den 22 mars.
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Lekolar vinnare av Årets innovationspris i
Osby
Lekolar får Årets Innovationspris i Osby. Priset delades ut av Krinova
Incubator & Science Park och Osby kommun i samband med Osbys
Företagskväll torsdagen den 22 mars.
- Vi på Lekolar är glada och hedrade över att vårt arbete för att utveckla
koncept för lärmiljöer i förskolor och skolor uppmärksammas med detta pris.
Bland mina medarbetare finns ett stort och genuint engagemang för att
skapa bra och trygga lärmiljöer för våra barn och unga, säger Lekolars VD
David Persson.
Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur
nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset
inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart
företagande.
Med ett tydligt fokus på att utveckla innovativa och kreativa lärande miljöer
som svarar mot föränderliga krav på en marknad stadd i tillväxt är Lekolar en
värdig mottagare av Krinovas och Osbys kommuns innovationspris 2018.
Lekolar är idag marknadsledare i Norden på pedagogiska hjälpmedel,
leksaker, inredning och förbrukningsartiklar till skolor och förskolor.
Verksamheten har de senaste åren ökat kraftigt som svar på de krav
kommuner ställer på inköp. Huvudkontor och lager finns i Osby och utöver
Sverige finns Lekolar även i Norge, Danmark och Finland.
Motiveringen till Årets Innovationspris i Osby lyder: För barn och unga har
alltid lek och lärande gått hand i hand. I en globaliserad värld exponeras vi
alla för intryck från världens alla hörn rakt in i vår vardag. Intryck som genom

lek och lärande formar oss för vårt framtida liv. Med utgångspunkt i ett
hantverk som genom årtionden förgyllt barn och ungas uppväxt i leken så har
årets vinnare innovativt och kreativt i samklang med nydanande pedagogik
skapat nya produkter, verktyg och inredningar för lärande miljöer i de
nordiska skolorna och förskolorna. Årets vinnare har med fingertoppskänsla
bemästrat balansgången mellan gammalt och nytt och lagt en god grund för
tillväxt på etablerade och nya marknader för lek och lärande.
Lekolar AB är även nominerade till Årets innovationspris 2018 i Skåne
Nordost tillsammans med alla innovationspristagare i de andra Skåne
Nordost kommunerna.
För mer information kontakta:
- David Persson, VD Lekolar AB, david.persson@lekolar.com, 0767 -90 71 34
- Jimmy Håkansson, Business Designer Krinova Incubator & Science Park,
jimmy@krinova.se, 0706 -10 07 70
- Paul Philips, Näringslivsstrateg Osby kommun, paul.philips@osby.se, 070931 83 26
Årets InnovationsprisInnovationspriset är instiftat av Krinova Incubator &
Science Park och belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya
möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på
idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.
Priset delas ut till ett företag i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost.
Pristagaren i respektive kommun nomineras till Årets Innovationspris i Skåne
Nordost som delas ut i samband med Näringslivsgalan.

Krinova Incubator & Science Park
Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i
utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I
Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet
och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom
profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal,
regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och

Högskolan Kristianstad.

Kontaktpersoner
Lena Jasslin
Presskontakt
Kommunikationansvarig
lena@krinova.se
072-885 78 11

