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Prisregn över lokalt näringsliv
På torsdagskvällen, i anslutning till Osby näringslivs årsmöte, anordnades det
prisutdelning för det lokala näringslivet. Sedan tidigare har man årligen delat
ut Företagarnas pris "Årets företagare", men i år fick det sällskap av tre
nyinstiftade priser. Osby kommun, Osby Näringsliv och NyföretagarCentrum
står bakom de nya priserna, som tillsammans ska ta fram olika exempel på
gott entreprenörskap i kommunen.
- Det är viktigt att vi tillsammans uppmärksammar och lyfter fram goda
exempel på kreativt och skickligt entreprenörskap. Utan dessa företag eller
personer skulle vi inte kunna stoltsera med ett sådant bra företagsklimat i
kommunen, menar näringslivsutvecklare Gert Jönsson.
Priserna gick till följande företag eller personer:
Årets företagare 2013
Företagarnas utmärkelse gick till Peter Nilsson på Butiksinredningar i Osby
AB för hans kontinuerliga arbete med att utveckla sitt affärskoncept och hans
målmedvetna ledarskap.
Eldsjälspriset 2013
Osby kommuns nyinstiftade pris gick till Jan Åström för hans
samhällsengagemang och hans bidrag med sin kunskap om tågtrafik vid
överläggningar och myndighetskontakter.
Årets butik 2013
Osby Näringslivs utmärkelse gick till butiken Flora Blomsterhandel AB som
under många år har utvecklat sin verksamhet till en av Osbys mest trivsamma
och professionella butiker.
Årets nyföretagare 2013

NyföretagarCentrums pris gick till Anette Bjursgård på 59:ans Livs AB i
Killeberg för hennes initiativrikedom och engagemang, som stor utsträckning
bidrar till en levande landsbygd.

För mer information:
Gert Jönsson
näringslivsutvecklare
tfn: 0479-52 83 26
gert.jonsson@osby.se

Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, en timmes resväg från Malmö,
Helsingborg, Halmstad och Växjö. Kommunen har ca 12 700 invånare och är en
modern och levande kommun med väl utbyggd service. I Osby finns en genuin
företagartradition och många små företag. Här finns dessutom ett rikt föreningsliv
och storslagen natur som lämpar sig väl för friluftsliv i alla former.
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