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Årets Företagare 2019
Årets företagare 2019 i Svalövs 
kommun är Norrvidinges vice VD och 
grundare Martin Nilsson. På morgonen 
den 11 juni överraskades Martin av 
representanter från Företagarna 
Landskrona/Svalöv, Sparbanken i 
Svalöv och Svalövs kommun.

  − Det här var hastigt så här på morgonen, 
men det här är jätteroligt. Vi brinner för 
kommunen och vårt bolag och det är 
duktiga medarbetare och engagemang 
som gjort att vi lyckats. Så det är jättekul, 
säger Martin Nilsson.
Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, 
i samarbete med Svalövs kommun, som 
utser vinnaren. Priset dels ut till företagare 
som visar prov på extra kreativitet och 
företagsamhet samt fungerar som en 
inspirationskälla och förebild för andra 
företag.

Martin Nilsson tilldelas utmärkelsen 
med följande motivering:
”Som med en gasells framfart, enorm 
drivkraft och brännande engagemang 
har Martin Nilsson med stort visionärt 
entreprenörskap byggt upp Norrvidinge till 
ett av Skånes ledande entreprenörsföretag 
inom transport, rental, återvinning och 
grusterminaler”.
Stort grattis till utmärkelsen!

Fakta om Årets Företagare i 
Svalöv kommun
Utmärkelsen delas ut till en företagare 
som utfört en prestation i sin kommun och 
som fungerar som en förebild för andra 
företagare samt uppfyller dessa kriterier:
■ Innehar ett betydande ägande 
 av företaget
■ Aktivt driver företaget
■ Har företaget som sin huvudsakliga 

sysselsättning
■ Genom gott ledarskap vara en god  
 förebild och ambassadör för företagare
■ Visar prov på att vara extra kreativ och  
 företagsam på ett sätt som bör  
 premieras
■ Har uthålligt god lönsamhet
■ Inte har några allvarliga betalnings-
 anmärkningar
■ Inte nyligen är dömd i domstol

Det är första gången som denna 
utmärkelse delas ut och den första 
pristagaren är Anna Sellergren som 
driver Madame Plantier i Kågeröd.

Den 11 juni på morgonen överraskades 
Anna av representanter från Företagarna 
Landskrona/Svalöv, Sparbanken i Svalöv 
och Svalövs kommun.
  − Jag vet väl inte vad jag ska säga riktigt. 
Det är ju en ära och jag hittar inte ord just 
nu faktiskt. Det är inte ofta jag blir mållös 
men just nu känns det lite så, säger en 
överraskad Anna Sellergren.

Det är Företagarna Landskrona/Svalöv, 
i samarbete med Svalövs kommun, som 
utser vinnaren. Priset dels ut till företagare 
som visar prov på extra kreativitet och 
företagsamhet samt fungerar som en 
inspirationskälla och förebild för andra 
företag.
Anna Sellergren tilldelas utmärkelsen med 
följande motivering:
”Med stor mångsidighet och idérikedom 
har Anna Sellergren som ung entreprenör 
och florist med stor framgång byggt upp 
Madame Plantier till en framgångsrik 
blomster- och inredningsbutik”.

Stort grattis till utmärkelsen!

Årets Unga Företagare 2019

Svalövs kommun växlar upp 
arbetet med att fasa ut fossila 
bränslen
I veckan släpptes rapporten Tillsammans agerar vi, där 18 
skånska kommuner samlas kring ett gemensamt mål – att bli 
fossilbränslefria. Svalövs kommun har under året tagit stora 
kliv framåt gällande utsläpp från elanvändning och är redo för 
utmaningen att nå ända fram.

Sedan våren 2018 deltar Svalövs kommun i initiativet 100% 
fossilbränslefritt Skåne. Initiativet drivs av Klimatsamverkan Skåne 
för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i 
Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne 
kan och vill gå före. Nu har Klimatsamverkan Skåne kommit 
med rapporten Tillsammans agerar vi vilken sammanställer 
energianvändning i de 18 skånska kommuner som anslutit sig till 
100% fossilbränslefritt Skåne.

Under året har kommunen gjort stora framsteg och bland 
annat tecknat avtal för grön el vilket garanterar att all el som 
används i kommunens verksamheter klassas som fossilfri. 
Detta beräknas minska kommunens utsläpp med nära 2000 
ton koldioxidekvivalenter om året. Uppvärmning är ett annat 
starkt område där kommunen nästan uteslutande använder 
förnyelsebara energikällor.

En utmaning ligger i fordonsflottan som till stor del fortfarande 
drivs med fossila drivmedel. Här pågår ett intensivt arbete för att 
ställa om till eldrivna fordon vilket blir en förbättring för både miljön 
och medarbetare.

Premiärtur för robotgräs-
klippare i Billeberga
Svalövs kommun har tillsammans med Billeberga GIF satsat 
på en fossilfri klippning av idrottsplatsen i Billeberga genom att 
införskaffa en robotklippare som helt tar över gräsklippningen 
av fotbollsplanerna.
Detta är ett första försök i ett arbete att långsiktigt hitta 
fossilfria lösningar på traditionell parkskötsel. Premiärturen 
gjordes den 1 juni efter fullgjord installation.
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