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Årets	  Nyföretagare	  2014	  
	  
NyföretagarCentrum	  i	  Hässleholm	  	  finansieras	  genom	  ett	  stort	  engagemang	  via	  näringslivet	  i	  Hässleholms	  
kommun.	  Man	  tillhandahåller	  personlig	  rådgivning	  	  som	  är	  både	  kostnadsfri	  och	  konfidentiell.	  Som	  
partner/finansiär	  ser	  man	  samhällsnyttan	  av	  att	  det	  startas	  fler	  livskraftiga	  företag	  i	  vår	  kommun.	  	  
	  
Som	  en	  del	  av	  verksamheten	  har	  man	  till	  uppgift	  att	  varje	  år	  utse	  årets	  nyföretagare	  i	  kommunen.	  
Kriterierna	  för	  utmärkelsen	  är	  följande	  :	  Företagets	  affärsidé	  ska	  bedömas	  vara	  utvecklingsbar	  och	  
företagaren/företagarna	  ska	  vara	  en	  bra	  förebild,	  ha	  mod,	  uthålllighet	  och	  engagemang.	  Företaget	  får	  ej	  
vara	  äldre	  än	  3	  år	  och	  ska	  ha	  varit	  i	  kontakt	  med	  Nyföretagarcentrum.	  Företaget	  ska	  ha	  sitt	  säte	  i	  
Hässleholms	  kommun	  och	  ha	  genererat	  ett	  tillfredsställande	  resutat.	  
	  
Styrelsen	  för	  NyföretagarCentrum	  i	  Hässleholm	  har	  till	  årets	  Nyföretagare	  2014	  utsett	  	  
Hässleholms	  Bygg	  &	  Inredning	  AB	  	  	  
	  
Ägarna	  Lumni	  Rexhepi	  och	  Markus	  Svensson	  har	  genom	  sitt	  kunnande	  och	  flexibilitet	  slagit	  sig	  in	  i	  
inredningsbranschen.	  Man	  bygger	  butiker,	  restauranger	  och	  kontor	  men	  har	  även	  en	  del	  privatpersoner	  
som	  kunder.	  Med	  kunder	  som	  Hennes	  &	  Mauritz	  ,	  Mc	  Donalds	  och	  Hemtex	  och	  med	  hela	  Sverige	  som	  
arbetsplats	  har	  man	  redan	  sitt	  första	  verksamma	  år	  möjlighet	  att	  både	  anställa	  personal	  samt	  göra	  ett	  bra	  
resultat.	  Båda	  är	  föredömen	  för	  unga	  nya	  företagare.	  De	  verkar	  i	  det	  tysta	  och	  låter	  slutprodukten	  tala	  för	  
sig	  själv.	  Vi	  hoppas	  att	  Hässleholms	  bygg	  &	  inredning	  AB	  ska	  växa	  sig	  starkt	  och	  generera	  fler	  
arbetstillfällen	  framöver.	  	  
	  
För	  ytterligare	  kommentarer	  :	  	  Jimmy	  	  Håkansson	  Nyföretagarcentrum	  	  0706-‐100770	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


