
	
 
Pressmeddelande 2020-11-03 
 
Årets Nyföretagare 2020 
 
Nyföretagarcentrum i Hässleholm finansieras till största delen av näringslivet i Hässleholms kommun. 
Tack vare våra partner kan vi ge kostnadsfri rådgivning till nya företagare, både de som funderar och 
de som precis har startat. Våra partner ser samhällsnyttan av att det startas fler livskraftiga företag i 
vår kommun och de senaste tre åren har vi hjälpt mer än 200 företag att starta i Hässleholm, vilket 
innebär ungefär 400 arbetstillfällen på sikt.   
 
Varje år utser vi Årets Nyföretagare i Hässleholms kommun. Av alla som startat de senaste tre åren är 
det alltid någon som utmärker sig lite extra. Kriterierna för utmärkelsen är:  
 
”Företagets affärsidé ska bedömas vara utvecklingsbar och företagaren (den eller de) ska vara en god 
förebild, ha mod, uthållighet och engagemang. Företaget får ej vara äldre än 3 år och ska ha varit i 
kontakt med Nyföretagarcentrum. Verksamheten ska ha sitt säte i Hässleholms kommun och ha 
genererat ett tillfredsställande resultat.” 
 
Styrelsen för NyföretagarCentrum i Hässleholm har till Årets Nyföretagare 2020 utsett JBO VVS 
konsult AB  
 
Motiveringen lyder: 
"Genom ett nära samarbete med sina kunder har JBO VVS konsult på kort tid etablerat sig som en 
stark samarbetspartner i sin bransch. Grundarna Jon Björk och Jerry Olsson har en gedigen bakgrund 
och kan leverera en både kostnads, tids och kvalitetsmässig lösning. Företaget har redan växt i antal 
medarbetare och framtiden ser väldigt ljus ut." 
 
Jon Björk och Jerry Olssons kommentar till utmärkelsen : 
”- Att få denna utmärkelse betyder väldigt mycket för oss! Det är ett fint kvitto på allt det hårda arbete 
vi lägger ner, det är saker som dessa som gör att man sporras till att växla upp och driva på 
ytterliggare. Vi vill tacka för allt stöd vi fått från Nyföretagarcentrum och den coachning vi fått av Jimmy 
Håkansson.” 
 
Fakta om JBO VVS konsult AB: 
 
Företaget startades den 1 april 2019 av Jerry Olsson och Jon Björk. Båda jobbade tidigare på ett stort 
teknikkonsultföretag och innan dess studerade dem på yrkeshögskolan tillsammans. Idén om att en 
gång starta eget företag fanns redan då och efter att ha jobbat i tre år så kändes det som att det var 
läge att ta steget.  
”     
 Känslan var att vi ville fokusera på den lokala kundkretsen, den glöms lätt bort när man jobbar på ett 
stort multinationellt företag.” 
Man började med att stationera sig i lokaler på Norra Station, i BusinessClass. ”Där hade vi perfekta 
förutsättningar att komma igång med verksamheten, färdig-möblerade lokaler och ett stenkast till 
företagscoachning och support. Efter ett halvår så kände vi att det var dags att röra oss till något 
större samt att ge plats åt andra nyföretagare som ville nyttja våra lokaler.” säger man.  
 
”Vårt kontor finns nu på natursköna Garnisonen i Hässleholm, i nuläget är vi tre anställda då Jimmy 
Jönsson anslöt sig som delägare i maj. Nu siktar vi på att skala upp verksamheten, våra ambitioner är 
att anställa minst två medarbetare det kommande året, gärna så fort som möjligt.” 
”I ett längre perspektiv så ser vi möjligheter att kunna expandera främst inom de områden vi håller på 
med nu, VVS och Energi. Vi ser även möjligheter att kunna växa genom att addera fler 
teknikdiscipliner. El och styr- och reglerteknik är områden som ligger väldigt nära det vi håller på med, 



	
det hade varit fantastiskt att kunna ha all den kompetensen under samma tak. Vår tanke är alltid att 
hålla oss lokalt förankrade i Hässleholm och Kristianstad då vi har stor kärlek till området.” 
 
 
 
Verksamhet: 
Vi arbetar med att projektera och konstruera alla delar inom VVS, såsom värme, ventilation, sanitet 
samt kylsystem. Vi säkerställer att systemen fungerar som de ska samt att de är miljövänliga, 
energisnåla, hållbara och estetiskt tillfredsställande. Sammanfattningsvis kan man summera våra 
tjänster enligt följande: 
  

• Projektering. Vi upprättar ritningar/modeller och tekniska beskrivningar som säkerställer att 
installationer byggs efter regelverk och branschregler. 

• 3D-samordning. Vi samordnar alla discipliner i byggprojektets projekteringsgrupp. 
• Installationssamordning. Vi hjälper till med samordning av installationer och tidsplaner under 

byggskedet. 
• Energiutredningar. Mycket handlar idag om att energieffektivisera sina verksamheter och 

installationer, vi hjälper våra kunder med energikartläggningar och ger förslag på vilka 
åtgärder man behöver göra för att nå sina mål. 

• Kalkyler. Vi hjälper våra kunder med att göra kostnadskalkyler som kan användas vid 
upphandling av byggprojekt, kalkylerna kan även användas som investeringsunderlag när 
man tex budgeterar för ett nytt projekt  

 
 
Våra kunder finns främst i Hässleholm och Kristianstad, men vi har även uppdrag i Malmö, Lund och 
Halmstad.  
 
 



	

 
 
 
För mer information:  Jimmy Håkansson, NyföretagarCentrum Hässleholm, 0706-100770 


