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Pressmeddelande 2022-03-17  
 
Tom Presenterar sina samarbetspartners för året 
  
Tom har under alla sina år inom rally sporten skapat många och trogna samarbetspartners för att kunna göra 
sina framgångsrika satsningar, och det har ökat för varje år. Detta har inneburit ett hårt arbete för att kunna 
ge någonting tillbaka till dessa fantastiska människor och företag, vilket har varit en av de mest tidskrävande 
uppgifterna under säsongerna.  
 
– I dessa mycket speciella tider är det inte lätt att planera för framtiden men det är väldigt viktigt att vi tar 
hand om varandra, både privat och i vårt arbete. Att samarbeta, hjälpa och stötta varandra är mer väsentligt 
än någonsin. Säger Tom. 
 
Desto större satsning, desto högre insats och fler företag har inneburit desto mer arbete från alla håll.  Men 
detta är också anledningen till att Tom kallar det för sina samarbetspartners och inte ”sponsorer”, då en 
sponsor är en envägskommunikation och för Tom är det gemensamma arbetet det viktigaste. Alla ska vinna 
på ett samarbete. 
  
– I denna bransch är det alltid en utmaning att hitta nya samarbeten och sen kom det dessutom Corona och 
oroligheter i omvärlden, som vi ska handskas med. Då är det viktigare än någonsin att göra jobbet mot 
företagen och hjälpa samtliga att kämpa framåt, säger Tom. 
  
Det har tillkommit lite nya företag till satsningen som vi hoppas kunna utveckla under årets gång, men det är 
också otroligt viktigt att behålla och stötta trogna och befintliga samarbeten. 
 
Bland dessa företag kan man som företagare eller privatperson hitta fantastisk hjälp inom de flesta branscher 
och kategorier. 
 
Det är snart dags att berätta vilka tävlingar vi kommer satsa på att köra i år och med vilket team och bil. En 
försmak blir det på hemmatävlingen Bilmånsson Rallysprint den 3 april.  
 
 
Swedol   https://www.swedol.se  
  Här kan du knyta ditt företag till mitt konto för att få bra rabatt och stötta mig 
  genom handel på Swedol! Mer information kommer! 
 
AM Elteknik   https://amelteknik.se 
Stefan Kristenssons Åkeri https://www.stefankristenssonsakeri.se/ 
NV Entreprenad  https://nventreprenad.se 
Kaspers Bil   http://kaspersbil.com 
Meccom Group  https://meccom.se 
Avloppsjouren  https://avloppsjouren.se/ 
RAK.    
Bilteknik i Lund  https://bilteknikilund.se 
Nybe AB   https://nybeab.se 
H-gräv   https://www.facebook.com/hgraav/ 
#FkkCancer kampanjen   Swisha 123 514 02 23 och beställ dina #fkkcancer produkter, keps, t- shirt eller 
  Klistermärke. 260 000:- har insamlingen dragit in så här långt! 
PE Lack   https://www.pe-lack.se 
Bladmåttet 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 
 
Hörby Industrifastigheter  https://www.horbyindustrifastigheter.se 
Jonas Olsson Schakt och Motor 
Milan Entreprenad  https://www.facebook.com/milabmicke/ 
AP Däck- och fordonsservice https://apdackservice.se 
Relek   https://www.relek.se 
Appelskogs Bil  https://appelskogsbil.peugeot.se/linkoping/ 
Hörby Redovisning 
Mekonomen Hörby  https://www.mekonomen.se/butik-bilverkstad/horby/fabriksgatan-15-at3444-
000/ 
Magnussons Bygg  https://www.facebook.com/magnussonsbygg/ 
JA´s Bil & Fritid  https://jasbilofritid.se 
Lundells Motorsport 
Däckhörnan   https://www.däckhörnanihörby.se 
Kennys Bilservice  https://www.kennysbilservice.com 
PR Tryck i Hörby  http://www.prtryck.se 
Nilssons Golvservice  https://www.facebook.com/Nilssons-Golvservice-227043137445687/ 
Autoexperten i Lund  https://www.autoexperten.se/hitta-butik-eller-verkstad/butiker/autoexperten-i-
lund/ 
Kristenssons Teknik  https://www.facebook.com/kristenssonsteknik.se/ 
Cargospace24  https://cargospace24.eu 
Asec.se   https://www.asec.se 
Ringsjö Buss och Taxi  https://ringsjobygdensbuss-taxi.se 
Svenska Landslaget  https://www.sbf.se 
 
Nya företag 2022: 
 
Stuhres Företag  https://sforetag.se/#vara-tjaenster 
Bilmånsson   https://www.bilmansson.se/ 
Skånska VA   https://sk-va.se 
SMA Rail   https://www.facebook.com/SMA-RAIL-AB-110343234782056/?_rdr 
Eslövs Bilcenter  https://www.eslovsbilcenter.se 
PMA AB  https://pmaab.com/sv 
Bronk Bygg 
Cortec   https://cortecmov.se 
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