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Tillsammans är vi Eskilsminne IF
Snart är kulan i luften, våren närmar sig med stormsteg och inom

Vårt samarbete med Rädda Barnen och konceptet High-Five har

kort kommer Harlyckan och Västergård sprudla av

kommit en bit på vägen med kansli, styrelse, spelare, ledare-

fotbollsspelande flickor och pojkar alla dagar i veckan. Vi har ett

träffar. Som första förening i Sverige gör vi en noggrann

häftigt spännande Eskils-år framför oss men låt oss börja från

undersökning av läget i vår vardag. Att leva som vi lär känns rätt

början..

och viktigt samtidigt som resultatet av träffarna ger oss ett

Redan nu i början av mars har våra ungdomslag spelat mängder

stabilt och tryggt underlag för vår gemensamma framtid.

av inomhusturneringar, liga-cuper, diverse träningsmatcher samt

Driftbolaget 2 Arenor med Anders Mårtensson i spetsen är i full

våra herrar har spelat det historiska gruppspelet i Svenska

gång med att förbereda våra idrottsplatser för årets 1000-tals

Cupen. Cup-äventyret med två TV-sända hemmamatcher på

matcher och träningar.

Plan 10 Olympiafältet löste vi gemensamt i sann Eskilsanda. Tack

Eskilsbladet är planerat för 5 utgåvor under 2019. Vi gör nedslag

alla Ni som engagerade Er och gjorde matcherna till lyckade

i vår förening, i de olika åldersgrupperna. Vi ska presentera våra

arrangemang. Eskils blev 3:a i gruppen där den oavgjorda

samarbetspartners, vi ska försöka ge dig som medlem spännande

matchen (1-1) mot Allsvenska Hammarby IF var höjdpunkten både

och användbara erbjudande från våra sponsorer såsom tex.

på och utanför fotbollsplanen. Jag vill även passa på att tacka

Citygross-häftet med 20% rabatt. Häftet finns till försäljning via

”Mr Eskils” Tommy Billqvist som lämnade Eskilshuset vid årsskiftet

era lag eller via Eskilshuset. 200 kr ger dig 700 kr tillbaka + 2 fria

efter 24 år som anställd och massor av år ideellt arbete i

entréer till senior Dam eller Herr-matcher.

föreningens tjänst. Nu tar vi oss an framtiden med Kalle Olsson
som klubbchef.

Tillsammans är vi fotbollsföreningen Eskilsminne IF och med
gemensamma engagemang skapar vi en häftigt föreningsresa

Som brukligt vid denna årstiden är planeringen i full gång

för våra barn och ungdomar.

gällande naturgräs-träningstider för alla våra lag,
seriesammansättning, 5-mannafotboll på Västergård, läger i

Tillsammans ser vi framemot ett riktigt roligt 2019.

Hästveda & Höllviken och självklart Eskilscupen. Oscar, Berne,
Jimmie, André, Kalle, Inger och jag själv i Eskilshuset gör vårt allra
yttersta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för
våra spelare, ledare, föräldrar, samarbetspartners, domare och
motståndare.

Ingemar Queckfeldt, Marknadsansvarig, 070-3417980

MARS 2019 | UTGÅVA 2

RÄDDA BARNEN LÄR UT
"HIGH FIVE" TILL LEDARE

Nyligen fick ungdomsledarna i Eskilsminne IF

I september anställdes Terése Bergsten som

möjligheten att träffas i Elinebergsskolans aula för att

verksamhetsansvarig för Hela Helsingborg. Detta är nu

ta del av klubbens satsning på att arbeta fram en

den första stora satsningen mellan Rädda Barnen och

värdegrundbaserad handlingsplan utifrån Rädda

Eskilsminne IF, som är huvudmän, i form av ett

Barnens modell High Five.

värdegrundsarbete som omfattar både ledare och

Tränare och ledare för samtliga lag från åldersgrupp

spelare - inledningsvis. High Five och bygger på en

åtta år och uppåt var på plats för att lyssna till Rädda

beprövad modell som Rädda Barnen arbetat fram

Barnens Mario Dri och genomföra ett grupparbete och

under mer än tio år.

även lämna enkätsvar som ska utgöra grunden för

Eskils har sedan länge en solid värdegrund grundat på

fortsatt utarbetande av värdegrunden.

respekt, kamratskap och jämlikhet. Nu tar föreningen
detta ett steg vidare genom att implementera High Five

Det var en entusiastisk och definitivt inte tystlåten

genom hela verksamheten långsiktigt.

grupp som kom till mötet.
Mario Dri inledde genomgången med att berätta och

Frågor bollades intensivt mellan Mario Dri - som själv

penetrera fyra av de viktigaste delarna av FN:s

har ett förflutet som fotbollsspelare - och ledarna.

barnkonvention. Artiklar som kan alla är intimt

Spörsmål stöttes och blöttes. I en paus fick vi en

sammankopplade med Eskils verksamhet som innefattar

pratstund med två av de närvarande deltagarna -

barn.

Nancy Fernandez som tränar P2012 och Calle Lundgren

Hittills har High Five implementeringen omfattat styrelse

som dels tränar F2008 men som också är assisterande i

och personal samt barnen i verksamheten. Onsdagens

damernas akademilag.

träff var den första av två med ledarna.

- Detta arbete känns väldigt viktigt. Jag är lärare civilt

- Den 13 mars är det dags för den andra träffen som då

och att arbeta med barn är självklart och

också kommer att omfatta styrelse och kansli. Sedan

betydelsefullt.

ska en arbetsgrupp bestående av mig, klubbchef Kalle

- Jag ser det som ett bra stöd att klubben jobbar fram

Olsson, André Petersson och Jimmie Stjernström arbeta

en värdegrund som vi ledare kan stötta oss mot när det

fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet,

inträffar situationer som behöver hanteras. Men också

förklarar Terése Bergsten som är verksamhetsansvarig

rent praktiskt hur vi ska arbeta. Barn vill bli sedda, sa

för Hela Helsingborg.

Nancy.
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+

= sant

Spara pengar med City Gross-häftet. Häftet finns till
försäljning via lagen eller via Eskilshuset. 200 kr ger dig 700 kr
tillbaka + 2 fria entréer till senior Dam eller Herr-matcher.
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"ESKILSMINNE IF
SÄTTS PÅ KARTAN"
HALLÅ DÄR MATTIAS
LINDSTRÖM, TRÄNARE I
HERRLAGET
Oavgjort mot Superettanlaget Varberg och den Allsvenska

- Det återstår att se. Som klubb betyder det jättemycket och även

guldaspiranten Hammarby, samt en hedersam förlust mot Dalkurd.

individuellt för spelarna som fick en chans att visa upp sig och

Herrlaget har all anledning att vara stolta över sina prestationer i

mäta sig med de bästa.

Svenska Cupens gruppspel, även om det inte var nära att räcka till

positivt sätt och klubben lyckades hålla matcharrangemangen

en kvartsfinalplats.

prickfria, säger herrlagets tränare Mattias Lindström

Det hann gå drygt två minuter av den första cupmatchen innan 0-1

Tror du att ni kan dra nytta av det rent sportsligt?

till Dalkurd var ett faktum. I en mycket jämn match med stark

- Ja, man får erfarenhet åtminstone, sedan får vi se vilken bieffekt

försäsongskaraktär stod Eskils upp bra både fysiskt och

det blir. Med Tvååker, som jag ju tränade förra säsongen, slog det

tempomässigt, innan 0-2 kom i slutminuten efter en forcering.

tillbaka efter sommaren. Spelarna var inte vana så tung belastning
över väldigt lång tid.

Eskilsminne IF sätts på kartan på ett

Därför väljer jag att ha en lugnare period

Uppföljningen innebar 1-1 mot Bajen, efter ett läckert ledningsmål

träningsmässigt just nu.

från Filip Egger. Det saknades inte chanser att vinna matchen.

Fyra småskador och lite skavanker följde i spåren av cupäventyret.

Avslutningsvis noterades ett nytt 1-1-resultat, borta mot Varberg,

- Men den mentala anspänningen var kanske den svåraste att

efter att ha hamnat i underläge i första halvlek och utjämnat i

hantera. För en del spelare var det den största matchen i

slutsekunderna. Fler spelare fick speltid då - och som en

karriären.

”försäsongsturnering” står det klart att laget haft stor nytta av

Resultatmässigt - är du nöjd med utfallet?

äventyret.

- Ja, det var väl godkänt. Tre matcher med två oavgjorda och en

Vilken betydelse hade det för Eskilsminne IF att spela Svenska
Cupen?

förlust - det är ett bra facit med tanke på att alla toppade oss sist
som nollpoängare.
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"LAGET BLIR TIGHTARE
OCH GRUPPERNA SOM
UMGÅS BLIR STÖRRE"
HALLÅ DÄR PATRIK
SVENSSON, TRÄNARE I
P08-GRUPPEN

Hur set det ut fotbollsmässigt inför säsongen?
- Det är förbestämt att vi har ett visst antal träningar med
fokus på försvarsspel och ett visst antal med fokus
anfallsspel - och de bitarna går ju hand i hand. Det

Eskilminnes P08-lag hade ett bra 2018.

kombinerar vi med att utveckla passningsspelet. Samtidigt

Kanske ett lite ”för” bra år?

är utvecklings-nivåerna väldigt olika vilket är en utmaning

- Vi hade ett bra lag, men låg kanske i ”fel” serie eftersom

för oss tränare. Under träningarna tränar alla samtidigt, då

det blev väldigt mycket vinster. Till 2019 har vi tre lag i spel i

är de inte indelade i ABC-grupper som vid matcher.

jämnare matcher där det skiljer max plus/minus två mål

När kommer utmaningen att hålla dem kvar i
föreningslivet?

mellan lagen. Blir det större differens känns det fel. Nu har

- Det är en svår fråga. Vi försöker att stimulera alla

vi ”material” för att köra i tre olika nivåer för optimala

samtidigt och dessutom få dem att vilja fortsätta med

utvecklingsmöjligheter, säger tränare Patrik Svensson.

fotbollen, utvecklas och må bra.

Fjolårets höjdpunkter?

Vad har ni för mål under 2019?

- Det är lägren - som vanligt. Laget var i Höllviken förra året

- Vi har en del cuper, så att alla får spela minst en cup.

och dessförinnan i Hästveda två år i följd. Responsen från

Eskilscupen spelas på sensommaren, sedan håller vi det

föräldrarna har varit kanon.

öppet för de andra alternativen.

- Att vi ges möjlighet att åka på dessa läger ger en

08-laget har dessutom hållit igång i Vintercupen.

sammanhållning utanför de ordinarie kompisgrupperna.

- Vintercupen under mars månad har varit väldigt

Lagen svetsas samman och allt handlar inte om fotboll -

uppskattad. Vi är fyra olika föreningar; Eskilsminne,

utan om att ha kul. Det är någonting man har nytta av

Ramlösa, Fortuna och Råå där vi möter varandra utomhus

långsiktigt. Laget blir tightare och grupperna som umgås

på konstgräs. Det är något vi lär fortsätta med.

tre olika serier och den stora fördelen med det är att vi får

blir större.
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FLICKGRUPP I NYTT FORMAT

HALLÅ DÄR ULF
JOHANSSON, TRÄNARE I
F15-17-GRUPPEN
NÄR DE VÄL KOM IN I
SITT 4-4-2-TÄNK,
BASERAT PÅ ESKILS
A-LAGSUPPLÄGG,
FUNGERADE DET BRA

Ett ”nytt” lag i Eskilsminne IF den här säsongen är F15-17laget. Då ett antal flickor födda 03 flyttades upp i
akademi- och seniorverksamheten skapades ett nytt lag av
03/04/05 och efter sammanslagningen består gruppen av
sammanlagt 29 spelare.
- Det blev lite rörigt till en början, men vi behövde göra det
för att bli så effektiv som möjligt, säger tränare Ulf

Flicklaget bjöds ifjol in till Halör Invitaional i Höllviken - en

Johansson.

utflykt som blev mycket uppskattad.
- Halör Invitational är en ny turnering för flicklag i vår ålder.

- Det fanns en F17-serie på regional SM-nivå, men den

Det var en rolig cup där vi bland annat spelade 1-1 mot

kändes för tuff med långa resor och många akademielag

Hammarby som i sin tur vann alltihop. Vi vann sedan mot

att möta.

Örgryte med 4-0 - och vi ser verkligen fram emot at vara

Hur många spelare är och ”sniffar” på akademin?

med igen. Vi deltog med en stor grupp med 21-spelare och

- Ett par 03: or och fyra-fem 04:or tränar med akademien

fokuserade på att alla skulle få spela.

varannan vecka - så det blir en fin och smidig övergång till

- När vi åker dit i vår plockar vi även med även en del 05:or

seniorfotbollen. De får känna på stegvis hur det är att ta

- så tre årskullar kommer att spela i samma lag.

den vägen och det finns en trygghet i det systemet.

- I övrigt ser vi under året fram att spela i Eskilscupen - men

Hur summerar du 2018?

den stora höjdpunkten är naturligtvis Gothia Cup i jul.

- Vi hade en tuff vårsäsong där vi kom långt ner i

För övrigt kan nämnas att nio tjejer i Eskils årgång 2004 har

Skåneserien, den svåraste serien. Under hösten blev det en

tagits ut av Skånes Fotbollsförbund till Skåneläger. Där är:

bättre placering - spelet flöt på allt bättre. Vårat nya

Izabelle Wahlstedt - som nu lyfts upp i lagets A-trupp -

spelsystem började fungera. Det är inriktat på seniorfotboll

samt Sofias Berg, Alice Hager, Emma Johansson, Aliza

med positionsspel och när de väl kom in i sitt 4-4-2-tänk,

Jostvik, Matilda Relke, Celine Sivetoft, Emma Widesjö och

baserat på Eskils A-lagsupplägg, fungerade det bra.

Giza Åberg Müller.

MARS 2019 | UTGÅVA 2

"FAKTUM ÄR ATT VI HAR
BLIVIT FLER I VINTER"
HALLÅ DÄR MATS
JONSSON, TRÄNARE I
P04-GRUPPEN
14-åringarna har blivit, eller står i begrepp att bli, 15åringar. I den åldern brukar många falla ifrån.
- Men faktum är att vi blivit fler under vintern! Ett par
grabbar från Fortuna och ett par från Högaborg har
tillkommit. Det handlar mest om att folk börjar flytta ifrån i
de andra lagen utan att jag vet vad som hänt i de
klubbarna, säger tränare Mats Jonsson.
Idag är P04-laget 32 spelare på papperet.
- Vi kommer att spela med två lag precis som i fjol. Så på
det sättet görs inget annorlunda. Nu under
vintermånaderna fram till serien startar så tränar vi fyra
dagar i veckan, sedan när serierna startar tre gånger i
veckan. Det är kring vinterträningen vi ökat mängden.

Och det märks?
- Herregud ja. Det händer mycket när grabbarna är på
väg in i puberteten. Vissa växer faktiskt så man ser det
från en veckan till den andra…

Hur tänker du kring det fotbollsmässiga inför 2019?
- Först och främst vill vi skapa bra förberedelser inför
seriestarten där vi bygger både fysik och det spelmässiga.
Sportsligt kommer vi att spela i Skåne B-serien med det
ena laget och förhoppningsvis ligga i topp.

Det andra laget kommer vi att spela i den nordvästra Bserien, där vi också har målsättningen att ligga i topp. Alla
killar ska få så mycket matcher som det går .

Hur ser du på utmaningen att hålla dem kvar i
föreningslivet även i framtiden?
- Det är bara att försöka göra det roligt för dem att gå till
fotbollsträningarna och försöka ha lite aktiviteter som
stärker gruppen. Så det blir mer än själva fotbollen. I fjol
var vi Gothia Cup (se bild) där vi tog oss till åttondelsfinal
i B-slutspel. Denna sommaren väljer vi dock att ta det
lugnare.
Nyligen blev dessutom sju spelare uttagna av Skånes
Fotbollsförbud till Skåneläger; Emil Bengtsson, Melvin
Larsson, Moltaz Nilsson, Konrad Sten, Hampus Stoltz,
Sebastian Zivic och Adam Carlsson.

- Det är roligt att de visar framfötterna, säger Mats
Jonsson.
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"BÖRJAR BLI RIKTIGA
FOTBOLLSSPELARE NU"
HALLÅ DÄR GUSTAV
ASK, TRÄNARE I F09GRUPPEN
Eskilsminnes F09-lag startades av Mats Peterson. Gustav
Ask fyllde tidigt på och därefter har Johan Nilbo och
Kristian Magnusson anslutit. Alla fyra har sina döttrar med
i gruppen.
- Jag hamnade i Eskilsminne IF av en slump. Min fru ringde
runt till olika klubbar när vår dotter ville börja spela fotboll
och hon fick bäst bemötande i just Eskilsminne. Det är en
mycket trevlig förening att var en del utav. Min

bild kommer

tränarkollega Mats brukar ofta påpeka att vi har ovanligt
bra stöd från kansliet jämfört med andra föreningar,
säger Gustav Ask.
I år fyller flickorna i laget tio år och truppen är intakt.
Sannolikt kan den rentav växa under våren.
- Vi är 18 stycken i truppen samt några ”hangarounds”
som inte är registrerade ännu. Vi siktar högt och har
anmält två lag till sjumannaspelet. Vi brukar alltid få in ett
par nya spelare inför utomhussäsongen vilket är positivt.

- I år väntar ett läger i Höllviken och till våren spelar vi

Under 2018 gjorde laget sin andra resa till Hästvedalägret

med två lag i Kamratcupen i Höganäs.

- något som har inneburit att Gustav och hans kollegor

Den stora utmaningen under 2019 är att laget går över

har en tight grupp.

från femmannafotboll till sjumannafotboll.

- Det är ett väldigt glatt gäng och generellt kommer alla

- Vi jobbar mycket med hur man ska positionera sig och

nya tjejer lätt in i gruppen. Det är dessutom en smidig

det är verkligen inte det lättaste. Många lär upptäcka att

storlek på gruppen med runt 20 spelare och fyra tränare -

man snabbare blir trött på en större plan... så det gäller

så alla ledare har en personlig relation med spelarna. Alla

att vara pedagogisk. Man ska hålla sin position - men

känner alla - det gillar jag. I Hästveda kunde vi göra

också lämna den vid ”rätt” tillfälle. Det blir lätt att

andra saker än bara fotboll. Gruppen utvecklar det

knattetendenserna att jaga boll faller in ibland, men det

sociala spelet mellan varandra - och nu känner de

börjar försvinna på träningarna och det är roligt att se hur

varandra mycket bättre.

de börjar bli ”riktiga” fotbollsspelare nu.

”Vi byter och förvarar dina däck.
Välkomna - Tillsammans är vi Eskilsminne IF”

"Precis som Eskilsminne
vill vi göra någonting
annorlunda - långsiktigt"
Ett av företagen som under fjolåret anslöt sig till

Vad är det med Hela Helsingborg som ni tycker om?

Eskilsminnes nätverk är transportföretaget Cargorange.

- Allt - och att det verkligen händer någonting. Det är lätt

Patrick Härner och Magnus Johnson äger

att skriva någonting vackert om sin värdegrund på en

Helsingborgsföretaget och den förstnämnde har en

hemsida eller i en folder, men precis som i företagsvärlden

mångårig relation till klubben sedan tidigare.

är det en annan sak att agera så i verkligheten.

- Båda mina döttrar har spelat fotboll i Eskilsminne IF och

Eskilsminne jobbar verkligen efter sin värdegrund och det

jag var ledare i klubben i sammanlagt 13 år. Därför har jag

är någonting vi själva är noga med i Cargorange.

en god uppfattning om hur klubben arbetar, säger Patrick.

- Engagemanget som är riktat mot ungdomar i Hela

Vad tycker du utmärker Eskilsminne?

helsingborg-projektet talar sitt tydliga språk. Läser man

- Engagemanget vid sidan av det sportsliga är väldigt

morgontidningen är det lätt att inse hur tråkigt det kan se

stort. Lägren i Höllviken och Hästveda är goda exempel på

ut i samhället många gånger. Kan man fånga upp

att det läggs det ner hjärta, själ och tid på det sociala

ungdomar tidigt så finns det en stor vinst att göra - och

samspelet - något som jag tror andra föreningar inte gör

det är kul att de olika klubbarna i Helsingborg stimulerar

på samma sätt. Eskils är även frikostiga med att

varandra

ungdomslagen kan åka på olika turneringar och cuper- de

Vad har Eskilsminne och Cargorange gemensamt?

uppmuntrar verkligen till sådant. Det

- Vi är ett företag som försöker att sticka ut och inte vara

engagemanget anser jag att Eskils sticker ut med.

som alla andra. Precis som Eskilsminne vill vi göra

Varför har ni valt att sponsor Eskilsminnes
verksamhet och bli en del av nätverket?

någonting annorlunda och har ett tillvägagångssätt som
handlar om att bygga förtroende med sina partners. Vi

- Det var faktiskt min kompanjon Magnus, som inte

träffar våra kunder ofta och skapar långsiktiga planer med

varit verksam i föreningen som jag har, som tog beslutet.

varandra - allt handlar inte bara snabba pengar. Vi tror

När Eskilsminne berättade för oss om sitt upplägg så

på denna modell och är helt övertygade om att man både

gillade han vad de stod för och hur de arbetade.

gör ett bättre jobb, men även har så otroligt mycket

Upplägget med Hela Helsingborg var det som verkligen

roligare.

triggade igång oss båda.
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KALLE OM
NYA JOBBET
I början av året tillträdde Karl-Johan Olsson, eller ”Kalle”
som alla känner honom som, som ny klubbchef i Eskilsminne
IF. Tidigare var han titulerad sportchef, men nu har han
breddat sitt ansvarsområde.
- Just nu befinner vi oss i en övergång rent organisatoriskt i

Organisationen har inte förändrats speciellt mycket under

klubben. Jag jobbar till stor del med samma frågor som jag

de tre senaste åren då den nuvarande strukturen nyttjats.

jobbade med tidigare, även om det tillkommit ett ansvar för

- Vi tittar på vilka behov som finns både nu och i framtiden

helheten och personalen på kansliet - och i hela klubben.

- så att vi an hitta ett sätt att komma rätt i den frågan
också. Eskilsminne IF är ju hela tiden under förnyelse. Vi

Eskilsminne IF kan vara en komplicerade apparat med

håller för stunden på att slutföra ett arbete som ska mynna

många spakar, men Kalle är trygg i hur allt fungerar.

ut i en verksamhetsplan, som är förnyad och fräschare. Det

- Jag har trots allt varit med i väldigt många processer

ska slutföras i mitten av mars och ska skapa bättre struktur

tidigare - skillnaden nu

och ordning i hela föreningen. Vårat sätt att arbeta ska

är att jag kommer ut i omvärlden i

lite högre grad. Anläggningsfrågorna har kommit upp på

upplevas som stabilt.

min agenda lite mer konkret den senaste tiden och jag har

Samtidigt som det tillkommer mer administrativt arbete för

ett större ansvar i den frågan.

Kalle njuter han av sin gamla roll.

- Vi är som sagt inne i en övergång i en omorganisation

- Jag behåller min roll som sportchef. Det är verkligen

som inte är satt ännu. Vi arbetar med de strategiska

jättekul att jobba kring de frågorna med tanke på den

frågorna för tillfället.

utveckling vi haft med båda representationslagen.
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Save the date:
Hemmapremiärer

Eskilsminne-Åtvidaberg
6 april kl 15.00
Harlyckans IP

Eskilsminne-Bromölla
19 april kl 15.00
Västergårds IP
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TILLSAMMANS ÄR VI
ESKILSMINNE IF

Resurs bank
3etage
Addvoice
Future IT Partner
Fest & Tält
Gutz
Backahill AB
PoG Woody Byggandel
Belekima
Maria Park EL
BergkvaraBuss
Pågen
Best Solution - Sharp
Coca Cola
Cargorange
Adidas
Elite Hotels
Stadium'
ELON apitalvarucenter
Mäklarbyrån
Drivkraft Helsingborg,
Forsea
Rädda Barnen

Solid Försäkringar
Mediapoolprint
Grand Hotell Helsingborg,
Citygross
Tidningen Hallå
PowerFans
Handelsbanken
Dalgårdens Bil
ICA Supermarket Gustavslund,
Ramlösa Friskola
Jönssons Plåt Helsingborg
SP Chark
Kundpartner
Water Company
LA Travel
Danico,
Lokaltidningen
Inyett AB
Market Insight
Dole
Padel Crew
Hyrtoaletten,
Professionell Säkerhet

AKEA
Scandic Helsingborg
NSR
Serneke
Din Bil Volkswagen
Skylthuset,
Bring Frigo AB
Skånefrö AB
Däckia
Storbildsbolaget
Consid AB
Strömbergs Handelsdepå
The Vault Hotel
Swedbank
Svenska Kakel
T Nilssons Anläggningar
Trafik och Fritid
Täta Tak
Wihlborgs,
Zoegas
Öresundskraft.
Hela Helsingborg
EY

Det finns plats för ditt företag i Eskilminnes nätverk.
Ta kontakta med Ingemar på iqt@eskils.nu

