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100 kilo godis. Det var storvinsten i 
Skeppshultstegens monter på årets Thomée 
Mässa i Göteborg. Vinnare blev ingen mindre än 
Thomas Nicklasson och Sörreds Byggvaruhus i 
Göteborg.

– Jag lade mitt visitkort i en låda på mässan och 
sedan drog de mitt kort som vinnare. Min första 
reaktion var nog “vad ska vi göra med 100 kilo 
godis?”, säger Thomas Nicklasson och skrattar.

Men i dag har godiset redan börjat tryta. Byggare, 
kunder och anställda har tillsammans fått smaka 
på allt från choklad och kolor till surt, salt och sött.

– Vi har haft en stor murarbalja som rymmer 50 
kilo fylld med godis i butiken och den har ingen 
missat. Det här har varit en rolig grej!

Sörreds Byggvaruhus ligger i Göteborg. Butiken 
erbjuder allt inom byggbranschen för privatpersoner 
och företag och omsätter 23 miljoner kronor. 

Thomas Nicklasson är butikschef och dessutom 
delägare tillsammans med Bengt Johansson och 
Mats Ehrenholm. Totalt har Sörreds Byggvaruhus 
sex anställda.

Bland annat har man Skeppshultstegens produkter 
såsom stegar och bockar i butikssortimentet. 

Andra och tredje pris i tävlingen på Thomée 
Mässan gick till XL Bygg Hans Anders 
i Simrishamn samt Woody Bygghandel i 
Hässleholm. Båda fick vardera 10 kilo godis.

Thomée Mässan på Svenska Mässan i Göteborg 
arrangeras av Thomée Gruppen. De är 
en fristående grossist som förser järn- och 
byggfackhandeln med byggförnödenheter. 

Skepphultstegen har varit med som utställare ett 
par gånger tidigare och i år var de ett av cirka 
100 utställande företag. Morgan Andersson 
på Skeppshultstegen är nöjd efter årets 
mässdeltagande.

– Absolut!

– På mässan görs det affärer för kommande vår 
och år. Det är en bra mässa!

Även andra- och tredjepristagarna vann godis i 
Skeppshultstegens mässtävling. De vann dock “bara” 10 kilo 
vardera (!).

Sörreds Byggvaruhus i Göteborg blev vinnare i 
Skeppshultstegens tävling på höstens Thomée Mässa. Första 
pris var inte mindre än 100 kilo godis. 

Byggvaruhus vann 100 kg godis


