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Blomstergruppen växer genom förvärv av Service-

Blommor i Dalarna 

Nu stärker Blomstergruppen ytterligare sitt kunderbjudande genom förvärv av Service-Blommor i 
Dalarna. I samband med förvärvet ansluter tre välmeriterade profiler inom blomsterbranschen, 
Inge och Gisela Börjesson och Kalle Oksanen, vilka fortsatt kommer att vara fullt aktiva inom 
verksamheten. 

– Detta ligger helt i linje med vår geografiska expansionsstrategi att på sikt leverera rikstäckande 
blomsterglädje i världsklass åt våra kunder inom dagligvaruhandeln genom starka, lokala etableringar säger 
Lars Fins, VD i Blomstergruppen. Inge, Gisela och Kalle med medarbetare och kunder välkomnas varmt 
till Blomstergruppsfamiljen. Deras entreprenörskap och starka lokala förankring, i kombination med 
Blomstergruppens struktur, ger oss goda möjligheter till fortsatt tillväxt i området. 

– Vi har länge haft ett nära samarbete med både Rydells och S-Blommor i Stockholm och känner dem 
både som branschkollegor och vänner, säger Inge Börjesson, VD för Service-Blommor i Dalarna. Därför 
känns det väldigt kul att vi nu får vara med tillsammans på den resa som väntar framåt inom 
Blomstergruppen. 

 
Inge Börjesson med personal utanför Service-Blommor i Dalarnas kontor i Falun 

Nuvarande ägare i Service-Blommor i Dalarna kommer, likt nyckelpersoner inom Rydells och S-Blommor 
i Stockholm, fortsätta arbeta aktivt och tillsammans med investeringsfonden Accent Equity 2012 vara 
delägare i Blomstergruppen. 

För ytterligare information, v g kontakta: 
Lars Fins, VD i Blomstergruppen, 070-927 80 00 eller lars.fins@blomstergruppen.se 
Inge Börjesson, VD i Service-Blommor i Dalarna, 070-309 33 06 eller inge@sblommor.nu 

Om Blomstergruppen: 
Blomstergruppen bildades 2017 genom samgåendet mellan familjeföretagen Rydells och S-Blommor i 
Stockholm och är huvudsakligen en blomstergrossist specialiserad på blommor för dagligvaruhandeln med 
verksamhet i Mälardalen, Södermanland, Östergötland och Dalarna, samt på Gotland. Blommorna 
kommer från bolagets egna odling i Vallentuna samt från lokala odlare och trädgårdar. Blomstergruppen 
omsätter över 500 miljoner kronor och levererar blommor till ca 300 dagligvaruhandelsbutiker. 
www.rydells.se, www.s-blommor.nu, www.s-blommordalarna.se  

http://www.rydells.se/
http://www.s-blommor.nu/
http://www.s-blommordalarna.se/

