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Green Landscaping förstärker närvaron i Stockholms innerstad 

Vinner avtal gällande grönyteskötsel, finplanering och snöunderhåll i stadsdelarna 
Kungsholmen och Östermalm. 

Ett dotterbolag inom Green Landscaping koncernen har genom anbud tilldelats avtal gällande 
grönyteskötsel, finplanering och snöunderhåll för ytterligare två stadsdelar i Stockholms 
innerstad. Stadsdelarna Östermalm och Kungsholmen utökar koncernens redan starka närvaro 
som sedan tidigare består av Norrmalms stadsdel och de kommuncentrala parkerna 
Kungsträdgården, Berzelii Park, Norra Bantorget och Strömparterren.  

- Genom denna tilldelning stärks vår närvaro rejält i Stockholms innerstad. Det ger oss än bättre 
förutsättningar för att ge våra kunder och stadsinnevånare effektiv, prisvärd och kvalitativ skötsel 
av utemiljön. Vi kommer därmed ha goda förutsättningar att uppfylla de övergripande 
avtalsmålen att skötsel och underhåll av parker och grönområden ska utföras så att områdena 
ger ett prydligt intryck samt att funktionen och säkerheten uppnås. Arbetet ska även utföras så 
att den biologiska mångfalden uppfylls samt att parkerna upplevs välkomnande, trivsamma, 
tillgängliga och trygga, säger resultatenhetschef Christoffer Liljendahl, som med dessa nya avtal 
ansvarar för branschens största leverans av grönyteskötsel i Stockholms innerstad. 

 - Nu har vi en unik särställning inom grönyteskötsel i urban miljö, vilket skapar förutsättningar 
för effektivitet och nya erbjudanden genom vår stora närvaro, avslutar Christoffer Liljendahl, som 
med tillförsikt välkomnar de nya stadsdelarna till Green Landscaping koncernen. 

Avtalet löper inklusive möjliga optionsår till 2027 och leveransen startar den 1 april 2020. 

 

För ytterligare information: 

Christoffer Liljendahl, Resultatenhetschef, Green Landscaping AB 
076-856 19 87, christoffer.liljendahl@greenlandscaping.se 
 
Carl-Fredrik Meijer, CFO och IR-kontakt, Green Landscaping Group AB 
070-108 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se 

__________________________________________________________________________________ 

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att 
förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. 
Koncernen har cirka 1 200 anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Bolagets aktier är 
noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För mer information besök www.greenlandscapinggroup.se 
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