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SVENSK MARKSERVICE FÖRVÄRVAR VIVALDI  
 
Genom förvärvet av Vivaldi stärker Svensk Markservice sin position som ledande nationellt företag 
inom skötsel och anläggning av utemiljöer samt breddar sitt tjänsteutbud inom återvinning och 
transport  
 
Vivaldi är ett framgångsrikt mark- och transportservicebolag, med fokus på Stockholmsregionen, 
grundat år 1988 av nuvarande VD och ägare Anette Berg. Företaget är en välrenommerad aktör inom 
anläggning, skötsel och förvaltning av funktionella miljöer för arbete utomhus. Bolaget omsätter idag 
cirka 200 miljoner kronor och har ungefär 95 medarbetare.  
 
- Vivaldi är ett väletablerat företag som stärker vår position i Stockholmsregionen och breddar vårt 
nuvarande tjänsteutbud. Tillsammans kan vi nu erbjuda våra kunder kompletterande tjänster inom 
anläggning, återvinning, transport och trädvård, säger Fredrik Danielsen, VD för Svensk Markservice 
AB.  
 
- Genom samgåendet med Svensk Markservice stärker vi vårt kunderbjudande och får dessutom 
tillgång till en organisation som täcker hela landet. Detta är något som Vivaldis kunder efterfrågat 
under en längre tid. Efter 25 år som fristående bolag känns det även bra att erbjuda Vivaldis duktiga 
medarbetare fortsatt goda utvecklingsmöjligheter inom Svensk Markservice-koncernen, säger Anette 
Berg, grundare och VD i Vivaldi AB.  
 
- Anette har etablerat Vivaldi som ett välmående bolag med duktiga medarbetare och långsiktiga 
kundrelationer. Vi ser fram mot att arbeta med, och dra nytta av, Anette och hennes organisations 
gedigna kompetens och erfarenhet, säger Leif West, styrelseordförande i Svensk Markservice AB.  
 
För mer information kontakta:  
 
Fredrik Danielsen, VD Svensk Markservice, fredrik.danielsen@svenskmarkservice.se, 0705-104181  
Anette Berg, VD Vivaldi, anette.berg@vivaldi.se, 0703-491670  
 
Vivaldi är ett varandemiljöföretag med fokus på människans välbefinnande i de miljöer där hon 
vistas, verkar och lever – Bostad, Arbete, Fritid och Samhälle. Företaget erbjuder tjänster inom 
markanläggning, trädgårdsskötsel, återvinning samt logistik, vinterunderhåll och fastighetsskötsel. 
Huvudkontoret ligger i Hammarbysjöstad och man har verksamhet på ett tiotal platser i 
Stockholmsregionen. För mer information, se www.vivaldi.se  
 
Svensk Markservice, grundat 1991, är ett ledande nationellt företag inom projektering, anläggning 
och skötsel av utemiljöer. Våra tjänster täcker det mesta inom åretruntskötsel och utveckling av 
utemiljöns alla ytor kring fastigheter. Svensk Markservice har idag 35 kontor över hela Sverige och 
omsätter cirka 600 miljoner kronor. För mer information, se www.svenskmarkservice.se 
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