
Ledande trädgårdsmästeri med proffsförsäljning och komplett 

verkstad i Stockholm Norrort 

 

Samarbetspartner med 

bland annat        

 

 

Beskrivning    

Ägaren vill lämna över stafettpinnen till näste entreprenör och/eller investerare som vill ta över och 

vidareutveckla verksamheten med stor utvecklingspotential. 

Köparen ges möjlighet att vidareutveckla utveckla bolaget vidare i den nya spännande och expansiva 

miljö som bolagets nuvarande upparbetade marknad i Stor-Stockholm norr ger möjlighet till samt 

eventuellt utveckla bolaget inom andra kommuner i Stockholms Län.   

Verksamheten bedrivs med väl upparbetad kundlista, omfattande entreprenadavtal och god 

organisation samt starka varumärken.   

Utöver rörelsen ingår i bolaget en omfattande portfölj med ett 45-tal lätta och tyngre professionella 

fordon och maskiner.   

Bolaget utför: 

• Fullskaliga entreprenader för trädgårdsmästeri och markskötsel med omfattande maskinförsäljning 

och fullservice proffsverkstad. 

• Trädgårdsentreprenader gentemot ett 100 avtalskunder över hela Stor-Stockholm 

• Försäljning av maskiner och alla former av utrustning och produkter för professionell 

trädgårds-, skog- och markskötsel. 

• Fullservice proffsbutik och verkstad för trädgårdsmaskiner. 

• Generalagentur för internationella service och underhållsprodukter för maskiner. 

• Arboristtjänster 

• AAA-Ratat företag. 

 



Bolaget är väl etablerat, med omfattande maskinpark och verksamt i tillväxtdelarna inom Stockholms 

Norr strategiskt i Arlandaområdet.   

Längre tids framgångsrik bolagsutveckling har toppats med effektiviseringsåtgärder inledda 2020 

OCH FORTFARANDE AKTIVA som resulterat i ökande marginaler och omsättning. Bolaget med nitton 

anställda är välorganiserat, kostnadseffektivt välskött och i flexibla och ändamålsenliga lokaler och 

med full maskinell- och verkstadsutrustning. Omfattande maskinpark med ett 45-tal proffsmaskiner.   

Mycket hög kundnöjdhet.   

Stabil verksamhet, kompetent personal, låg personalomsättning och utvecklingsbar 

expansionsmarknad.    

 

EKONOMISK UTVECKLING   

Mycket goda möjligheter att expandera och ökande omsättning hos avtalskunder och lönsamhet 

speciellt om man vill utöka verksamheten till ytterligare en eller flera kommuner.   

Omsättningsnivån drygt 16 MSEK, med Rörelsemarginal ca 7%, plus omfattande maskinvärden.  

Verksamheten ger en köpare exceptionella möjligheter att expandera eller komma in i en intressant 

expansionsverksamhet. Köparen kan därutöver direkt tillvarata synergier med egna verksamheter 

inom något av verksamhetens befintliga eller närliggande affärsområden.    

ÖVRIGT   

För en aktör i branschen är detta ett ovanligt tillfälle att förvärva ett väl etablerat trädgårdsmästeri 

och företag med omfattande maskinförsäljning och proffsverkstad i ett av Sveriges mest intensiva 

expansionsområden. En intressent har sannolikt gedigen branscherfarenhet alternativt erfarenhet 

från drift av motsvarande verksamhet idag.   

Vi arbetar i detta ärende med sekretessförbindelse, vilken sänds ut efter intresseanmälan innan 

prospekt delges intressent.    

 

Ta kontakt med Christofer Friberg, TACTIC Företagsförmedling www.tactic.se 0709-146 970, 

christofer.friberg@tactic.se  vid intresse. 

http://www.tactic.se/
mailto:christofer.friberg@tactic.se

