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ÅRETS FÖRETAGARE 2015
PER-ÅKE OLSSON
på Solbackens Blommor

Juryns motivering
”Årets Företagare Per-Åke Olsson har sedan starten 1989 utvecklat sitt företag till en
blomstrande oas. Att värna om miljön, det lokala näringslivet och att följa med i de olika
trenderna är självklara saker i arbetet för butikens utveckling. Som chef är han mycket
uppskattad och ser till att medarbetarna fortsätter att utvecklas och mår bra. Med stort
engagemang och stor kunskap styr han Solbackens Blommor (Handelsträdgård) på ett
föredömligt sätt.”
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Intervju med Per-Åke
När började du som egen företagare och hur har du utvecklat Solbackens Blommor
sedan du tog över företaget?
Jag köpte Solbackens blommor 1989 efter att jobbat lite mer än tre år på företaget och flyttade till
Föreningsgatan 30 där vi är kvar idag. Under åren har vi inriktat oss mycket på ett stort sortiment
av snittblommor och färdigproducerat med många egendesignade buketter och dekorationer
samt även krukväxter, krukor, vaser och inredning.
Vad är du mest nöjd med och vilka är dina framgångsfaktorer?
Att ha utvecklat företaget till att ha kommit så långt som vi är idag. Det är viktigt att alltid ha
kunden i centrum och vara öppen för förändringar med mottot kvalitet, nya trender och gamla
traditoner.
Vad driver dig som företagare?
Att kunna tillgodose och hjälpa alla kunder i olika situationer och ge tips och idéer som passar till
just rätt tillfälle, från nyfödd, skolstart, student, kärlek, bröllop och i svåra stunder samt olika
högtider och företagsuppvaktningar.

Hur ser du på framtiden för ditt företag och för branschen generellt?
Jag ser positivt framåt tillsammans med personalen och känner att det finns behov av
hantverksyrket och kunskapen inom det.

Vad gör du fritiden?
Umgås med familj och vänner samt våra hundar som jag tränar och tävlar i agility med.

Om Årets Företagare
Utmärkelsen Årets Företagare delas ut till en företagare i Landskrona som har utfört en
prestation och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare.
Pristagaren i Landskrona utses av Företagarna i Landskrona och delas ut årligen i samband med
Landskrona stads företagarlunch.
Kontaktuppgifter:
Sten-Åke Olsson
Solbackens Blommor AB
E-post: interflora@solbackensblommor.se
Tfn: 0418-411 239
Intervjun gjord av:
Annika Rundblad
Tillväxt- och näringsliv
Landskrona stad
E-post: annika.rundblad@landskrona.se

