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Trivs bland sina blommor
I 20 år har Birgitta och Tommy Bergendahl drivit blomsteraffär i Älvängen.

På Alla hjärtans dag räknar de med att sälja över tusen rosor.
– Jag känner mig privilegierad varje dag jag går till jobbet, menar Birgitta.

I höstas firade Bergen-
dahls Blommor 20 år. Vad 
är framgångsreceptet?
– Vi har väldigt roligt! Vi 
känner våra kunder och 
kan nästan namnet på var-
enda en, man blir som en 
stor familj. Jag tycker fort-
farande att det är lika kul 
och känner mig privilegie-
rad varje dag jag öppnar 
dörren till butiken. Man 
engagerar sig i kunderna 
och delar deras glädje, men 
på samma sätt blir det åt 
andra hållet, i sorgliga stun-
der står man och grinar med 
dem. Genom alla åren vi 
haft butiken har även många 
kunder gått bort, och det 
är alltid lika ledsamt. Men 
framgångsreceptet… att 
man ofta vet vad kunden 
vill ha så att de känner sig 
trygga med det man väljer. 
Att man pratar och är social 
är viktigt i det här yrket och 
det är vi allihop här.

Alla hjärtans dag närmar 
sig. Hur mycket räknar ni 
med att sälja?

– Röda rosor säljer vi 500-
600 stycken och lika många 
av andra färger. Det brukar 
även gå mycket tulpaner, 
men röda rosor är abso-
lut populärast och det är 
nästan bara killar som köper 
dem. Tjejerna brukar välja 
andra sorter. På alla hjär-
tans dag har vi 90 procent 
karlar som väntar tålmodigt 
i kön. ”Den här dagen vågar 
man inte komma hem utan 
rosor”, säger de. 

Vad vill du själv ha på 
Alla hjärtans dag?
– Jag skulle nog vilja ha lite 
blommor, men kanske från 
någon annan affär. Just att 
någon annan gjort dem är 
roligt. När barnen har köpt 
blommor till mig ibland 
har de sagt till expediten att 
mamma har blomsteraffär så 
nu gäller det att göra något 
riktigt fräckt. Blommor är 
alltid roligt att få.

Vilken är årets mest lön-
samma dag för er?
– Dagen före julafton. Där-
efter kommer nog Alla hjär-

tans dag och dagarna kring 
examen. 

Är det stor skillnad på 
hur folk handlar blommor 
idag jämfört med när ni 
startade?
– Idag köper folk ofta blom-
mor till sig själva. Det 
gjorde man inte förr, utan då 
var det mest när man skulle 
gå bort. Snittblommor säljer 
vi jättemycket av och vi har 
kunder i alla åldrar. Sedan 
alla mataffärer började sälja 
blommor för omkring tio år 
sedan har försäljningen av 
vanliga köksblommor mins-
kat, medan snittblommor 
blivit mer populära.

Om du inte hade ägt en 
blomsteraffär, vad hade 
du gjort då?
– Jag kan inte tänka mig 
något annat än att jobba 
med blommor. Det är 
något jag alltid vetat att jag 
ville göra. Magkänslan fick 
bestämma och det är ju så 
vansinnigt roligt.
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Namn: Birgitta Bergendahl
Ålder: 60
Bor: Bohus
Familj: Gift med Tommy, Malin 
37, Daniel 35 samt barnbarnen 
André 11 och Sara 9
Gör: Äger och driver Bergen-
dahls Blommor i Älvängen till-
sammans med maken Tommy
Intressen: Blommor, blommor, 
blommor och att gå i skogen
Önskar sig på Alla hjärtans 
dag: Blommor!
Drömsemester: Vara hemma 
eller på torpet i Koberg. ”Jag är 
väldigt hemmakär”
Favoritblomma: Ranunkel
Motto: ”Gå på magkänslan”

Nya
person- och transportbilar

Nya FORD TRANSIT CUSTOM

BÄTTRE BIL
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel: 0303-960 96
www.battrebil.se

Ford Transit Custom
Från 203 000 kr
För omgående leverans

”International Van of the Year 2013”

Till exempel:
UTAN KONTANTINSATS
48 månader
30% restvärde
Att betala: 3 619 kr/mån

20% KONTANT
48 månader
30% restvärde
Att betala: 2 617 kr/mån

Förslagen är exkl moms och administrativa avgifter.

Transit Custom – har klassens bästa bränsleekonomi, mycket tack vare bränslebesparande ECOnetic-tekniker som 
Auto-Start-Stop och Smart Regenerativ Laddning. En bekväm och tålig interiör gör din arbetsdag lättare – speciellt i 
hytten som blir ett mobilt kontor. Även lastutrymmet är bäst i klassen. Och oavsett om du väljer Skåp, Dubbelhytt i 

MP3/iPod- och telefonanslutning. OBS! Bilen på bilden är extrautrustad.
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