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Åsa Dahlman och Sofie Lundström har mycket arbete framför sig innan öppningen i april. På utsidan har man bland annat börjat förbereda tomten för att kunna utbyttja den bättre.

Nya trädgårdsduon satsar
på att förverkliga sin dröm
Åsa Dahlman och Sofie Lundström är trädgårdsfantasterna
som lever sin dröm. Vid årsskiftet tog de över fastigheten
och marken som familjeföretaget Sandåsen handelsträdgård
verkat på i många år. Nu storsatsar de för att modernisera
hela trädgården.
– Vi vill göra det till vårt, säger Åsa Dahlman.
Ålandstidningen har tidigare berättat om att Lasse och Carina
Söderlund, som drivit Sandåsens Handelsträdgård i cirka 30
år, haft för avsikt att sälja företaget. Vid årsskiftet tog Åsa Dahlman och Sofie Lundström och
deras respektive familjer över
företaget.
– Det är en tanke som funnits
i flera år. Vi har båda ett stort
trädgårdsintresse och har velat
göra någonting annat, säger Åsa
Dahlman.
Under vintern och början av
våren kommer duon att satsa
mycket på att fräscha upp lokalen.
– Vi renoverar kontorsutrymmen och kök på insidan. På utsidan försöker vi göra om tomten
för att kunna utnyttja den bättre.
Vi satsar på det här, säger Åsa
Dahlman.
Att ta över en handelsträdgård, modernisera den och sätta
sin egen prägel kommer att kräva mycket arbete.
– Men det är inget vi räds.
Det är väldigt skönt att vi är två
stycken som drar det här lasset.
Man kan säga att det fortsätter

» Personligt
Sofie Lundström
Ålder: 39 år.
Bor: I Jomala.
Bakgrund: Arbetat inom äldreomsorgen och trädgårdsbranschen.
Utbildar sig till trädgårdsmästare
och diplomerad trädgårdsarkitekt.
Familj: Mannen Kristian, barnen
Algot och Tyra samt bonusbarnet
Jonathan med flickvännen Hanna.
Intressen: Trädgård, hundar och
resor.

Åsa Dahlman
Ålder: 39 år.
Bor: I Lemland.
Bakgrund: Många år inom det privata näringslivet.

Åsa Dahlman säger att duon och deras respektive familjer satsar hårt för att sätta sin egen prägel på den nya handelsträdgården.

vara ett familjeföretag eftersom
våra två familjer är som en enda
stor familj som hjälper varandra,
säger Sofie Lundström.
– Både vi och våra familjer
kommer att vara här väldigt
mycket. Därför vill vi också göra
det till vårt. Till en plats där vi
trivs bra, kan övernatta och arbeta kreativt och produktivt, säger Åsa Dahlman.

Samma koncept
För tillfället arbetar Åsa Dahlman och Sofie Lundström med

att sortera och förbereda säsongsväxterna man övertog
vid köpet och om några veckor
kommer sticklingarna till de första sommarblommorna.
– Då tar vi tag i det, det blir
en del arbete. Vi kommer att ha
säsongsöppet eftersom vi bara
har trädgårdsväxter. I år öppnar vi efter påsk. Vårt koncept är
samma som den tidigare ägaren
hade, säger Åsa Dahlman.
Sortimentet kommer i grund
och botten utgöras av ett grundurval.

– Men vi kommer också att
försöka anpassa oss för att följa
trender och hitta nyheter, säger
Sofie Lundström.
Samtidigt säger duon att man
på längre sikt har storslagna planer på att utvidga verksamheten.
Berätta!
– Vi vill erbjuda tjänster till privatpersoner. Hjälpa människor
att planera sina trädgårdar, säger Åsa Dahlman.
Att modernisera och exponera
är också en stor del av uppstartningsprocessen. Det nya företa-

Familj: Mannen Janne, dottern
Ester samt Jannes tre barn Jenna,
Angelina och Emilio.
Intressen: Trädgård och resor.

gets namn är Stråh Handelsträdgård.
– Vi spånade mycket kring
vad vi skulle välja för namn. Vi
ville hitta någonting som vi trivs
med, säger Sofie Lundström.
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