Sara Berger blir ny vd på SydGrönt
Idag, 16 oktober, tillträder Sara Berger som ny VD för SydGrönt. Med
lång erfarenhet från livsmedelsbranschen har hon siktet inställt på att
fortsätta arbetet med hög kvalitet i odlingen och med fokus på en ökad
konsumtion av svenskodlade grönsaker.
”Det är med stor glädje och stolthet jag tar mig an rollen som VD för SydGrönt. Det
finns ett oerhört engagemang och ett långtgående kvalitets- och hållbarhetstänk hos
våra odlare. Att få arbeta med den höga kvalitet och de värden som svensk odling
står för, ett roligare uppdrag har jag svårt att tänka mig” säger Sara Berger.
Sara har ett långt förflutet i livsmedelsbranschen och kommer senast från Findus där
hon arbetat de senaste 8 åren i företagsledande positioner inom marknad och
försäljning och har suttit i Findus ledningsgrupp. Hon har även arbetat på Unilever,
Leaf och Reitan Servicehandel.
SydGrönt är Sveriges största leverantör för svenskodlade grönsaker och
grönsakskonsumtionen fortsätter enligt SCB stabilt att öka. Hälsa är den
dominerande drivkrafterna bakom utvecklingen och Sara Berger tror på en fortsatt
stark kategoriutveckling:
”Idag är grönsakskonsumtionen knappt hälften av det rekommenderade dagliga
intaget. Fokus på hälsoeffekter av grönt och ett växande vegetariskt fokus i
matlagningen banar väg för fortsatt stark utveckling för svensk odling”.
Lars Wall Persson som framgångsrikt drivit SydGrönt som VD de senaste 5 åren
kommer att efter eget önskemål återgå till den egna odlingsverksamheten.
Styrelseordförande Thomas Olsson kommenterar:
- Vi är mycket glada att Sara Berger har accepterat rollen som VD. Hon har ett starkt
nytänk i kombination med lång erfarenhet i livsmedelsbranschen, det är precis vad vi
behöver för att fortsätta vidareutveckla vårt erbjudande. SydGrönt har vuxit stadigt de
senaste åren och nu är det dags för nästa steg med ytterligare fokus på
konsumentens och kundens framtida behov.
För information
Kontakta nytillträdd VD Sara Berger,0768-462042, sara.berger@sydgront.se
Kontakta Styrelseordförande Thomas Olsson, 0708-642622,
olsson.soner@hotmail.com
SydGrönt är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker och ägs
sedan 1992 av ett 70tal sydsvenska odlare. Kvalitet och hållbarhet är ledstjärnor i
organisation och samtliga odlare är certifierade enligt IP-sigill. För att upprätthålla den höga
kvaliteten hela vägen till butik så har SydGrönt också ett helägt dotterbolag, Sydlog, som
möjliggör kortaste vägen från skörd till konsument. SydGrönt har sitt säte i Helsingborg i
Skåne.

