Pressmeddelande 21 december 2017

Stolta ägare av Sagolandet Tomteland
Se Bra Invest är nya stolta ägare till Sagolandet Tomteland i Mora och tar över driften av teaterparken från
och med 1 januari 2018.
Grönklittsgruppen, Tomtelands ägare sedan 2008, är i en fas av snabb expansion som kräver fokus på
kärnverksamhetens utveckling där koncernens skid- och boendeanläggningar står i fokus.
−Tomteland behöver en ägare som har rätt kompetens och full koncentration på att utveckla
teaterverksamheten vidare. Under en tid har därför diskussioner förts med olika intressenter, där vårt val
föll på Se Bra Invest AB ägt av familjen Collett. Vi är övertygade om att bolaget med Camilla och Tommy
Collett i spetsen kommer att kunna utveckla parken framgångsrikt. Camilla Collett har byggt upp
Tomtelands koncept samt drivit parken som chef och VD i över 15 år. Kunskapen, erfarenheten och
utvecklingsplanerna var avgörande när vi valde efterträdare, säger Anders Blomqvist, Grönklittsgruppens
VD.
Tomtelands verksamhet är mycket viktig för Siljansbygden som dragare till regionen. Grönklitts-gruppen
äger flera boendeanläggningar i området och kommer fortsatt att jobba tätt tillsammans med Tomteland
även i fortsättningen.
−Grönklittsgruppen är en av Tomtelands viktigaste samarbetsparter. Som ägare har de gjort ett fint arbete
med att utveckla parken. För oss är det en fantastisk möjligheten att nu få ta över verksamheten.
Upplevelseindustrin växer och Tomteland är en unik produkt vars fantasy- och sagotema förmedlad med
interaktiv musikalteater ligger helt rätt i tiden. Mora och norra Dalarna är också i en spännande tillväxtfas
vilket gör det självklart för oss att satsa här, säger Camilla Collett
-Vi kommer att sätta våra utvecklingsplaner för parken i verket direkt. Tomtelands sagovärld kommer att
växa markant med start redan sommaren 2018, säger Tommy Collett.
Kontakta gärna
Camilla Collett, Se Bra Invest AB camilla@sebraevent.se , 0733-24 24 52, eller
Anders Blomquist, Grönklittsgruppen AB anders.blomquist@gronklittsgruppen.se, 070-394 84 64.

Fakta
SeBra Invest AB äger också evenemangs- och produktionsbolaget SeBra Event med bifirmorna SeBra Expo och Collett
Consulting. SeBra event är ett av Dalarnas största evenemangsföretag inom eventservice, uthyrning och
eventproduktion. Sebra Expo arrangerar mässor och marknader och Collett Consulting & Production arbetar med
affärs- och produktutveckling inom besöksnäring, och handel samt media och underhållningsproduktion. Camilla och
Tommy Collett är starkt engagerade i bygden och arbetar också med en rad ideella projekt och uppdrag som bidrar till
utvecklingen av Mora.

