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Barnskoexperten Uppsala expanderar och går samman med
Barnskospecialisten Stockholm och bildar Sveriges största
specialiserade barnskobutiksgrupp
Barnskoexperten i Uppsala går samman med Barnskospecialisten i Stockholm, och
skapar därigenom Sveriges ledande barnskohandlare specialiserad på högkvalitativa
barnskor och kläder för aktiva barnfamiljer. Genom förvärvet kommer de ledande
barnskobutikerna i Uppsala och Stockholm att få en gemensam ägare och en stärkt
position på marknaden.
”Jag grundade min barnskobutik i Uppsala 2010 eftersom jag drivs av en övertygelse att alla barn
förtjänar korrekta skor. Med rätt skor under uppväxtåren kan många knä- och ryggproblem senare
i livet undvikas. Jag brinner också för entreprenörsdrivna företag i våra citykärnor. Det behövs en
motkraft mot de stora kedjor som etableras i rask takt i våra stora köpcentra i förorterna. Genom
en hög kunskap och servicekänsla hos personalen och individuella utprovningar för varje kund, är
vi säkra på att kunna erbjuda våra kunder de bästa produkterna för barnens behov.” säger Malin
Ericsson, ägare till Momlin AB som driver Barnskoexperten med butik i centrala Uppsala.
”Efter att ha gått samman med en barnklädesbutik i Uppsala under 2013 tar vi nu genom förvärvet
av Barnskospecialisten i Stockholm nästa steg i vår expansion.” fortsätter Malin Ericsson.
”Barnskospecialisten har varit en förebild för oss under många år, så det är med ett stort mått av
ödmjukhet vi nu tar oss an att fortsätta driva och vidareutveckla verksamheten. I samband med
samgåendet kommer Barnskospecialistens butik i Sickla Galleria att stänga, för att kunna fokusera
på våra mer centralt belägna butiker. "Tillsammans kommer våra butiker och vår snabbt växande
webshop förstärka vår marknadsprofil ytterligare. I samband med förvärvet breddar vi dessutom
ägarkretsen i bolaget, vilket också bildar en stabil bas inför framtiden.”
”Det har nu gått 14 år sedan vi etablerade Barnskospecialisten i Stockholm. Under de år som gått
har vi hjälp många tusen barnfamiljer i Stockholmsområdet med att få riktigt bra och individuellt
utprovade skor till sina barn. Det är med visst vemod vi nu överlåter verksamheten till Momlin AB
och Barnskoexperten i Uppsala. Samtidigt vet vi att våra respektive verksamheter drivs utifrån
samma grundläggande värderingar, med snarlikt butikskoncept och sortiment, så vi är tryggt
förvissade om att verksamheten kommer fortsätta utvecklas mycket väl i de nya ägarnas regi”,
säger Ninnie Nisser, tidigare ägare till Barnskospecialisten.
Momlin AB övertar verksamheten per den 20 januari 2014. De sammanslagna rörelserna kommer
initialt att drivas under sina respektive befintliga varumärken.

För frågor, vänligen kontakta Malin Ericsson, VD och ägare till Momlin AB
mail: malin@barnskoexperten.se, mobiltelefon 0705-697556

Momlin AB driver Barnskoexperten med butik i centrala Uppsala. I det noggrant utvalda sortimentet ingår testvinnande
barnskovarumärken som Viking, Kavat, Superfit, Sorel, Bobux, Keen samt högkvalitativa och testvinnande utekläder för den
aktiva barnfamiljen, såsom Isbjörn of Sweden, Didriksons, Hestra, Houdini och Reima
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