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Goda tider banar väg
för konferensbolag
Konferensspecialisten
Summit i Stockholm öppnar i januari sin tredje och
största konferensanläggning. Den ligger i fastigheten Solna Gate strax
utanför innerstaden.
”Planerna är att öppna
en ny konferensanläggning varje år”, säger ägaren Agneta Trygg.

Stockholmsföretaget Summit, som varit verksamt sedan 1998, driver i dag två
konferensanläggningar mitt i
Stockholms city. Den ena är
Summit Hitechbuilding, som
ligger högst upp i mittersta
Hötorgsskrapan. Den andra
är Summit Grev Ture.
Nu förbereds inflyttning i
nya konferensanläggningen
Summit Solna Gate, som
öppnas på nyåret.
”Samtidigt är vi i färd med
att söka en fjärde anläggning.
Vår utgångspunkt är att växa
med balans och vi tar inga
stora lån”, säger Cissi Meltzer, Summits vd sedan fem
år.
Hon och ägaren Agneta
Trygg är de drivande i företaget. Summit hyr ut konferenslokaler till företag, men
även till privata sällskap för
bröllop, fester och liknande.
Redo för nästa steg
Summit går in för att öka sin
kapacitet utanför Stockholms
tullar.
”Efterfrågan på dagkonferenser ökar otroligt mycket.
Årsbeläggningen på våra

För trångt på jobbet
Bakgrunden är att företagen
anställer allt fler och att det
har blivit trångt om utrymme
på kontoren.
”Vi vill att fler företag inser
lönsamheten i att utnyttja
sina lokaler till kontor och i
stället hyr lokaler för konferens och evenemang av oss”,
säger Cissi Meltzer.
I fastigheten Solna Gate
ska Summit hyra 1 600 kvadratmeter av fastighetsägaren Mengus. Ytan är dubbelt
så stor som Summit Hitechbuilding, som är på 800 kvm.
Grev Ture är på 900 kvm.

REET WAIKLA
reet.waikla@di.se
08-573 652 63

REET WAIKLA

”Vår tillväxtplan för nästa
år är en omsättningsökning
med 61 procent. Vi kommer
att anställa sju personer och
har då totalt 16 fast anställda.”

Di

Verkstadsföretaget
Hedemora Industriakustik, som tillverkar
bullerdämpande
produkter åt industriföretag, bygger ut för
att kunna växa.

Hiak tillverkar och säljer
bullerdämpande produkter
för verkstads- och processindustrin, för kraftgenerering och motorprovning.
”Vi växer parallellt med
våra kunder, de stora
svenska exportföretagen. I
år väntas Hiak omsätta
drygt 125 miljoner kronor
att jämföra med 110 Mkr i
fjol. Så vi behöver expandera”, säger Jan-Erik Bränd,
konstruktionschef på Hedemora Industriakustik.
Efterfrågan är stark på
företagets ljudisolerande
dörrar, manöverrum, väggar och inbyggnader för
maskiner och gasturbiner.
I ett första skede investeras 5 Mkr i en utbyggnad
av lokalerna.
Tjänstemannasidan ska
växa med 10 personer i år
och ytterligare fem nästa
år. För närvarande har
Hiak 60 anställda totalt.
Hiak ägs av riskkapitalbolaget Amymone.

BEHOVEN ÖKAR. Summit med Cissi Meltzer, vd, och Agneta
Trygg, grundare, växer vidare. Inom kort öppnar företaget sin
tredje anläggning för konferenser och fester.
FOTO: JOEY ABRAITYTÉ

anläggningar har ökat med
40 procent i år.”

Bullerskydd
växande affär

Lite snack.
Mycket verkstad.
VI PÅ BIG-GRUPPEN har bestämt oss. Vi skall bli Nordens
ledande leverantör av verktyg, maskiner, skyddsprodukter
och förnödenheter till proffsmarknaden.
Vår styrka är lokalt engagemang och hög kompetens i
kombination med BIG- gruppens resurser med starka
leverantörsavtal, koncept, IT-lösningar, logistik och import.
Vi erbjuder såväl lokala företag som riks- och nordiska
kunder branschens största urval av kvalitetsprodukter och
olika tjänster.

Think BIG. Hos oss hittar du Ekman Safetys
testade kvalitetsprodukter inom fallskydd.

www.big-gruppen.com

Det finns 14 anledningar

FAKTA

I Företag: Summit.
I Ägare:
Agneta Trygg.
I Omsättning:
16 Mkr (2007).
I Resultat före skatt: 1,7 Mkr.
I Anställda: 9 personer plus
15–20 inhyrd extrapersonal
när det behövs.

att hyra kontor i Solna One
Du hittar dem på www.solnaone.se

Mest täckning. Även lokalt.
Övriga Turbo 3G-leverantörer

nordisk mobiltelefon

1. Norrland
Turbo 3G kan förekomma på skidorter,
längs vägar trafikerade av stockholmare samt på enstaka platser
längs kusten. I övrigt ingenting.

1. Norrland
Bra Turbo 3G i skogen, på fjället och
från baksätet (även vid avstickare
från större vägar). Undantag för
vissa nationalparker.

2. Svealand
Varning utfärdas framförallt i
inlandet. Utanför huvudstaden
och i skärgården förekommer
Turbo 3G endast sporadiskt.
Lokalt helt obefi ntligt.
3. Götaland
Hygglig Turbo 3G i stora
städer och i finare badorter.
I övrigt ihållande fläckigt.
Tålamod krävs.
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2. Svealand
Full täckning överallt, inte bara
kring den berömda svampen.
Tryggt och snabbt i radhus,
parhus, uthus, båthus och
tvåvåningshus.
3. Götaland
Imponerande och snabb
uppkoppling från båten,
längs kusten, i bilen, på
stranden och i hela inlandet.

Kartorna baseras på uppgifter från operatörernas hemsidor per den 12 okt 2007.
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Turbo 3G
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Nu ser den mobila bredbandsprognosen ljus ut för hela Sverige
(med rätt operatör). Och fort går
det. Upp till 3,1 Mbit/s.
Hör din lokala prognos, läs mer
och beställ på www.nmt.net
eller ring 0774- 42 42 43

