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Ny(a) ägare på Högberga Gård 

År 2009 anställdes Johan Hjort som VD för konferensanläggningen och sedan dess har 
såväl omsättning som utbud ökat kraftigt. Nu köper Johan Hjort driften Högberga Gård av 
Sveriges Kommuner och Landsting. I affären tillkommer även dagkonferensanläggningen 
Saturnus vid Slussen. 

 

Högberga Gård har under de senaste åren utvecklats kraftfullt. Nya, extravaganta möteskoncept har lanserats, 

Sveriges första toscanska vinfabrik har öppnats och platsen har kommit att bli en av landets mest spännande 

mötesplatser för vinintresserade. 

– Högberga Gård är redan idag en unik pärla på Lidingö och vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten 

ytterligare med nya koncept för att fler gäster ska kunna ta del av den fantastiska miljö som platsen har att 

erbjuda. Allt enligt vår strategiska plan. Mitt eget hjärta ligger redan här och för mig personligen är det en dröm 

som går i uppfyllelse i och med förvärvet, säger Johan Hjort, VD för Högberga Gård. 

Ytterligare två starka branschprofiler går med som delägare med 15 procent ägarandel vardera. Det är Tommy 

Eriksson, kökschef på Högberga Gård (tvåfaldig vinnare av kocktävlingen Svenska Copperskillet och semifinalist 

i Årets Kock 2012) samt Marcus Åkerlind som idag arbetar som controller/IT-chef på Svenska Möten. Marcus 

fortsätter sin tjänst inom Svenska Möten som tidigare. 

– Att få förvärva Högberga Gård, tillsammans med dessa drivna herrar, känns väldigt stort. Vi har olika 

kompetenser och personliga egenskaper vilket tillsammans med humorn gör oss till ett starkt och dynamiskt 

team. Jag har alltid haft som mål att driva ett eget hotell, säger Johan, som kommer från en familj som haft 

eget hotell under hela hans uppväxt.  

I affären tillkommer även dagkonferensanläggningen Saturnus som är belägen vid Slussen. En 

dagkonferensanläggning som idag omsätter 13,5 Mkr. 

– På Saturnus finns en stor kompetens kring dagkonferenser och läget är fantastiskt. Verksamheterna fortsätter 

som vanligt samtidigt som vi får goda synergieffekter mellan våra olika anläggningar och koncept, fortsätter 

Johan Hjort. 

Johan Hjort tillträder, tillsammans med Marcus Åkerlind och Tommy Eriksson, som ägare av Högberga Gård den 

15 augusti och verksamheten fortsätter som tidigare. Tina Dernelid anställs som ny platschef och blir 

driftsansvarig på Högberga Gård. 

 

För ytterligare information, kontakta:  

Johan Hjort, vd Högberga Gård, 070 – 286 00 00, johan.hjort@hogberga.se 

Tanja Askrabic, marknadschef Högberga Gård, 070 – 586 96 66, tanja.askrabic@hogberga.se 
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