Den anrika konferens- och festvåningsanläggningen van der Nootska Palatset blir från den 1 november en del
av Eatery, en snabbt växande aktör inom konferens-, fest- och restauranganläggningar.
– Van der Nootska Palatset är en av Stockholms vackraste och kanske mest gömda pärlor. Vi ser verkligen fram
emot att få bidra till den fortsatta utvecklingen av denna fina verksamhet, säger Martin Sandgren,
Styrelseordförande och en av ägarna till Eatery.
Idag blev det officiellt att van Der Nootska Palatset i Stockholm AB blir en del av Eatery gruppen. Van der Nootska
är en av Stockholm Stads kulturskatter. Verksamheten, som ryms i palatset på närmare 2000 kvm på S:t
Paulsgatan, mittemellan Mariatorget och Slussen, har under trettio år drivits av Roland Samryd och Kerstin
Monsén. – Vi har haft fantastiska 30 år i detta palats. När vi träffade ägarna bakom Eatery bestämde vi oss för
att det var rätt tillfälle att sälja. Eatery delar många av de tankar som jag har när det gäller service och
kvalitetsfokus vilket varit viktigt för oss under alla år, säger Roland Samryd, nuvarande VD och en av ägarna till
van Der Nootska Palatset.
Roland Samryd kommer att vara kvar i verksamheten men lämnar i samband med ägarförändringen över
ledarskapet till Anna Bengtsson. Anna kommer närmast från Berns där hon varit hotellchef. Anna har en lång
bakgrund inom sektorn då familjen länge drev Värdshuset Lindgården i Visby där Anna varit VD och ägare.
– Det är med stor tacksamhet och passion som jag träder in i denna roll och jag ser mycket fram emot att få
förvalta och förädla denna unika mötesplats som tidigare ägare så omsorgsfullt byggt upp. Det skall bli enormt
spännande att få iscensätta oförglömliga upplevelser i detta fantastiska palats som är fullt av möjligheter säger
Anna
Om Eatery – Eatery är en snabbt växande restaurang- och konferenskedja som i nuläget har fyra etableringar i
Stockholmsområdet, i Luma Park (Hammarby Sjöstad), Kista, Sickla och Sundbyberg. Eatery har som mål att
kunna erbjuda en miljö som bjuder in till möten och avkoppling såväl under som efter arbetsdagen. En plats dit
man går för att äta och inspireras, antingen själv eller tillsammans med sina vänner, kollegor och affärspartners.
Läs mer om oss och vårt koncept på www.eatery.se
Om van der Nootska Palatset – Van der Nootska palatset är tidigare ett privat palats byggt på 1600 talet. Idag är
palatset en unik konferens- och festvåningsanläggning. Inredning och stilepoker genom trehundra år sätter sin
prägel på fester, middagar, konferenser, bröllop och möten. Palatset erbjuder ett flertal festsalar, salonger och
gemak för stora sällskap. De vackra skänkrummen rymmer även en populär lunchkrog med guldkant och till våren
öppnar uteserveringen i Palatsträdgården. Läs mer på www.vandernootska.se
För mer information – kontakta gärna:
Anna Bengtsson, tillträdande chef för van der Nootska Palatset – telefon: 076-6432400,
anna.bengtsson@eatery.se
Roland Samryd, nuvarande ägare till van der Nootska Palatset i Stockholm AB – telefon: 070-7975706,
roland.samryd@gmail.com

