
Publicerad: 2016-05-23 

PRESSINBJUDAN TILL SVENSKA MASKINMÄSSAN 2-4 JUNI 2016 PÅ SOLVALLA 
  

 

 
 

 
 

 

Sveriges nya maskinmässa på Solvalla 
Nu är det premiär för Sveriges viktigaste maskinmässa som samlar Sveriges maskinleverantörer 
och maskinentreprenörer på en och samma plats - Solvalla. Vi inbjuder media till 
presskonferens och invigning den 2 juni. 
 
Pressprogam 
 
Presskonferens den 2 juni kl 12.00 på Solvalla konferens. 
Medverkande vid presskonferensen är: 
Christer Söderberg , ordförande MaskinLeverantörerna ML 
Gabriel Börjesson, affärsansvarig Svenska Mässan 
Magnus Persson, ordförande Maskinentreprenörerna (ME) 
Mats Rosén, vd Solvalla AB 
 
Invigning 
Svenska Maskinmässan invigs den 2 juni kl 13.00. 
 
Pressträffar är planerade hos utställande företag: 
Maskinentreprenörerna kl 11.00 
Swecon kl 13.45 
PON kl. 14.30 
 
Pressackreditering görs här >>>   
Välj kategori ”Press”  
 
Besökarna, som förväntas komma från hela landet, är i huvudsak aktiva inom bygg- och 
anläggningsbranschen. De som i verkligheten bygger svensk framtid. Utställare är närmare 100-
talet maskinleverantörer som kommer att visa det senaste i maskinväg.  
 
MaskinLeverantörerna, som är arrangör i samarbete med Svenska Mässan, var medvetna om att 
det fanns ett stort intresse från branschen att utveckla en egen mötesplats.  
Björn Bäckström, vd MaskinLeverantörerna, blev ändå imponerad över det positiva engagemang 
som deras medlemmar visar.  
- Det är roligt att se att branschen verkligen ställer sig bakom Svenska Maskinmässan och vill göra 

http://app.bwz.se/gothiatowers/b/m/?l=3c66c2b9-2cd7-40e7-9e54-7ac585ba235b&r=4683&rcrc=274F53F1


 

arrangemanget till något alldeles extra. Att alla maskinleverantörer är samlade på ett och samma 
ställe är unikt, säger Björn Bäckström. 
 
Maskinentreprenörerna (ME), landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för 
maskinentreprenörer, satsar stort på Svenska Maskinmässan och är med och utformar seminarier 
och utbildningar. 
- Att alla utställare är medlemmar i MaskinLeverantörerna ger mötesplatsen en kvalitetsstämpel. 
Det ger också våra medlemmar en överblick av hela utbudet av maskiner på en och samma gång, 
samtidigt som vi även är med och bidrar till innehållet. Det blir en mötesplats med flera 
dimensioner, säger Hampe Mobärg, vd ME. 
 
Svenska Mässan har aldrig tidigare mött ett så stort intresse, både från utställare och besökare.  
- Företagen har verkligen gått all in för att visa sina senaste produktnyheter, det kommer finnas 
mängder av nyheter som aldrig tidigare visats på den svenska marknaden. Det bästa av allt är att 
man kan se och testa alla på ett ställe, snacka om tidseffektivt, säger Gabriel Börjesson, 
affärsansvarig Svenska Mässan. 
 
För Solvalla som arena öppnas nya möjligheter. 
- Det känns stort att Solvalla som arena kan erbjuda Svenska Mässan att arrangera Svenska 
Maskinmässan 2016. Genomförandet av Maskinmässan öppnar nya möjligheter för andra typer av 
evenemang vid sidan av travsport. Solvalla är den i särklass största arenan i Stockholm. Med en 
unik infrastruktur erbjuder vi parkering, bildskärmar, ljud, belysning, Wifi samt restaurang och 
konferensmöjligheter med utsikt mot arenan, säger Mats Rosén, vd på Solvalla. 
 
Det mesta sker utomhus och besökarna får tillfälle att gräva, lasta och testa en mängd mobila 
maskiner. Entrén är fri och målet är satt till 8 500 besökare. Främst vänder man sig till 
entreprenörer inom bygg, anläggning och vägunderhåll samt representanter för kommunernas 
tekniska kontor.  
 
Öppettider  
Torsdag 2 juni kl 10.00-18.00 
Fredag   3 juni kl 09.00-17.00 
Lördag   4 juni kl 09.00-15.00  

 
 

 

Fakta Svenska Maskinmässan 
När: 2–4 juni 2016 
Var: Solvalla, Stockholm 
Utställare: Sveriges ledande leverantörer av mobila maskiner och redskap. Alla är medlemmar i 
MaskinLeverantörerna. 
Arrangör: MaskinLeverantörerna i samarbete med Svenska Mässan  
Övrigt: Fri entré.  
Fri parkering med gott om parkeringsplatser. Goda kommunikationer med flyg (Bromma, Arlanda), tåg, buss, 
taxi och bil. Många restauranger med stort 

>  LÄS MER OM SVENSKA MASKINMÄSSAN 
 

 

 

För frågor kontakta: 

http://app.bwz.se/gothiatowers/b/m/?l=7fad3e06-0bab-4cf8-af6d-44fe471401f8&r=4683&rcrc=274F53F1


Björn Bäckström, MaskinLeverantörerna, tfn 08-508 938 83,  
e-post: bjorn.backstrom@maskinleverantorerna.se 

 
Gabriel Börjesson, Svenska Mässan, tfn 031-708 82 21,  
e-post: gabriel.borjesson@svenskamassan.se 
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