Mötesplats

Förändringens vindar
på västkusthotell
Gullmarsstrand Hotell & Konferens ligger granne med
havet i den bohuslänska skärgården. I skrivande stund
pågår ett omfattande förändringsprojekt med målet
att locka fler gäster hela året. TEXT ANNA KARLSSON

100

101

I

Fiskebäckskil i Bohusläns
skärgård ligger Gullmarsstrand
Hotell & Konferens. Sedan
drygt 35 år ägs anläggningen
av bröderna Lars, Berth och
Pär Nilsson. De har löpande
utvecklat Gullmarsstrand
genom om- och utbyggnationer
i samarbete med arkitekten Gert
Wingårdh. I skrivande stund pågår
ett omfattande förändringsprojekt
som bland annat består i ett
nytt konferensrum, större
gemenskapsutrymmen, ett nytt
poolhus, 25 nya hotellrum samt en ny
avdelning för spabehandlingar. Denna
gång är det arkitektkontoret Claesson
Koivisto Rune som har fått uppdraget
att utveckla ”nya” Gullmarsstrand.
Målet är att kunna ta emot fler
gäster och bli ännu bättre rustade för
verksamhet under hela året.
– Vår vision om åretruntsäsong
förutsätter att vi kan erbjuda
gästerna högsta möjliga servicenivå
både inne och ute. Årstiderna i
Norden är fascinerande att följa och
det bohuslänska klipplandskapet,
havet och anläggningen ska vara lika
tillgänglig och inspirerande alla tider
på året – även då vinden viner och
havet stormar, säger Maria Kjellsson,
vd för Gullmarsstrand sedan 2,5 år
tillbaka.
I september inleddes bygget
som även har inbegripit en 50
centimeters höjning av bryggorna
längs anläggningen, för att på så sätt
vara bättre skyddade vid eventuella
stormar i och med den ständigt
stigande vattennivån. När den första
etappen i anläggningens upprustning
förväntas vara klar i slutet på februari
i år blir det premiär för den nya
poolen och bastun. De är belägna på
bryggan och har glasväggar mot havet.
– Hittills har arbetet pågått utan
att vi har stängt ner verksamheten.
Men i april börjar vår högsäsong och
då tar vi en liten paus, säger Maria.
Till hösten inleds etapp nummer
två med bygget av de 25 nya
hotellrummen som alla kommer att
ha havsutsikt. Planen är att de ska stå
klara för invigning våren 2018.
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”Anläggningen ska vara lika
tillgänglig och inspirerande
alla tider på året – även då
vinden viner och havet
stormar.“
– Det är ingen hemlighet att
november till mars är tuffa månader.
Men både på konferens- och framför
allt privatsidan har vi de senaste
åren haft en ökad beläggning även
under vinterhalvåret. Våra gäster
kommer framförallt från närområdet:
Skaraborg, Värmland och Norge. Jag
tror att det hänger ihop med att när
världen är lite orolig så vill man inte
åka långt, men ändå komma bort
några dagar och äta gott, bada i havet
och vistas i en avslappnande och lugn
miljö.
Precis som många anläggningar
idag jobbar med lokala råvaror och
menyer enligt säsong så försöker
Gullmarsstrand tänka likadant vad
gäller aktivitetsutbud. För ett knappt
år sedan invigdes en klättervägg några
hundra meter från anläggningen där
grupper kan kombinera en fikastund
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med att, ledda av en instruktör, testa
att klättra längs det bultförsedda
berget. Det är en aktivitet som funkar
även på vintern, liksom kräftsafari och
paddling i havskajak.
– Man förknippar ofta Bohusläns
kust med sommar och sol. Men det
är fantastiskt på vintern också och
skaldjuren är ju ännu bättre när det är
kallt i havet.
Vad tänker du om det
förändringsarbete som just nu
pågår?

– Det är jättekul att få vara med
under en sådan här fas när det händer
mycket. Jag ser det som en ynnest. För
hela personalen betyder det mycket
att känna att man har ägare som tror
på verksamheten och satsar. Och när
personalen trivs avspeglar det sig i
servicen till gästerna.
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