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Contan fortsätter som familjeföretag. Samboparet Martin Jönsson och Jenny Nilsson har tagit över
och ska driva det anrika hotellet på Hamngatan. ”Vi är gamla i fastighetsbranschen, men nya i
hotellbranschen”, säger Martin Jönsson.

Hotell Continental har bytt ägare. Samboparet Martin Jönsson och Jenny
Nilsson har köpt det anrika hotellet av Annika och Staffan Garnaeus som
lämnar efter 18 år.
PMJ fastigheter har köpt hotellföretaget, som både äger fastigheten och
driver rörelsen. Den nya ägaren har arbetat med skötseln av huset i 15 år.
Då har intresset att ta över väckts.
– Vi fick chansen att ta över. Jag har varit nyfiken på hotellbranschen. Vi
har förvaltat fastigheter i Ystad i 20 år, säger Martin Jönsson, vd och ägare
till PMJ fastigheter.
Hotellet med tio anställda fortsätter som familjeföretag. Jenny Nilsson blir
huvudansvarig för verksamheten. Hon har arbetat med ekonomin i
fastighetsföretaget de senaste åren.
– Jag har också jobbat 15 år som försäljare i möbelbranschen, säger hon.
De nya ägarna aviserar inga stora förändringar av hotellet och
restaurangen till en början, men har funderingar för att utveckla
verksamheten.

– Vi vill göra hotellet lite mer tillgängligt för Ystadsborna, säger Martin
Jönsson.
PMJ vann markanvisningstävlingen för Fritidsbadet med sitt förslag att
göra om det till hotell. En del arbete återstår innan planerna kan
förverkligas.
– Självklart finns det samordningseffekter i detta, säger Martin Jönsson.
Annika och Staffan Garnaeus ska starta konsultverksamhet i hotell- och
restaurangbranschen.
– Vi har ett upparbetat kontaktnät. Det är många som vill ha någon att
prata med och bolla idéer med, säger Staffan Garnaeus.
– Det känns lite vemodigt att lämna, men mest är det roligt.
Annika Garnaeus tycker att det är rätt tid att lämna över.
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– Det går bra för hotellet, det är lönsamt, säger hon.
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