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Martin Jönsson och Jenny Nilsson i ett av de renoverade hotellrummen. ”Hela hotellet är
moderniserat med den senaste tekniken”, säger Martin Jönsson. Originalprofilen till lister och en del
av inredningen har ritats i samråd med arkitekt Mikael Ahrling och specialtillverkats. Skrivbord,
sängbord och garderober är handtillverkade.

Paret tog över som hotellägare vid Hamngatan i december 2014 genom
Martin Jönssons bolag PMJ fastigheter.

– Vi renoverade två rum direkt för att få feedback från gästerna, säger
Martin Jönsson.

Synpunkterna har de använt i den fortsatta renoveringen av samtliga rum.
De anställda på hotellet har också varit med och tyckt till om var möbler
och inredning ska placeras för att få det praktiskt.

– Vi har lyssnat mycket på personalen. Allt stod nere på golven tidigare.
Nu har det kommit upp på väggarna, säger hotellchefen Jenny Nilsson.

Renoveringen har gjorts i etapper. Hotellet har varit öppet hela tiden.
Något som ställt krav på när på dygnet arbetet kan göras för att inte störa

Martin Jönsson och Jenny Nilsson är inne i slutskedet på renoveringen
av rummen på klassiska Hotel Continental du Sud i Ystad.
– Vi har fyra rum kvar. Vi blir klara om någon vecka, säger Martin
Jönsson
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gästerna. Om ett par veckor ska allt vara klart med rummen.

– Det är tufft att ha hotellet i gång och samtidigt renovera det, säger
Martin Jönsson.

Taken i rummen har sänkts för att få in modern ventilation. Ny teknik för
att styra temperatur och belysning har satts in. Internet har uppgraderats
till snabbast möjliga hastighet.

– Alla möbler och sängar är utbytta. Vi har uppdaterat alla badrum, säger
Martin Jönsson.

53 rum har blivit 52 genom att två slagits samman till en stor svit med
balkong. Renoveringen har också gett hotellet en mindre svit.

– Vi har många förfrågningar om bröllop, säger Jenny Nilsson.

Hotellet blev fyrstjärnigt redan första året med nya ägare genom
satsningar som nattreception och bättre öppettider i restaurangen. Förra
sommaren tillkom en ny uteservering. Nu känner de att även rummen
hängt med.

– Det har gått fantastiskt bra. Vi har dubblat omsättningen på två år utan
att köra någon stor marknadsföring”, säger Martin Jönsson.

Ägarna förbereder sig nu för nästa stora projekt. I höst börjar om- och
tillbyggnaden av Fritidsbadet till Hotell Fritiden med 71 rum,
konferenslokaler, restaurang och gym.
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