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Samboparet Jenny Nilsson och Martin Jönsson tog över hotellet förra året. Första året har hotellet fått
en stjärna till och är nu fyrstjärnigt.

Paret tog över för ett år sedan genom Martin Jönssons företag PMJ
fastigheter. Under året har hotellet fått ett nytt kök, restaurangen har ökat
öppettiderna till sex dagar i veckan och snart öppnar den gamla entrén
igen.

– Vi öppnar ingången efter årsskiftet. Då får restaurangen en egen entré så
att gästerna slipper gå genom hotellfoajén, säger Martin Jönsson.

– Vi kommer också att öppna en bakficka så att man sitta ute.

Två nya köksmästare arbetar där. Det är barndomsvännerna Mattias
Nilsson och Peter Persson har gick i samma klass på hotell- och
restauranglinjen på Österportskolan, men sedan arbetat på olika håll i
världen.

Tanken har hela tiden funnits om att göra något tillsammans.

– Vi har fått väldigt fria händer. Vi ska hålla oss inom de ekonomiska
ramarna. Sedan får vi i stort sett driva det som vårt eget, säger Peter
Persson

Första året har varit uppåt för Martin Jönsson och Jenny Nilsson som
ägare till anrika Hotel Continental i Ystad.
- Det har varit fantastiskt bra. Vår omsättning har stigit med 20 procent,
säger Martin Jönsson.
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Hotellägarna hoppas att Ystadsborna nu ska komma in som gäster igen.

– Vår förhoppning är att det ska bli en knutpunkt i Ystad dit man kan
komma och äta en bit, ta en drink och kanske ha sitt bröllop här, säger
Martin Jönsson.

Galleri Max som blivit Gallery M1 ska lämna Per Helsa och flytta in i
hotellet. 6–10 januari ställer Eva Olofsson ut. Till påsk kommer Ardy
Strüwer.

– Vi kommer att ha en sista utställning i lokalerna på Per Helsa till påsken
också. Sedan flyttar galleriet in här officiellt. Vi kommer att ha
utställningar under juni, juli och augusti, en höst- och en vårsalong, säger
galleristen Rikard Löf,

Konsten blir också en del när hotellets rum rustas upp. Första etappen är
klar i mars. Mats Pehrson och Birgitte Söndergaard har skapat var sitt rum
där verk av dem finns.

– Det handlar om en uppdatering, inte helrenovering. Vi har en plan att
alla rum ska vara uppdaterade inom tre år, säger Martin Jönsson.

Nattreceptionist och restaurang som är öppen sex dagar i veckan. Det är
två delar som gjort att hotellet blivit fyrstjärnigt,

– Vi hade målsättningen att bli fyrstjärniga och det klarade vi, säger
Martin Jönsson.

LÄS OCKSÅ
Hotellplaner rullar vidare

Rockikon på äventyr i Ystad

Hotell i Ystad byter ägare

Samtidigt förbereder PMJ om- och tillbyggnaden av det gamla
Fritidsbadet som ska bli familjehotell med 70 rum, restaurang och gym.
Här väntar företaget på att detaljplanen ska klubbas för att komma igång.

FAKTA Öppnade 1829
Hotellet är Sveriges äldsta. Det slog upp dörrarna 1829 som Hôtel du
Sud. Efter en stor ombyggnad 1907 bytte det till Continental. Nu heter
det Continental du Sud, ett namn som användes från slutet av 1940-talet
och några år framåt.
Hotellet ägs av Hotell Continental i Ystad AB, som är ett dotterbolag till
PMJ fastigheter.
Hotellet har 20 anställda. Här finns 53 rum, restaurang, bar, konferens
och bibliotek.
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