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De är Stadshotellets nya hyresgäster
Javier Gonzalez Amador och Anette Niklasson: ”Lysekils vackraste hus –
finns en stor potential”

Javier Gonzalez Amador och Anette Niklasson tar över anrika Stadshotellet på
Kungstorget.
– Det är Lysekils vackraste hus och det finns otroligt mycket potential, säger duon.
Nu väntar renovering och uppfräschning både in- och utvändigt innan Stadshotellet
öppnar i sin nya skepnad den 1 april.

En stor och maffig festvåning är en del av många som Anette Niklasson och Javier Gonzalez Amador kommer att förfoga över när de nu ska

driva Stadshotellet vid Kungstorget i Lysekil.

– Sedan vi tog över The Old House Inn för tre år sedan, har vi varit intresserade av att en dag
kunna ta över driften av Stadshotellet. Nu känns det som att vi väver ihop våra verksamheter,
säger Javier Gonzalez Amador.
Stadshotellet i centrala Lysekil är drygt 1 000 kvadratmeter och är ursprungligen byggt på
1880-talet och tillbyggt kring 1914. I dag finns 24 rum och en stor sal benämnd Riddarsalen med
bland annat 27 stycken antika sköldar.
– Festvåningen (Riddarsalen) är så stor och fin, den är helt perfekt, säger Anette Niklasson.
Tanken är att Stadshotellet ska vara igång året runt och Javier och Anette vill kunna erbjuda hela
paket med boende, mat och aktiviteter.
– Nu ska vi börja med att fräscha upp fastigheten, men vi ska ändå behålla identiteten, menar
duon.

Är Stadshotellet ert största projekt hittills?
– Ja, och det är nästan lite obeskrivbart och man har inte riktigt fattat det än.

Kommer ni att behålla namnet?
– Vår förhoppning är att det fortfarande ska heta Stadshotellet.

Kommer Stadshotellet att innebära några nya arbetstillfällen?
– Ja, vår tanke är att vi ska kunna anställa 2-3 personer som ska jobba heltid från och med att vi
öppnar.
Men projektet med att ta över Stadshotellet har sitt pris.

Stämmer det att ni sagt upp personal från Old House?
– Det är alldeles riktigt. Vi har sagt upp två personer och anledningen är att vi måste lägga
mycket fokus på Stadshotellet. Det innebär att vi kommer att reducera öppettiderna på Old House
under januari, februari och mars. Från och med årsskiftet har vi enbart öppet under kvällstid
onsdag till lördag.
Anette fortsätter:
– Det svider lite att gå emot vår always-open-strategi, men det är inte kostnadsekonomiskt att ha
öppet Old House lika mycket när vi lägger nästan allt krut på att göra i ordning Stadshotellet.
Anette och Javiers tanke är att återanställa personalen på Old House när Stadshotellet startat
under våren och restaurangen ska då återgå till sina ”vanliga” öppettider.
”Nya spännande idér”
John Brolin på Bohus Fastigheter AB som äger Stadshotellet är glad över sin nya hyresgäst.
– Vi (fastighetsägaren) har under onsdagen kommit överens med vår nya hyresgäst, Old House
Inn, att de kommer att driva Stadshotellet i ny regi från årsskiftet 2012. Vår tidigare hyresgäst
Glenn Westergren som drivit Stadshotellet i Lysekil AB, sedan mitten av 1980-talet, går över till
annan verksamhet. Vi vill tacka Glenn för de år han drivit verksamheten under vårt
fastighetsägande, säger John Brolin. 
Han avslutar:
– Vi välkomnar Javier och Anette som vi känner väl och är övertygade om att de kommer att
bevara den charm och historia som finns samtidigt som de kommer att utveckla verksamheten
med nya spännande idéer.
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En glad duo. Anette Niklasson och Javier Gonzalez Amador fick under onsdagen nycklarna till Stadshotellet i Lysekil som de

kommer att driva  i ny regi från årsskiftet 2012.

Joel Hansson
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joel@lysekilsposten.se
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