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SURTE. Den svaga 
kronan medförde 
att många valde att 
semestra i Sverige den 
gångna sommaren.

Det gynnade hotell-
branschen.

– Eftersom det inte 
var något badväder att 
tala om prioriterade 
flertalet turister stor-
staden och det drog vi 
nytta av, konstaterar 
Bert Saluäär, hotellchef 
på Hotel Surte.

Efter en svag vår tog det i 

somras ordentlig fart för hotell-
branschen i allmänhet och för 
Hotel Surte i synnerhet.

– Att många valde att för-
lägga sin semester i Sverige 
gynnade branschen, inklu-
sive oss själva. Vi hade en bra 
beläggning under sommarpe-
rioden. Vi hade många familjer 
boende hos oss, som pendlade 
fram och tillbaka till Göteborg 
för att göra diverse aktiviteter, 
säger Bert Saluäär.

Övrig tid på året vänder sig 
Hotel Surte företrädelsevis till 
företagskunder i form av säl-
jare, tekniker, servicefolk och 
så vidare.

– Det är bilburna gäster 
som tycker att vi är ett prisvärt 
alternativ. Det är arbetare som 
kommer på kvällen och som 
oftast sticker tidigt på mor-
gonen, säger Bert Saluäär och 
fortsätter:

– På helgerna är det en 
blandad mix, men faktum är 

att vi har en hel del familjer. I 
ekonomiskt dystra tider är vi 
ett lågprishotell som attrahe-
rar denna kundgrupp. De bor 
billigt, men ändå kvalitativt 
och bara tio minuters restid till 
Göteborgs innerstad.

Hur ser du på framtiden 
för Hotel Surte?

– För tillfället går affärerna 
bra, men man ska vara med-
veten om att det är ett pet och 
gnat varje dag. Det är hårt 
arbete och engagemang som 
gäller för att överleva.

Inga nyheter på gång gäl-
lande hotellverksamheten?

– Inte annat än att vi ska 
utveckla det vi är bra på. Vi 
kommer aldrig att bli ett kon-
ferenshotell, utan ska försöka 
behålla den typ av kunder 
som vi har idag. Närheten till 
Göteborg, priset och kvalitet är 
ledord som vi ska slå vakt om, 
avslutar Bert Saluäär.

JONAS ANDERSSON

Framgång trots lågkonjunktur

HOTEL SURTE
Antalet anställda: Fyra årsan-
ställda samt en del extrapersonal.
Hotellchef: Bert Saluäär.
Omsättning: Cirka fyra miljoner 
kronor.
Antalet bäddar/rum: 160/57.

Hotel Surte upplevde en po-Hotel Surte upplevde en po-
sitiv sommar med god be-sitiv sommar med god be-
läggning. Övrig tid på åretläggning. Övrig tid på året 
är det företrädelsevis sälja-är det företrädelsevis sälja-
re, tekniker och servicefolkre, tekniker och servicefolk 
som gästar hotellet.som gästar hotellet.

Störst på färg, tapet, golv och kakel.
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En komplett 
butik för både 

proffs och 
amatörer...


