PROSPEKT

Prospekt för försäljning av rörelse
Aiff Hotel i stadsparken AB

Tack för visat intresse!

Detta prospekt är en sammanställning för att du som intressent skall kunna bilda dig en uppfattning om vad
Hotell Bellevue har för möjligheter att utvecklas och att fortsätta vara ett vinstdrivande hotell i framtiden.
Önskas djupare information och frågor är du alltid välkommen att kontakta ägaren direkt. Visning av hotellet
sker enligt överenskommelse. Vi vill inte att ni kontaktar hotellet utan vår vetskap då det är känsligt för personalen och skapar osäkerhet om framtiden. Vi vill att nyckelmedarbetare skall kunna flyttas med så smidigt
som möjligt i den utsträckning de passar in i den nya ägarens drift.
Vi vet att det finns många ”nyfikna” på ett sådant objekt, Men som inte har möjlighet att förvärva det. Därför
vill vi i ett tidigt skede ha någon form av verifiering av din förmåga att förvärva verksamheten.
Försäljningen är en inkråmsförsäljning. Försäljning av aktier i bolaget ses som ett alternativ.
Försäljningen sker genom anbud där även fortsatt drift och utveckling värderas. Vi vill även vara tydliga
med att vi vill veta hur en finansering av objektet kommer att ske.

KONTAKTA
Dietmar Aiff
tel: 0708-554417
Mail: dietmar@aiff.se

Hotellets Historia

Hotell Bellevue byggdes i anslutning till den tidigare vattenkuranstaltens villor från 1880-talet
i Hjo stadspark. Hotellet stod färdigt 1971 och ritades av arkitekt Hans-Erland Heineman (1919-2003).
Hjo stadspark anlades i slutet av 1800-talet och var då en parkanläggning till Hjo
Vattenkuranstalt. Kuranstalten var fullt utbyggd vid sekelskiftet 1900 och Hjo fungerade då
som en turistort för den semestrande borgarklassen. Kuranstaltens hotell- och
restaurangbyggnad brann ned 1932 och kurorten gick några år senare i konkurs. Efter nästan
fyrtio års diskussioner fanns 1969 plötsligt en stor politisk enighet om att ett nytt hotell skulle
byggas. Det fanns flera orsaker till detta samförstånd, där det viktigaste kanske var att stadens
befintliga hotell var konkursmässiga samtidigt som staden på nytt försökte positionera sig
som en turistort. Hotell Bellevue är byggt i modernistisk stil och har ett eget uttryck som
skiljer sig markant från kurortens trävillor i utsmyckad panelarkitektur. Den tydligaste
influensen till Hotell Bellevue är Frank Lloyd Wrights villaarkitektur i präriestil. Vid ett
första ögonkast ser det ut som Hotell Bellevue inte tar någon som helst hänsyn till platsen,
men byggnaden har faktiskt anpassats till omgivningen. Tydligast är anpassningen till
topografin och det finns även indirekta kopplingar till den omgivande bebyggelsen. Den
viktigaste egenskapen är dock att byggnaden med byggnadsmaterial och formspråk speglar den tid då den
byggdes

Hotellets standard.

Hotell Bellevue har kontinuerligt renoverats invändigt och utvändigt under de senaste åren till att idag vara
en fin och välskött nläggning. Bellevue är klassat till 3 stjärnor superior i Visitas årliga kvalitetskontroll.
Hotellet har möjlighet att klassificeras med 4 stjärnor av Visita men då krävs nattbemanning.
RUM, BADRUM, KORRIDORER KONFERENSLOKALER
Rum och badrum och korridorer har konternuerligt renoverats under de sista åren. Mycket pengar har plöjts
ner för att standarden skall motsvara dagens krav. Trådlöst WiFi finns i hela anläggningen via HomeRun.

UTVÄNDIGT
Under 2014 har hotellets målats och ny belysning anlagts. Ny blomster m.m har skapats framför hotellet.
och utsikten mot vättern har lyfts fram. Fastigheten är i mycket gott skick.

VILLA VICTORIA
Villa Victoria är en villa från sekelskiftet som är en del av kulturarvet från Hjo. Här finns 12 rum inredda
tidsenligt för sekelskiftet. Det finns ett utrymme för gemensam aktivitet. Här kan man arrangera privata och
mer exklusiva aktiviteter.

FAKTA HOTELLRUM
Antal rum:		
66
Antal bäddar
125

FAKTA KONFERENSLOKALER
Hörsal:
		
125 p
Rödingen 			
45 p
Siken				
12 p
Laken Styrelse		
12 p
Vänern 			
30 p
Laxen Strids			
35 p
Gäddan gym			
30 p
Löjan E			
14 p
Bakfickan			
50 p
Park (80m från hotellet)

300 p

Restaurangen

Med en fantastisk utsikt över Vättern och småbåtshamnen är vår restaurang något utöver det vanliga. Råvarorna kommer i största utsträckning från odlare och producenter i närheten. Vi jobbar aktivt med att lyfta
fram det lokala. Med plats för 250 personer och en separat avdelning för 70 personer finns för mer intima
tillställningar. Födelsedagar, bröllop, dop eller avtackning. Här intar även konferenserna sina måltider. Här
finns det scen för underhållning och dans. Under sommaren har vi en terras med plats för 250 personer. Här
har vi grillkvällar och andra aktiviteter.
BAKFICKAN
Bakfickan är en kombinerad restaurang och konferenslokal. Här kan man duka upp för 70 personer finns för
mer intima tillställningar. Födelsedagar, bröllop, dop eller avtackning.
FAKTA RESTAURANGEN
Sittplatser restaurang:
250 p
Varav bakfickan:		
70p

Terrassen

Under den varma årstiden finns här möjlighet att sitta ute. här finns det plats att duka upp 250 platser. Här
finns infra värme och vi spänner upp ett segel för att kunna använda det när det regnar och när solen inte
skiner.
FAKTA TERRASSEN
Sittplatser på terrassen:

Utsikt från terrassen

250 p

Hotellets drift

Hotellets drivs idag med en anställd platschef som svarar för den totala driften av verksamheten.
Detta kan ses som en tillgång för både privatpersoner och kedjor som vill förvärva verksamheten.
För privatpersoner som vill överta verksamheten finns det stora möjligheter att spara kostnader genom att
själv driva verksamheten. Det finns även möjlighet till exklusivt boende på mindre än 50m från hotellet med
utsikt över Vättern.
Hotellets säsonger är intensivast på sommren och där höst och vår är konferensperioder. Vintern är lågsäsong och här måste kostnader hållas nere för att helheten skall bli bra.
Vi har valt att hålla öppet hela året för att skapa kontinuitet och trovärdighet mot kund och lokalbefolkningen. Men här finns möjlighet till att spara kostnader.
SWEDEN HOTELS
Sedan 2007 är hotellet medlem i den växande kedjan ”Sweden Hotels”. Sweden
Hotels är en rikstäckande hotellkedja i ständig tillväxt. Kedjans målsättning är att vara
landets bästa hotellkedja med privatägda och personliga hotell. Sweden Hotels grundades
1977. Sweden Hotels medlemshotell är personliga, privatägda, välskötta tre- och fyrstjärniga hotell.
Gästklubben - Sweden Hotels lojalitetsprogram
Gästklubben är ett kund- och lojalitetsprogram. Som medlem i Gästklubben får kedjans
gäster förmåner på hotellen och samlar poäng som sedan kan utnyttjas till valfri
hotellövernattning, förmånliga paketerbjudanden eller köp av varor i webbshop. Läs
mer om GästklubbenFenix Hospitality Sweden AB äger och förvaltar varumärkena
Sweden Hotels och Gästklubben VVV.
Sweden Hotels ingår i den internationella sammanslutningen Supranational Hotels
med över 1 500 hotell i 62 länder och centralbokningskontor som säljer Sweden
Hotels i över 60 länder.

Framtidsvision

Med tanke på Hjos Historia och kurortshistorik bör det finnas möjlighet att ta tillbaka dessa. Förutom ett bra
hotell måste det finnas en reseanledning till orten. Hjo har massor av fina kulturella och sevärda möjligheter.
Hjo och Hotell Bellevue är ett resmål att utveckla. Vi tror att man tillsammans med badet, Restaurang Bryggan m.fl. runt hotellet kan skapa ett centrum för Hälsa och Wellness. Under 2014 färdigställdes det nya
kulturcentrum Pedagogin. Här finns massor att utveckla där detta som nämnts bara är en tanke som skulle
kunna lyfta hotellets beläggning.

Ekonomi i korthet

Aiff Hotell i stadsparken AB tog över driften av Hotell Bellevue i början på 2010 som då hade varit stängt
sedan konkursen i oktober 2009. Med god och ömsesigig dialog med fastighetsägaren kunde upprustning
och konceptutveckling påbörjas. Omsättningen har gått från 6,5 milj till att 2014 vara 11,6 milj. där intäkterna är ca 50% hotell och 50% restaurang. Detta har gjort att brytpunkten för bättre vinster i framtiden ser
bra ut.

Resultaträkning

För år 2016 är det prelimenära resultatet ca 550 000.Senaste resultaträkningen kan skickas separat efter sekretessavtal.

Fastighetsägaren Wennergrens

Bolaget har alltid haft ett gott sammarbete med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har insikt i verksamheten
och tillsammans har behovet fastställts och därefter har investeringar genomförts. Wennergrens är ett solidt,
familjeägt fastighetsbolag som gett Hjoborna tak över huvudet sedan början av 1960-talet. Företagets historia sträcker sig dock längre än så. Wennergrens finns i orterna Hjo, Tibro, Karlsborg och Skövde och förvaltar totalt 1300 lägenheter och drygt 80 affärs- och kontorslokaler i varierande storlekar. Wennergrens har ägt
hotellfastigheten sedan 1992.

Hyresavtal

Hyresavtalet finns mer detaljerat och skickas gärna vid närmare kontakt. Men i korthet så ligger hyran på
13% av omsättningen.

Boende i Hjo

Att bo i Hjo med dess omgivning är en idyll. Det vackra läget och trästadens charm har gjort att Hjo är en
attraktiv ort att bo på för alla åldrar.

Med utsikt över vättern
och guldkroksbadet

Trästaden Hjo
Det finns flera förklaringar till ursprunget för namnet Hjo. Enligt en populär historia ska namnet här-

stamma från att en munk som överraskats av ett plötsligt oväder på Vättern, och spolats upp på stranden
uttalat de latinska orden Hic jacet otium – ‘Här vilar friden’. Genom att ta begynnelsebokstaven i varje ord
bildades ordet “Hjo”. Detta är dock med all sannolikhet enbart en skröna, vilket bland annat styrks av att
ortens namn tidigare stavades annorlunda än idag. En annan mer trolig förklaring till namnet Hjo bygger på
att vattnet i Vättern vid Hjoåns mynning blev grumligt, eller som man sa hjolmigt. Hjo ska då vara en förkortning/förenkling av att man kallat platsen för till exempel Hjolmet eller Hjolm.

Hjo var Västergötlands hamnplats vid Vättern. Den stod för förbindelserna österut till den under sen-

medeltiden viktiga staden Vadstena och till Hästholmen. Vadstena kloster hade ett eget hamnmagasin och
gård i Hjo. Förutom stadskyrka och ett härbärge för de resande saknade Hjo kyrkliga inrättningar under
medeltiden.

När staden erhöll stadsprivilegier är inte känt, troligen i början av 1400-talet. Den första bevarande skrift-

liga uppgiften om Hjo som stad finns i Erik av Pommerns skattebok från 1413. Den noteringen är också
orsaken till att Hjo kommun 2013 hade sitt 600-årsjubileum. 1586 förnyades stadens äldre privilegier, vilka
stadfästes och utvidgades. Hjo förblev dock en mycket liten stad, man hade år 1805, 350 innevånare. Anläggandet av Göta kanal innebar dock ett uppsving för staden, 1854 stod den nya hamnen färdig, vilken ansågs
vara den bästa vid Vättern. 1873 invigdes den smalspårikga järnvägslinjen till Stentorp vid Västra stambanan (Hjo-Stenstorps Järnväg) och 1878 invigdes Hjo badanstalt, vilken lockade rika besökare, och Hjo
fortsatte att växa även efter att Vätterhamnarna förlorat sin betydelse. 1880 hade staden 1 446 innevånare
och 1910, 2 268 innevånare. Idag är det ca 8 900 invånare. Hästholmen, som var östgötasidans motsvarande
hamn, har inte haft samma utveckling. Trästaden Hjo har tilldelats Europa Nostras hedersmedalj “för det
beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel
och charm”.

Kommunikationer och vägar

Det är lätt att ta sig till Hjo. Länsväg 195 leder från Hjo söderut till Jönköping och norrut till Karlsborg.
Vägen följer numera en förbifart just väster om staden, men gick tidigare genom stadens centrum. Länsväg
194 går från Hjo västerut mot Skövde. Länsväg 201 leder mot nordväst till Tibro och Mariestad. Hjo har 3
mil till Skövde, 6,5 mil till Jönköping.

Hotellet ligger i Stadsparken

Mycket av Hjos aktiviteter
sker i Stadsparken.

Den årliga slöjdmässan i Hjo är numera en av de största i Skandinavien. I
över 30 år har Hjos stadspark fyllts av hantverkare. Mässan är känd för sin
kvalitét och sitt genuina hantverk. Här finns det mesta inom keramik, trä,
tyg, tovat, vävt, läder, skinn, knivar, näver, korgar, stickat och mycket mer.

HÖKENSÅS GK
27 håls Glofbana ligger
10 km söder om Hjo

Kontakt:
Dietmar Aiff
Telefon:		
0708-554417
mail:
dietmar@aiff.se

