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Klart med ny arrendator på
Högbondens fyr
Höga kusten Vandrarhem och kafé på Högbondens fyr har fått
klart med en ny arrendator. Olle Eriksson från Sundsvall tar över,
med mångårig vana att driva fjällhotell i Jämtland.
Det är länsstyrelsen som arrenderar ut
driften på Högbondens naturreservat.
Uppgörelsen regleras i hyresavtal och uppdragsavtal som nu är påskrivna
och klara för fyra år framåt. Formellt är det bolaget Köjagårdens
fjällhotell i Edsåsdalen AB som tar över. Bakom står Olle Eriksson,
entreprenör som är bosatt vid Bergafjärden i Njurunda söder om
Sundsvall. – Vi köpte fjällhotellet 1997 och drev det till 2008. Vi pratar
helpension med 128 bäddar, lite större drift än Högbonden. Vi drev även
liften i Edsåsdalen, skidskola och konferenser. – Efter det drev vi
restaurang i Ludvika i två år och nu är vi tillbaka i Sundsvall, förklarar
Olle Eriksson. Inga stora förändringar planeras på Högbonden, i varje fall
inte än. – Givetvis kommer vi sätta vår prägel. Men vi kommer att
mjukstarta och jobba oss in i det hela. Högbonden har ett ganska starkt
varumärke i sig själv. Olle Eriksson tänker själv jobba heltid på
Högbonden. Hans fru och två söner ska hjälpa till periodvis. Under
högsäsong är siktet att anställa ytterligare två eller tre personer. – Vi
börjar med helgöppet från och med maj. Sen är det säsong från mitten
av juni till mitten av augusti när båtturerna är i gång. Efter en stormig
visningsresa i oktober fanns fem seriösa intressenter. – Alla fem kunde
ha fungerat. Erfarenheten av restaurang och hotellverksamhet blev
avgörande, förklarar Johan Uebel på länsstyrelsen. Erikssons tar över
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efter Owe och Kajsa Grandics som arrenderade Högbonden i tio år.
Klas Leffler 0611-55 48 30 klas.leffler@allehanda.se

Relaterade klipp

Mest sedda

Senaste klippen

Skatten för hyresrätter Svårt hitta hyresbostad Se när sista brodelen
kan sänkas
i Sundsvall
lyfts på plats
Nyhetsbolaget

Nyhetsbolaget

Nyhetsbolaget

Andra har också läst
Hittade hår och blod på tomten (Op.se)
Ska Sundsvall och Timrå slås ihop? (st.nu)
19-åring dödade i köpcenter (Allehanda.se)
Lärkan tar sikte mot nya segrar (Allehanda.se)
Trivs trots stressen (Allehanda.se)
Vinter (Allehanda.se)
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