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PRESSMEDDELANDE
Hotellet är viktigt för Årjängs kommun!
För att säkerställa fortsatt hotellverksamhet arbetar Årjängs kommun
nu med att efter en tid av förhandlingar ta fram underlag till ett förslag
om att köpa kommunhuset och hotell fastigheten. Förslaget innebär
att de båda byggnaderna köps av Årjängs Bostads AB för 62 miljoner
kronor.
Fastigheterna har idag ett bokfört värde på drygt 80 miljoner. Värderingar
som gjorts ger ett värde på 40 miljoner. I förhandlingarna har
representanter för en majoritet av fastighetsägarna och representanter för
kommunstyrelsen och ÅBAB landat i en prisbild på 62 miljoner.
– Detta innebär en stor investering för Årjängs Bostads AB men
kalkylerna visar att investeringen har goda förutsättningar att på lång sikt
bli en lönsam affär. Dessutom garanterar vi att hotellet fortsätter som hotell.
Det var syftet när det byggdes och för oss i den politiska majoriteten har
målet hela tiden varit att hotellet fortsätter med hotellverksamhet säger
kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer (S).
Hotellet har de senaste två åren drivits av hotelldirektör Maria Ågren och
hon fortsätter sitt arbete med att vidareutveckla verksamheten.
– Det är inte kommunens uppgift att driva hotell men däremot att se till att
det finns förutsättningar, precis så som vi resonerade när beslutet om att
bygga ett nytt hotell togs. Det är oerhört glädjande att Maria stannar kvar
och fortsätter driva verksamheten i en positiv riktning fortsätter Daniel
Schützer.
Den 24 februari kommer ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Innan dess skall samtliga partier få möjlighet att i god tid sätta sig in i alla
detaljer som rör ärendet. Den 21 mars tas det slutliga beslutet i
kommunfullmäktige.
Mer information;
Daniel Schützer (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0573 - 141 10
daniel.schützer@arjang.se
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