
 

 

      

 
Medlemsinformation 
 

Bästa medlemmar! 

 

Nu har vi uppdaterat föreningens/hotellets koncept så att det finns åtkomligt för bla. medlemmar & mäklare. Det är 

viktigt för alla parter att man känner till vårt koncept och att alla får samma information. Detta mtrl kommer finns 

tillgängligt i början av november och Jan Brissman som håller ihop detta arbeta sänder ut mer info då. 

 

Ni har nyligen fått ut ett brev om uppdatering av era lägenhetskort vilket är viktigt att de är korrekta. Sänd svar till 

Anette på PWC så snart ni kan. 

 

Likviditeten i föreningen känns stabil, vi har idag har ca 250 000 kr i kassan, vi betalade nyligen in 155 000 kr i 

skatt (kunde betalas i mars men då blir det ränta). 

Räntan på lånet i föreningen ligger på strax under 2 % vilket vi bedömer som bra.   Resultatet var budgeterat till 

minus ca 200 000 kr men de prel. siffrorna pekar på ca minus 300 000 kr. Vi har budgeterat på högre intäkter i 

föreningen på de andelar som föreningen äger. Vi gör nu en grundlig utredning på detta.   

 

 

Information från Kungsresort 

 

 Vi har nyligen haft en stor succé med två fullbokade middagsspelningar av ”Ågrens Kapell” i 

restaurangen. Det är vår förhoppning att vi efter nyår kommer att erbjuda liknande arrangemang igen. 

Den 17 oktober har vi ett samarbete med Musik i Väst som bjudit hit ett kanadensiskt bluesband. Läs 

gärna mer på vår hemsida www.hotellkungshamn.se. På hemsidan hittar ni även mer information om 

kommande julbord under två helger i december. Än är det inte fullbokat så om ni går i julbordstankar 

hoppas vi att ni kontaktar oss. 

  

 Den 25 oktober deltar vi på ”Oktobermässan” i Kungshamn som är ett årligt arrangemang där lokala 

företag visar upp sina tjänster och produkter. Då det tyvärr inte bokat så många konferenser i höst hoppas 

vi på att kunna marknadsföra oss på mässan. 

  

 För att öka beläggningen under höst och vinter har vi, via Secret Escapes samt Let’s Deal, skickat ut 

erbjudanden. Än är det för tidigt att säga om det ger önskat resultat. 

 

 Har ni frågor eller andra kommentarer är ni välkomna att kontakta Henrik. 

 

 

 

Trevlig höst! 
Styrelsen genom Daniel Olsson 
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http://www.hotellkungshamn.se/

