
Ägarna till Ystad Saltsjöbad köper Strandbaden Falkenberg
Efter några mycket framgångsrika år på Ystad Saltsjöbad, (YSB) där omsättningen 
har ökat från 52 miljoner till 94 miljoner (2010) och med en fortsatt planerad till-
växt 2011 där 30 nya rum byggs, har Moderbolaget ESS Hotell AB just köpt Strand-
baden i Falkenberg. Säljare är Bicky Chakraborty på Elite Hotels. ESS, vars ägare är 
Jonas Stenberg, Magnus Emilson, Stefan Strömberg och Carl Lundgren, är sedan 
tidigare delägare i Pepes Bodega i Båstad och Funäs Ski Lodge.

Strandbaden i Falkenberg be!nner sig idag i ungefär samma läge som YSB när de nuvarande ägarna tog 
över, med en omsättning runt 50 miljoner, de är naturligtvis utsatta för en helt annan konkurrens med 
närhet till storheter som Tylösand i Halmstad, Varbergs Kurort och hela Göteborgsmarknaden. Närhet-
en till den stora marknaden i Göteborg (där också ägarna kommer från och har hämtat en del av sina 
kunskaper inom hotell och restaurangbranschen) ingår naturligtvis i planen för att skapa ett utbyte av 
kunder mellan anläggningarna. Inte minst när det gäller möten och events.

- Vi kommer att investera 30-40 miljoner under de närmaste åren i Strandbaden, säger Carl Lundgren, en 
av ägarna i gruppen. Bland annat ska vi bygga ett spa på 1000 kvadratmeter, som öppnar i april 2012. 
- Snart kommer vi också att påbörja renoveringen av i stort sett alla publika utrymmen. Vi bygger i en 
kolonial stil, lite Hemingway, lite mörklackat trä och tak"äktar. Vi bygger också nya terrasser mot havet 
och den här delen av satsningen ska vara klar redan till sommaren. Målet är att dubbla omsättningen och 
antalet anställda inom tre år, säger vd Jonas Stenberg.

Bakgrund Strandbaden Falkenberg
Strandbadens tradition går långt tillbaka i tiden.  Redan 1937 stod den första byggnaden klar på samma plats 
där det nuvarande hotellet ligger. Hotellet byggdes i funkisstil och hade en elegant rundad restaurang med 
stora panoramafönster ut mot havet. Hotellet upplevde från början en storhetstid som varade ända fram till 
andra världskrigets början. Här trängdes soldyrkare från inlandet med statsmän och andra berömdheter. Ett 
besök på Hotel Strandbaden förknippades med stil och !ärd.

Invigdes 1992
Under 80-talet drevs Strandbaden av Falkenbergs kommun, men hotellet förföll allt mer. Till slut blev det en 
skam!äck för Falkenberg och kommunen gav i slutet av 80-talet klartecken till ett nytt hotellprojekt. Efter två 
års byggnation hade man byggt ihop hotellet med Klitterbadet och invigningen skedde i april 1992. Det är 
detta hotell man idag kan betrakta från alla håll utmed den vidsträckta sandstranden. 

För ytterligare information kontakta:

Jonas Stenberg VD
+46 733 - 19 58 18
jonas@ysb.se
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