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Stilfullt interiør preger de nyoppussede resturantlokalene på Stord Hotell

Stord Hotell rendyrker sitt eget konsept
Stord Hotell ligger som en perle noen
minutters spasertur fra Leirvik sentrum.
Hotelldirektør Martin Tveita og hans 70
ansatte er stolte over det tilbudet Sunnhordlands største hotell kan gi gjestene.
- I dag er vi frittstående i forhold til hotellkjedene. Det gjør at vi kan rendyrke vårt eget
konsept, og legge vekt på å tilfredsstille de
behov og ønsker våre gjester har, sier han.
For kort tid siden gjennomførte hotellet en
større ansiktsløfting. Resepsjonsområdet og
restauranten har fått et preg hvor det er lagt
vekt på at gjestene skal føle seg hjemme.
- De store lokale bedriftene som Aker Solution Stord, Leirvik Module Technology og
Wärtsilä har gjennomført en rekke prosjekter
av stort internasjonalt format, og for hotellet
har dette gitt svært gode ringvirkninger. Offshoreaktiviteten rundt de store industribedriftene på Stord har medført et stort behov
for hotellovernattinger, kurs og konferanser
m.m., sier Tveita.
Navnene på møtelokaler og klasserom levner
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Spisesalen / resturanten på Stord Hotell etter oppussingen.

da heller ingen tvil om hvilket marked man
har levd av. Her kan man ha møter i Valhall A
eller Valhall B, Oseberg A eller Oseberg B.
- På et sted som Leirvik er det ofte bra belegg
i ukedagene, men i helgene er det roligere.
Dette har en del gjester fra byer som Bergen,
Stavanger og Haugesund oppdaget. Dermed
kommer de til Stord for å slappe av og ha en
rolig weekend hos oss. De tiltalende selskapslokalene våre gjør at også lokalbefolkningen

bruker oss til små og store arrangementer.
Om man er inntil 12 personer i vår engelske
stue eller 40 personer i Empiriestuen, eller
om gjestene er med på store banketter for
opptil 200 personer i Valhall eller Oseberg,
stiller vi de samme kravene til oss selv. Om
gjestene feirer bryllup eller har barnedåp,
eller deltar på en stor festbankett, skal de
oppleve at vårt gode kjøkken og vårt vennlige
og dyktige personale skal gjøre opplevelsen
spesiell for den enkelte, sier Tveita.

Slik vil Stord Hotell ta seg ut etter utbyggingen. Hotellet er tegnet av arkitektfirmaet Link Signatur AS, og området er regulert til hotellformål.

Stord Hotell satser stort
Sunnhordlands største hotell skal bli dobbelt så stort. Kommunale myndigheter
på Stord er i gang med å behandle
utvidelsesplanene. Hotellet har i dag 89
rom, men en ny åtte etasjers fløy over
”Søylehagen” får plass til 82 nye rom.
Selv om mange ser mørke skyer på himmelen, er hotelldirektør Martin Tveita ikke i tvil
om det er riktig å satse nå.
- Selv om det internasjonale finansmarkdet
akkurat nå er usikkert, må vi se tingene i et
lenger perspektiv. Sunnhordland kommer til
å ha en positiv vekst også i årene som kommer, og Stord hotell ønsker å være en del av
denne utviklingen. Vi har solid økonomi og
ressurser til å stase, og målet er at vi skal
være det naturlige førstevalget. Vi skal ikke
bare være det største og ledende hotellet i
Sunnhordland, vi skal også være et av de fem
mest attraktive hotellene mellom Stavanger
og Bergen, sier Tveita.
Kongresser og konferanser

Hotelldirektøren legger ikke skjul på at størrelsen på hotellet har vært en begrensende
faktor når det gjelder kongress- og konferansemarkedet.

- Vi har ofte sagt nei takk til arrangementer
som er for store for oss. Med nesten dobbelt
så mange rom vil dette endre seg. I tillegg
utvider vi konferansesalen Valhall med 500
kvadratmeter slik at den kan romme 400 mot
dagens 220 personer, sier Tveita, som også
støtter seg på en stor markedsundersøkelse
når det gjelder behovet for å utvide.
- Horwath Consulting har spurt 2000 av våre
gjester hvor fornøyd de er etter å ha bodd
hos oss. Sju av ti sa de var svært fornøyd med
oppholdet sitt, og åtte av ti ville gjerne komme tilbake som gjester.
Fantastisk utsikt

Arkitektfirmaet Link Signatur AS har lagt
vekt på at selve hotellet skal se vakkert og
innbydende ut. Når utvidelsen er ferdig vil
Sunnhordland også ha fått et nytt fantastisk
utsiktspunkt.
- På toppen av bygget kommer det en restaurant som vi skal kalle Breidablikk. Navnet
kommer fra norrøn mytologi og betegner et
sted hvor man har god oversikt. Og god oversikt blir det. Gjestene i den planlagte restauranten på toppen av hotellet kommer til å se
store deler av Sunnhordland, sier Tveita, som
også legger vekt på god dialog med naboene
til hotellet.

- Sammen med de som holder til i området
vil vi bidra til å bevare og videreutvikle det
trivelige nabolaget, sier Tveita.

Dette er Stord Hotell:
*
*
*
*
*
*

Åpnet desember 1971
Tveita-familien eier 70 %, resten er
lokale eiere på Stord
Størst i Sunnhordland i omsetning og
gjestedøgn
Omsetning på 34 millioner
Ca 70 ansatte (35 årsverk)
Seks lærlinger innen servitør, kokke og
resepsjonsfag

Leirvik, N-5400 Stord
53 40 25 00
info@stord-hotel.no
www.stord-hotel.no

JOBB & NÆRING

37

