
Annehem Fastigheter bygger ut hotell i Ängelholm 
När delar av hotellbranschen hamnat i kris under corona-pandemin går Valhall Park Hotell i 
Ängelholm mot strömmen. 

Hotellet satsar på en omfattande ut- och ombyggnad som ger den populära anläggningen en helt 
ny relax-avdelning, större konferensytor och hundra nya platser i matsalen.  

För verkställandet svarar Annehem som under sex månader kommer att ha ett stort antal 
hantverkare igång i parken. 

– Vi utnyttjar den här osäkra perioden för att förbereda oss för bättre tider med förhoppningsvis fler 
gäster, säger Jonas Mareniusson, som driver hotellet ihop med hustrun Helena Mareniusson. Till sin 
hjälp har de också en grupp uppskattade medarbetare. 

Det är ungefär tre år sedan som paret, båda med lång erfarenhet av hotellbranschen och 
besöksnäringen i stort, tog över Valhall Park Hotell på den gamla flygflottiljen F10 i Ängelholm. Sedan 
dess har alla kurvor pekat uppåt. 

– Men det är klart att vi också märkt av pandemin. Och det enda rätta är att satsa för att få en 
verksamhet att gå framåt, säger Jonas Mareniusson. Vi gör det vi kan för att synas och höras, det går 
inte att sitta och vänta på besökare. 

Bakom satsningen på en relax-avdelning ligger insikten om att de hotell som klarat sig bäst under 
corona-krisen varit just de verksamheter som kunnat erbjuda olika former av spa-aktiviteter. 

– Den servicen behövs både för våra week-end-gäster och för konferensgrupper, säger Jonas 
Mareniusson. 

Totalt handlar det om en utbyggnad med 200 kvadrat och en renovering av cirka 750 kvadratmeter. 
Arbetet ska vara klart till våren och kommer att glädja såväl framtida gäster som den lokala 
arbetsmarknaden. 

– Det är svårt att uttala sig om arbetstillfällen i dessa tider, men en spa-anläggning kräver alltid 
mycket skötsel så vi kommer att behöva mer personal, säger Jonas Mareniusson. 

Gustav Eriksson, förvaltningschef på Annehem och ansvarig för hela den södra regionen, är mycket 
nöjd med planerna: 

– Det är helt rätt personer som ansvarar för hotellverksamheten här – drivna och branschkunniga. 
Det är väldigt roligt att vi kan hjälpa till så att planerna blir verklighet. 

Jonas och Helena Mareniusson är också nöjda: 

– Samarbetet med Annehem fungerar utmärkt. Vi har täta kontakter när det behövs och det mesta 
går att lösa direkt i steget. 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Gustav Eriksson, förvaltningschef, 070-660 72 37, 
gustav.eriksson@annehem.se 


