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Som Sydöstran tidigare skrivit råde det bostadsbrist 
i centrala Sölvesborg.
- Det finns ett uttryckligt behov av centrumnära 
bostäder, säger fastighetsägaren Christer 
Hermansson, som bland annat äger Stadshotellet i 
Sölvesborg, som alltså nu ska byggas om.
Om det går enligt planerna ska ombyggnaden av 
hotellet börja i höst. Men vissa ändringar i 
detaljplanen måste göras först och för det krävs 
politiska beslut.
- Många ytor i Stadshotellet används inte, till 
exempel festvåningen och vinden. Därför ska de 
utrymmena nu byggas om till lägenheter.
Eftersom beläggningen på hotellet endast är 50 
procent, sparas 15 rum. Dessutom upphör 
discodanserna .
- Det blir ett övernattningshotell med en matsal för 
gästerna, berättar Christer Hermansson.
Nu ansöker Hermanssonbolagen AB hos 
kommunstyrelsen om att få köpa den aktuella 
marken och att få planändringarna gjorda. Nästa 
steg bolagets vd Christer Hermansson vill ta är att 
bygga till två flyglar, med 13 lägenheter i varje, på 
tomten framför huvudbyggnaden.
Fastighetsbolaget äger sedan tidigare även SE-
bankhuset. privat äger Christer Hermansson 
ytterligare två fastigheter vid torget i Sölvesborg.
Stadsarkitekt Jan Lagerås är positiv till bygget.
- Jag har inga invändningar mot projektet, tvärtom. 
Det verkar vara en intressant idé och det finns 
önskemål efter centrala bostäder.

Stadshotellet 
byggs om till 
lägenheter

SÖLVESBORG · 50 nya centrumnära 
lägenheter planeras i Sölvesborg. Det 
är Stadshotellets ägare som vill 
bygga om fastigheten samtidigt som 
man bygger till två flyglar på marken 
framför hotellet.

Anneli Karlsson

"Öststatsmaffian har redan pinkat 
revir i Sverige och EU"
KARLSKRONA · - Det blir naturligtvis ingen boom, 
ingen explosion, av organiserad öststatsbrottslighet i 
Blekinge och övriga Sverige när vi flyttar ut den yttre 
EU-gränsen i maj.

Organiserad brottslighet största 
hotet mot välfärd
KARLSKRONA · – Visst är den organiserade, 
internationella brottsligheten det största hotet mot 
välfärden i Europa, men sett utifrån EU:s 
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vila
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