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Ett av rummen förberett för gäster.

Många gäster kommer bara för att ta det lugnt och njuta av utsikten över Fryken.

Annexet.

verkligen stöttat och hjälpt
oss.
Leif arbetade då med
E-hälsa och dagspendlade
till Stockholm, medan Monica jobbade inom vårdsektorn.
– Hur gör vi det här? tänkte de. De tog över ett varumärke med 60 procent beläggning och en rating på
8,6. Första året jobbade de
dubbelt och beläggningen
slutade efter sommaren på
96 procent.
– Det har ju gått jättebra.
För att få till beläggning året
om, anordnade vi rum för
konferenser. Men det är inte bara att renovera och göra vad man vill med ett gammalt kulturminne, som det
här huset är. Länsstyrelsen

Den sida av annexet som vetter mot Fryken.

1979 tog IVL – Institutet för Vatten och Luftforskning över huset för att ha sitt Sverigekontor här.

vill säga sitt, säger Leif.
Men allt gick bra och under hösten samma år tog de
emot sina första konferensgäster. Efter en tid gick de
båda ner i arbetstid och under en period ägnade sig Monica helt åt verksamheten.
Idag ligger ratingen på 9,3.
Med ett leende säger Leif:
– Det är nästan svårt nu,
max är ju 10. Det var två slitsamma första år och vi hade en hel del kontakt med
banker och försäkringsbolag. Men de senaste åren har
den gamla forskningsstationen lockat mig. Jag tyckte
att byggnaden hade potential och där gick jag igång. Jag
tänkte att det här ska vi göra
något av, säger Leif.
Den 6 juni 2017 smygöpp-

nade ”Forskningsstationen”
och har därefter blivit en populär musikscen.
Den har plats för 60 personer inomhus och vid fint
väder, när det går att vara
utomhus, får 120 personer
plats.
– Här får jag också använda mina egna intressen inom
ljus och ljud, säger Leif. På
Forskningsstationen har sedan dess inte bara lockat lokala musiker uppträtt, utan
även musiker från Kuba, Irland och England. En vecka
efter att datum för årets musikarrangemang släpptes, var
det fullbokat. Ett annat event
som blivit mycket uppskattat
är deras Afternoon tea. Det
brukar Leif och Monica anordna tre gånger per termin

och då med trettiotalet gäster. Det är buffé med hembakat och scones som kommer
direkt ut ur ugnen.
Om eventuell konkurrens
säger Leif:
– Vi konkurrerar inte med
de stora. Det fungerar inte på
ett litet ställe. Istället samarbetar vi med andra företagarna i Kil, vi hjälper varandra,
fortsätter Leif. Kils hotell
och Frykenbadens camping
ringer oss, när de har fullbokat under högsäsongen och
vi ringer dem. Vi tipsar våra gäster om närheten till Café Freja, Kils Golfrestaurang
eller Frykenbadens Camping
om de vill ha en god middag.
Sköna Rums gäster kan

vara personer som under vin-

tern bor under längre perioder på grund av jobb i närheten. Det kan vara släktingar
som vill fira högtider tillsammans eller människor
som kommer bara för att ta
det lugnt.
Utländska gäster kommer
för kultur och naturliv.
Det är holländare och tyskar som kör en tvådagarsresa. Ena dagen åker de norrut runt Frykensjöarna för att
besöka Mårbacka och Rottneros Park, för att nästa dag
besöka konsthallen i Karlstad
med utställning av Lars Lerin.
Danska turister stannar en
natt för vidare färd mot fjällen och kineser stannar till
en natt mellan besök i Stockholm och Oslo.

Idag jobbar både Leif och
Monica med andra uppdrag, vilket i dagsläget känns
tryggt med tanke på läget i
Världen.
Leif är inte orolig, men
visst har det påverkat deras
verksamhet. Några avbokningar har det blivit, men
några bokar in sig för mindre
arrangemang såsom släktträff. Lite ändringar - under
rådande omständigheter har de fått göra. Istället för
morgonbuffé vid frukost, får
gästerna komma några i taget eller så bärs frukost ut till
rummen. Leif tar emot gäster
i mindre sällskap och ser, att
så småningom kommer besöksnäringen igång igen.
MARITA NORMAN

