
Strand Hotel Fevik slet økonomisk i mange år, men etter at Agnes Berntsen kom inn som sjef begynte ting
å skje. Her er Berntsen sammen med Lisbeth Lund (i midten) og Anja Beisland. Alle foto: Børre Eskedahl

Da Berntsen overtok som direktør på Strand Hotel Fevik, hadde hotellet slitt i 23 år.

Hotelldirektøren som blir
best av motgang
Hotelldirektør Agnes Berntsen (52) klarte jobben som Petter Stordalen ga
opp.
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Strand Hotel Fevik
Kåret til Årets reiselivsbedrift i 2014.

Kåret til Gasellebedrift to år på rad.

Investerte 70 millioner i nytt hotellbygg,
og romkapasiteten økte fra 48 til 90 rom i
2010.

Gikk med underskudd i 23 år frem til
2003.

Driften har gått med overskudd siden
2004.

Omsatte for cirka 42 millioner kroner i
2015.

Belegget er fordelt likt mellom turisme og
kurs- konferanse.

–Jeg sa til eieren at vi måtte ha et par år på å rydde opp, men allerede året etter begynte
vi å tjene penger, sier hotelldirektør ved Strand Hotel Fevik i Grimstad, Agnes
Berntsen.

Det idylliske hotellet i havgapet i Fevik hadde slitt
med store økonomiske utfordringer i 23 år, og da
Berntsen overtok sjefsstolen i 2003 var
omsetningen på seks millioner kroner. Allerede året
etter økte den til åtte millioner. Så tok hotellet
stadig nye jafs i markedet, og i 2010 viste
regnskapstallene en omsetning på 22 millioner
kroner. Deretter kom det en ny milepæl i 2014, da
hotellet nådde en omsetning på 40 millioner
kroner. Riktignok etter at eierne hadde investert 70
millioner kroner i nytt hotelltilbygg, som nesten
doblet kapasiteten fra 48 til 90 rom.

– En av årsakene til at vi klarte å snu trenden har
vært at hovedeier Bundegruppen og jeg har hatt
samme innstilling til å våge å satse. Og så har vi
gjort det parallelt med at vi har klart å drive med

sunn økonomi, forklarer Berntsen.

Historisk funkishotell

Strand Hotel Fevik har lange tradisjoner. I 1934 la danske Axel Rosenkrantz de Lassen
Lund ned den første grunnsteinen, og 17. mai 1937 åpnet strandhotellet dørene for
første gang. I nyere tid ble det stadig tøffere å drive hotellet. Heller ikke hotellinvestor
Petter Stordalen klarte det. Han kjøpte hotellet i 1996 og eide det bare kort tid før han
ga opp. I boken hans «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet» konkluderer han med at
det var som å kjøpe katta i sekken.

– Jeg skrev at ingen ville bo på et strandhotell utenom på sommeren, sier Stordalen.

– Men der tok du feil?

 

- Ja, Agnes Berntsen har bevist om at med rett
person på rett plass er alt mulig, så nå har det
jammen blitt sommer året rundt på vakre



Det skal være kvalitet i alle ledd, også når det
gjelder mat. – Vi har gått fra kjøttkaker og
wienerbrød til kvalitetsmat, sier hotellsjef
Agnes Berntsen. Her sammen med
Arkadiusz Glabas (til venstre) og kjøkkensjef
Darius Adomaitis.

Strand Hotel Fevik. Det er imponerende,
fastslår Stordalen.

Fornøyde hotelleiere

I 1998 var det den oslobaserte Bundegruppes
tur til å gjøre et forsøk på å gi sommeridyllen
en ny vår. Hovedeier Knut Bunde fikk kjøpe
hotellet for syv millioner kroner. Uten å ane
noe som helst om hotelldrift.

– Jeg fikk høre om hotellet av en bekjent og
kjørte sørover en nydelig sommerdag rett før
Sankthans. Da jeg så hotellet og beliggenheten
tenkte jeg at «hvis ikke dette er mulig å drive,

er ingenting mulig». Det heter seg at man ikke skal kjøpe eiendom i fint vær, men det
gjorde jeg, forteller Bunde.

Så fulgte noen år med opprydning, prøving og feiling, før Agnes Berntsen kom inn i
sjefsstolen i 2003.

– Vi skjønte raskt at hun hadde en annen innfallsvinkel til å drive hotell enn mange
andre. Hun var offensiv mot politikere og media og veldig aktiv på salg, samtidig som
hun sørget for å ansette de beste folkene, sier Bunde.

Tenker som en topptrener

– Da jeg begynte var økonomien begredelig, og de tre ansatte levde i uvisshet om de i
det hele tatt hadde jobb å gå til uken etter. Men jeg så raskt potensialet og historien satt
jo i veggene, forteller Berntsen. Noe av det første hun gjorde var å ansvarliggjøre de
ansatte.

 

– Jeg tenker som en trener i eliteserien. Det hjelper ikke å være en god trener hvis ikke
alle spillerne gjør sin del av jobben, forklarer hun.

Hyggelig og direkte tone

Hotelldirektøren plukker gjerne opp søppel etter gjestene, og forventer at de ansatte
gjør det samme. Hun sier det er høyt under taket, aldri for å peke ut syndebukker, men
for å gjøre hverandre bedre.
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– Alle som jobber på hotellet skal snakke positivt til hverandre 97 prosent av tiden. Og
så har vi tre prosent igjen til å snakke åpent og konstruktivt om det som kan utvikles
og forbedres, forklarer hun.

Prisbelønnet

I 2014 ble Strand Hotel Fevik kåret til Årets Reiselivsbedrift av NHO Reiseliv.
Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, sier hotellet har hatt
en fantastisk utvikling.

– Hotellet har satset offensivt ved å gjøre store investeringer i nytt hotellbygg, som har
vist seg å være lønnsomt. Samtidig har bedriften lykkes med å utnytte digitale verktøy,
og bruker sosiale medier systematisk til markedsføring av hotellet og opplevelsene
som tilbys der, sier Krohn Devold. Skal norsk reiseliv vokse hevder Krohn Devold at
store og små aktører må fremme hverandre, og her mener hun Strand Hotel Fevik har
gjort en god jobb.

Hotelldirektør Berntsen er glad for anerkjennelsene, men sier samtidig at det er de
tøffe takene, og når noen tviler på at hun kommer til å lykkes, som trigger.

– Da blir jeg fandenivoldsk. Mange trodde for eksempel at vi ikke kunne drifte hotellet i
det halvannet året det tok å bygge om, men det klarte vi. Vi hadde faktisk ikke en
eneste avbestilling. Og så er det avgjørende at de ansatte trives på jobben, påtatt
service avsløres av gjestene.

Hun mener mye handler om innstilling. Der andre ser humper i veien, ser Berntsen
morsomme utfordringer hun gleder seg å gyve løs på.

– Åh, det er klart det er ekstra deilig å lykkes «på tross av». Men samtidig dveler jeg
aldri med det negative. For det kommer aldri noe godt ut av unnskyldninger. Jeg er
mest opptatt av å lete etter de gode historiene og finne ut hvordan vi kan utvikle oss til
å bli enda bedre, sier Berntsen.



17. mai 1937 åpnet strandhotellet dørene for første gang. I 2010 investerte eierne 70 millioner i nytt
hotellbygg, og romkapasiteten økte fra 48 til 90 rom.

Les også: Petter Stordalen: <strong> <a
href="/etterBors/2016/03/26/1205/Sosiale-medier/-det-beste-og-verste-er-
egentlig-det-samme" id="_1ba217c6-98fb-430b-9f6a-4bebc28d8cc4">- Det
beste og verste er egentlig det samme
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