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Månadsmöte den 3 november 2021, kl. 18.00 – ca 20.00

Besök på Fritiden Hotell och Kongress i Ystad

Närvarande deltagare: Se bifogad deltagarförteckning.
Försäljningschef Louise Torsvik och konferensansvarig Aaron Persson hälsar oss varmt välkomna
till Fritiden och vi får inledningsvis lite stärkande smoothies och juice från deras Juicebar.
Fritiden Hotell och Kongress öppnade sommaren 2020,
mitt i pandemin. Anläggningen är en varsamt renoverad
och tillbyggnad av det gamla Badhuset som byggdes i
samband fritidsutställningen 1936 då Sverige fick
lagstadgat om 2 veckors semester.
I den största lokalen, där tidigare 25-meters bassängen
fanns, finns nu en 4K-skärm på 18 kvm (Lika stor som
Aarons första lägenhet…) och plats för upp till 250
personer i biosittning.
Fritiden är fortfarande en mötesplats men nu med mycket historia och har sex olika grenar i sitt
utbud – hotell, konferens, juicebar, restaurang, en rooftop bar samt gym. Dessutom planeras för en
wellness-avdelning som kommer att tas i bruk till våren.
Louise visar filmen om resan från badhus till hotell och kongressanläggning som tog 6 år.
Utöver den stora lokalen finns även fyra
mindre flexibla möteslokaler en våning upp
varav ett par går att kombinera till större.
Dessa tar vardera 99 respektive 45 personer i
biosittning
Continental du Sud är Fritidens systerhotell
och ett av Sveriges äldsta. Hotellet ligger ett
par hundra meter bort har också nyligen blivit
renoverat. Det går bra att kombinera de två
anläggningarna/hotellen med varandra, vad
gäller både boende, möteslokaler och middagar.
Därefter tar Jack och Annette från Ystad Studio och Visitors Center vid och informerar om
verksamheten som har sina lokaler på regementsområdet. Filmstudion är Skandinaviens största och
här har bland annat filmerna om Wallander (både de svenska och brittiska) producerats. Men även
filmer som Bron och Svinalängorna finns med bland produktionerna. I dessa filmer har bland annat
badhuset använts som ”kuliss”.
I lokalerna finns både kulisser och rekvisita från filminspelningarna och i en av de stora hangarerna
finns ett besökscentrum där det finns möjlighet att till exempel prova på Green Screen (för att visa
väder) och Animation studio (för att göra animerad film av lerfigurer). Det finns möjlighet att
kontakta dem för att skräddarsy aktiviteter som ovan men även ”Stadsvandring i Wallanders fotspår”
eller hjälp med olika tekniska lösningar till konferenser.
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Efter avslutad information ges vi tillfälle att både se konferenslokaler och hotellrum.
I hotelldelen har man återanvänt flera
detaljer från det gamla badhuset såsom
dörrarna till omklädningsrummen och
startpallarna.
Det finns 71 rum med totalt 145 bäddar
och till vissa av rummen finns även
balkonger med härlig utsikt över Ystads takåsar.

Mellan konferens och hotelldelen finns även små
loungeplatser som kan användas som grupprum.
Utöver det finns ett styrelserum för 20 personer samt
ett VIP-rum som ligger i anslutning till den stora
kongresshallen med plats för 8 personer. I alla rum
finns tillgång till teknisk utrustning.

Den gamla badhusentrén är kulturmärkt och får inte ändras. Denna entré
är möjlig att öppna om man önskar att gästerna till sitt event inte ska gå
genom hotellentrén.
Bakom den gamla biljettluckan har numera Louise och Aaron sina
respektive kontor.

Vi avslutar vårt möte med ett besök på Harrys där man även här kan se
att inredning från badhus-tiden är bevarade i form av att hopptornen
finns kvar. Här finns även tillgång till aktiviteter i form av shuffle en
våning upp och boule i källarplanet. Vi bjuds på en god sallad och
därefter tackar ordförande Michael för oss med en gåvotavla och vi
avslutar en mycket trevlig kväll där några av oss rusar till bussen för att
ta tåg från Svarte och några sitter lugnt kvar och njuter av atmosfären.
Vid noteringarna
Kristina Sjöö
Sekreterare
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