HKC Hotels
Ett familjeföretag i tiden
Kockens
fem snabba
Så lyckas du i köket

Recept

Baka vårt goda bröd

Vi tipsar om våra
bästa smultronställen

Tips från fyra städer

hotelnoblehouse.se | hotellkungcarl.se | hotellhudik.se | clarionorebro.se

Passion
Hjärta
Ansvar
Härliga ord, eller hur? Dessa tre ord har vi inom
HKC Hotels valt ut som våra värdeord.
Vår ambition är att du som gäst och samarbetspartner skall känna att dessa ord ”sitter i
väggarna” hos oss.
Vi känner Passion för det vi gör – vi vill förmedla
värme, energi, glädje och överraskningar!

HKC Hotels & CSR
Corporate Social Responsibility

Det är viktigt att vi som företag tar ansvar för
vår omvärld och våra medmänniskor. Styrelsen
för HKC Hotels har beslutat att avsätta en viss
procent av vinsten varje år som
”öronmärks” till CSR.
Vi kommer att stötta såväl lokala verksamheter
på de orter vi finns representerade som ett
större globalt projekt. Håll utkik på våra
hemsidor för mer information.

Vi arbetar med miljöfrågor

Hjärta – våra hotell är trivsamma och personliga,
både vad gäller utsmyckning på rummen, service
och omtanke om våra gäster.

Alla våra hotell är miljöcertifierade (Svanen eller ISO standard
14001).

Ansvar – vi tar ansvar för din säkerhet, vår omvärld och inte minst vår miljö. Detta kan du läsa
mer om här bredvid.

Vi följer en handlingsplan för
varje hotell och arbetar aktivt
med att t.ex. minska energiförbrukning, avfallshantering
och användandet av kemikalier.

Varmt välkommen till vår hotellfamilj!
Anna Olsén
Marknadschef HKC Hotels
anna.olsen@hkchotels.se

Från vänster: Lina, Therese, Christian, Gertrud, Kurt och Marcus.

HKC Hotels – Ett familjeföretag i tiden

Fakta HKC Hotels
HKC Hotels är ett familjeföretag som ägs
och drivs av familjen Östlundh.

Historia

I företaget ingår:
l

l

l

l

BEST WESTERN PREMIER
Hotell Kung Carl, Stockholm
BEST WESTERN PLUS
Hotel Noble House, Malmö
BEST WESTERN
Hotell Hudik, Hudiksvall
Clarion Hotel i Örebro

HKC Hotels maskotar Turbo, Rut och Bo håller dig
sällskap på rummen och finns till försäljning i alla
våra receptioner.
Vi skänker årligen 25% av intäkterna till BRIS –
Barnens Rätt i Samhället.
Följ Turbos blogg på

http://www.maskotenturbo.blogspot.com/

Vår historia börjar i Hudiksvall
där farfar Otto Östlundh startade lilla Hotell Hudik. Sonen
Kurt intresserade sig tidigt för
verksamheten och köpte år
1972, tillsammans med sin far,
gamla Hotel Viking i Stockholm.

Utveckling
1977 förvärvade Kurt och hans
hustru Gertrud Hotell Kung Carl
vid Stureplan. I samband med

detta bildades bolaget HKC
Hotels Holding AB.
År 1986 köptes Hotel Noble
House i Malmö och 2001 införlivades Clarion Hotel i Örebro
i hotellfamiljen.

Var vi är idag
Idag består koncernen av fyra
hotell, två restauranger och två
hotellfastigheter. Dottern Lina
som är utbildad filmscenograf
ansvarar för inredningen.

Efter 41 år som egen företagare
inom hotellbranschen lämnar
Kurt Östlundh över VD-rollen till
sina två äldsta barn Therese och
Marcus.
Therese arbetar sedan tidigare
inom koncernen och är idag
hotellchef på BEST WESTERN
PREMIER Hotell Kung Carl, en
roll som yngste brodern Christian
övertar.

Antal rum		
Restaurang & Bar		
Konferenskapacitet
Standard			
Kedjetillhörighet		
Adress			
			
Telefon			
Fax			
Hemsida			

143
Kung Carls Bakficka
Max 90 deltagare
4-stjärnigt
BEST WESTERN PREMIER
Birger Jarlsgatan 21
111 87 Stockholm
08-463 50 00
08-463 50 50
www.hotellkungcarl.se

Antal rum		
Restaurang & Bar
Konferenskapacitet
Standard			
Kedjetillhörighet		
Adress			
			
Telefon			
Fax			
Hemsida			

136
Clarion Lounge & Dining
Max 65 deltagare
4-stjärnigt
Nordic Choice Hotels
Kungsgatan 14
702 11 Örebro
019-670 67 00
019-670 67 50
www.clarionorebro.se

Antal rum		
Konferenskapacitet
Standard			
Kedjetillhörighet		
Adress			
			
Telefon			
Fax			
Hemsida			

67
Max 50 deltagare
3-stjärnigt
BEST WESTERN
Norra Kyrkogatan 11
824 30 Hudiksvall
0650-54 10 00
0650-54 10 10
www.hotellhudik.se

BEST WESTERN PLUS

Antal rum		
Restaurang & Bar
Konferenskapacitet
Standard			
Kedjetillhörighet		
Adress			
			
Telefon			
Fax			
Hemsida			

137
Macau Bar & Lounge
Max 50 deltagare
4-stjärnigt
BEST WESTERN PLUS
Per Weijersgatan 6
211 34 Malmö
040-644 30 00
040-664 30 50
www.hotelnoblehouse.se

Noble House Två
grova med nötter

Våra
smultronställen
l

Hudiksvall
”Missa inte Hölick fiskeläge med gästhamn, fina
sandstränder och naturreservat.
Ta med picknick-korgen!”
Bosse, vaktmästare BEST WESTERN Hotell Hudik

l

Örebro
”Ta en härlig promenad längs Svartån och avsluta
med en god fika i Naturens hus.”
Johan Olsson, receptionist Clarion Hotel Örebro

l

Malmö
”Upplev Ribersborgs Kallbadhus - en riktig
Malmöklassiker. Här hittar du lugnet, tar en varm
bastu och ett iskallt dopp i Öresund!”
Lucia Ocaranza, frukostansvarig
BEST WESTERN PLUS Hotel Noble House

l

Stockholm
”Ett absolut måste är att besöka Gamla stan.
Att vandra genom dessa gränder och torg är
mysigt men också som att resa genom historien.”
Dalila Sellidj, husfru
BEST WESTERN PREMIER Hotell Kung Carl

Bakfickans
QR-erbjudande:
Kom två betala för en!

bröd

5 dl rågsikt
5 dl vetemjöl eller grahamsmjöl
2,5 dl råg- eller vetekross
2 dl vetekli
1,5 dl linfrön
2 dl vetegroddar
2 dl grovhackade hasselnötter
1 dl farinsocker eller 3 dl sirap
5 tsk bikarbonat
3 tsk bakpulver
1,2 liter yoghurt eller fil
1 dl russin

Jan Andersson på Kung Carls
Bakficka ger tips om hur du
lyckas i köket
1. Investera i riktigt bra knivar - du kommer
inte att ångra dig.
2. Salta och peppra maten tills du tycker att
det smakar bra, därefter tar du den sista
nypan salt – det är den som gör susen.
3. Lägg fuktat hushållspapper under skärbrädan så ligger den stadigt.
4. Lyssna alltid på bra musik när du lagar mat.
5. Var kreativ, tänk inte på oreda eller disk –
det fixar man sen!

Under 2012 invigde vi ”Nya” BEST WESTERN
Hotell Hudik efter en omfattande ombyggnad.
Målet är att vara ett av Norrlands bästa hotell.

Hotellet fick en modern design med detaljer
som sticker ut. Inspiration hämtades efter
studiebesök på designhotell i New York.

Gör så här
l
Blanda alla ingredienser till en
Lycka til
jämn smet och dela upp i två
o ch
smorda brödformar. Strö på mandel. smak lig
Sätt in i kall ugn och grädda
spis!
i 150° i ca två timmar.

Kockens
fem snabba

Design i Hudiksvall
Lina Östlundh är inredare inom HKC Hotels och
står bakom utformningen av rum, lounge och
bar. Varje år får Lina i uppdrag att förnya ca
15% av kapaciteten på våra hotell och ledorden
hon arbetar med är ”unikt, intressant och
spännande”.

w w w. k u n g c a r l s b a k f i c k a . s e

Vår
personal
tipsar!

På vår hemsida kan ni se hur resultatet blev!
www.hotellhudik.se

Kung Carl
från förr
Hotell Kung Carl invigdes
den 1 juli 1866, och var
vid den tiden beläget vid
Brunkebergs torg.
Hotellet fick sitt namn
efter godkännande av
den regerande monarken
Kung Carl XV. Förste
värden för hotellet var
Georg Hjalmar de la Rose
som drev hotellet tillsammans med sin syster
Georgina. En nota från
1885 visar att ett rum
kostade 168 riksdaler.

Fullt ös i Örebro
Visste du att:
Det går utmärkt att boka
via våra mobilanpassade
hemsidor
Vi erbjuder fritt trådlöst
internet på våra hotell

På Clarion Hotel Örebro
möts såväl Örebroare
som människor från
hela världen.
I vårt Living Room
inspirerar vi med konst,
musik och design.
Varje månad kan man
njuta av blues- och jazzkvällar samt spännande artister på scenen. På
fredagar kör vi After Work med DJ och på lördagar
serveras stans mest populära brunch.
Mer information om vad som händer på hotellet
hittar du på www.clarionorebro.se

Våra bästa priser och erbjudanden
hittar du alltid på våra hemsidor
www.hotellkungcarl.se
www.hotelnoblehouse.se
www.hotellhudik.se
www.clarionorebro.se

