Historien om Eidfjord Fjell & Fjord Hotel
Vi er PRIVATE og ikke kjedetilknyttet.
Vi kjenner Eidfjord og kan faktisk hjelpe dere å finne på noe kjekt når dere
er her på besøk.
Eidfjord er kanskje ikke verdens navle, MEN et godt sted å være!
Omringet av FJELL & FJORD ble navnet til hotellet vårt bestemt for
akkurat å beskrive det.
Her på kanten av Lægreid har vi god utsikt over vårt lille bygdesentrum.
Det er et rolig sted, men dog med mye kultur aktiviteter og
turmuligheter. Likevel må du nok selv være aktiv for den aktivitet du selv
ønsker.
Vi er en typisk turistbygd som har sin høysesong på sommeren, og er i en
form for dvale fra november til februar.
Men vi på Eidfjord Fjell & Fjord Hotel ønsker ikke å gå i dvale!
Vi jobber hver dag med å få muligheten til å bevare arbeidsplassen vår for
hele året.
Jeg, Borghild Vindenes Vik kom til Eidfjord og giftet meg med Helge Vik.
Vi syns det var en glimrende ide og faktisk skape min egen arbeidsplass i
en bransje jeg har skolert meg til igjennom skole og erfaring.
Vi overtok hotellet 01. oktober 2006
Da kjøpt av eiere som overtok driften 10 år tidligere da Statkraft ikke lengre ville bruke huset som messe for sine arbeidere.
For å finansiere kjøpet måtte vi låne penger privat fra mor og far – som da også selvsagt har aksjer i bedriften.
I tillegg lånte vi penger fra Eidfjord Utvikling, et kommunalt eiet aksjeselskap som jobber for næringsutvikling i kommunen.
Pengene til Eidfjord Utvikling betalte vi tilbake på vår 6 årsdag 01. oktober 2012.
Helge jobber i Nordsjøen, mens det er jeg Borghild som er daglig leder – eller Husfrue som jeg kaller det.
Vi har fått 2 flotte friske og livlige barn.
Målet og motivasjonen med å drive Eidfjord Fjell & Fjord Hotel har alltid vært arbeidsplassen.
Gleden med å se bedriften forme seg til noe man er stolt av å vise seg frem er også blitt mer fremtredenen etter hvert som vi
vokser med produktet.
Fremtiden er full av muligheter!
Vi har vært kjempe heldige med mye arbeid i forbindelse med bygging av Hardangerbrua. Overgangen til livet uten bru –
arbeidere vil merkes. Likevel tror jeg vi fremdeles bare står på springbrettet med nye muligheter og markeder nå som broen er
klar til bruk.
Men ingenting gjør seg selv, så vi må fortsette å jobbe og bruke kreativiteten til å se muligheter.
Og med den gjengen vi har på hotellet, atmosfæren, og minnene vi skaper med gjestene så tror jeg fremtiden til Eidfjord Fjell &
Fjord Hotel er lovende.
Vi skal bli litt bedre, litt finere og enda kjekkere år for år!
Men vi skal bevare det jordnære, naturlige og det Sutalause!
5 stjerner på sjarme!
Vi har å leve opp til i vår hårete visjon;
«Hotellet du alltid vender tilbake til»
VELKOMMEN til oss.
Varm hilsen fra

Borghild Th Vindenes Vik
Eier / Husfrue
med familie og ansatte

