
PRESSMEDDELANDE   2021-12-07 

                                
 QUALITY HOTEL GRAND BORÅS 

  

 

 

Grand Hotell söker Boråsarnas ditt bästa minne 
 
Den 11 April 1972 invigdes Grand hotell i Borås mitt under festligheterna av Borås 350års jubileum. Sedan 
dess har hotellet beskrivits som ett hotell genom livet och en institution i hjärtat av Borås. Det har blivit en 
samlingspunkt både för närings- och föreningsliv. Många har träffade sina partners här, hade sin studentbal 
här, hade bröllopsmottagning, föreningsmöten, eller lokala stämmor. Konfererade eller firade något. Grand 
har genom åren varit en mötesplats för alla åldrar vid alla tillfällen – det ska Grand fortsätta vara även i 
framtiden.    
 
För att ta vara på historiens vingslag och Boråsarnas fina minnen från Grand Hotell som en del av det nya 
Grand i den pågående renoveringen av hotellet. På www.grandboras.se söker vi nu boråsarnas absolut bästa 
minnen från Grand Hotell och samtidigt informerar om vår resa framåt. Detta för att hylla det Gamla Grand 
och tiden som varit och fira det nya hotellet som återigen kommer bli en samlingsplats i hjärtat av Borås när 
renoveringen står klar.  
 
Alla jag träffat här på hotellet har som spännande anekdoter från Grand och dessa minnen vill vi nu samla in 
för att bli en del av Nya Quality Hotel Grand. Minnen är till för att berättas och förtjänas att lyftas fram, 
framför allt från en plats som varit i boråsarnas hjärtan i snart 50år, säger Jonas Eklund VD och Hotelldirektör.  
 
Under 2022 firar Grand 50år sedan öppning 1972 och hotellet planerar att fira detta med kalas för Boråsarna 
under jubileumsåret medan hotellet fortsätter sin renovering fram tills årsskiftet 2022/2023.  
 
Nästa år blir året då gamla Grand möter nya Quality Hotel Grand, då kommer de nya hotellet stå klart i 
etapper och ett fantastiskt år att hylla det gamla med 50 år bakom oss och fira det nya med framtiden framför 
oss.  Självklart ska Grand 50år ska detta firas med popcorn, glass och mycket mer… avslutar Jonas.  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vid ytterliggare frågor: 
Jonas Eklund, VD Quality Hotel Grand Borås – 0735 12 34 85 – Jonas.eklund@choice.se 
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Bild: Jonas Eklund, VD Quality Hotel Grand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


