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Nu växer Jonas och Thomas hotellprojekt till en kedja!  
 
Min son Jonas som med sin familj omkom i tsunamin i Thailand, hade bland annat varit vd för Best Western i 
Sverige. Hösten 2003 ansvarade han för Rezidor SAS affärsutveckling av Radisson och Park Inn i Sverige.  
Parallellt letade Jonas och vännen Thomas Söderlund efter hotellprojekt att driva tillsammans. Bland annat tittade 
de på Skavsta. I december 2004 fann de en lämplig tomt på Lindberghs gata 10, Arlandastad och kontrakt skrevs 
den 20 december samma år. Deras företag hette JT-gruppen AB (efter Jonas och Thomas).  Dagen efter reste Jonas 
med sin familj till Thailand, där de skulle semestra och umgås med vänner i fyra veckor. Fem dagar senare omkom 
hela familjen.  
   År 2005 skulle Jonas och ”Lolo” fylla 40, Lina elva och Markus nio år. För oss nära och kära följde en 
fruktansvärd tid, med mottagning av kistor  (på Ärna flyplats utanför Uppsala), minnesgudstjänster (i Ekerö och 
Västerleds kyrka) och jordfästningar i Bromma kyrka. Jonas och ”Lolo” gravsattes en blåsig dag i mars, Markus i 
maj och Lina den 14 juli. Graven som nu pryds av en fin natursten från Vätö, är vackert belägen utmed muren 
väster om kyrkan.  
   Efter katastrofen avyttrades Jonas andel i JT-gruppen till Thomas som skaffade partnern Finn Andresen, tidigare 
First Hotels Sverigechef. Arbetet med byggnationen kom i gång och Connect Hotel öppnades i november förra året.  
   Thomas fick ta hand om Jonas hund Zelda och ”ärvde” bland annat ett par av hans finskor, som Thomas hade på 
sig under byggnationen. ”På så vis kunde jag känna att Jonas fanns med. När bygget var klart hade skorna blivit 
utslitna.”   
   Jonas mamma Madeleine och jag var övertygade om att vår son hade velat fira sin 40-årsdag med en fest. Det föll 
sig naturligt att ha den i det hotell som Thomas fick bygga utan Jonas. På dagen elva månader efter den tragiska 
händelsen, hölls festen till Jonas minne på Connect Hotel. Där de flesta av hans många vänner och släktingar 
deltog. En fin och vacker fest, med tal till minne av vår son.   
   Nu öppnar Thomas och Finn två nya enheter. Hösten 2007 invigs Connect Hotel i Älvsjö och sommaren 2008 ska 
enligt planerna hotellet vid Skavsta (som Jonas och Thomas var intresserade av på ett tidigare stadium) stå  klart.                
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   Bilder från  festen på Connect Hotel den 26 november 2005  

 
 

 Ett bidrag till fonden innebär möjligheter  till utökade studier 
       för behövande elever vid Restauranghögskolans hotellprogram 

                                        i Grythyttan.  ”Fondens syfte är att stödja branschens  
                                        vidareutveckling till minne av Jonas …”  
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