
Det privatägda boutiquehotellet Villa Dagmar, som öppnade våren 2021, är ett systerhotell till Hotel Diplomat Stockholm och drivs av fjärde 
generationen Malmström. Villa Dagmar är en lyxig och internationell hotellupplevelse på Nybrogatan och Östermalmstorg i hjärtat av 
Stockholm med restaurang och bar, konceptbutik, Dagmar Spirit & Relax, vinbaren Dagges  etc. Villa Dagmar och Hotel Diplomat ingår i  
Gustaf III Kommitté, som är en del av franska Comité Colbert och organisationen ECCIA med dess nätverk, utveckling och uppdrag i Europa. 
Systerhotellet Hotel Diplomat Stockholm, har utsetts fyra år i rad av prestigefyllda Condé Nast Traveler till ett av Nordeuropas bästa hotell i 
kategorin "Best Hotels in Northern Europe Readers' Choice Awards”: 2018, 2019, 2020 och 2021. www.hotelvilladagmar.com	
	

Pressmeddelande                         
Stockholm den 1 september 2022 
 

Hotel Diplomat och Villa Dagmar stärker sina team för fortsatt tillväxt  
	
Hotel Diplomat AB rekryterar Charlotta Olsson som ny vd och Christian Bergståhl som Food & Beverage 
Manager till verksamheten på Hotel Diplomat. Båda tillträder sina tjänster idag den 1 september 2022.  
	
Hotel Diplomat på Strandvägen i Stockholm får nu förstärkning av Charlotta Olsson som tillträder tjänsten som vd. 
Charlotta kommer även att axla ansvaret för systerhotellet Villa Dagmar på Nybrogatan. Christian Bergsthål tar över 
ansvaret som Food & Beverage Manager på Hotel Diplomat.  
 
–Med Charlottas tidigare erfarenheter som ledare och hennes styrkor inom drift och utveckling tillsammans med 
Christians yrkeskunnande och skicklighet inom gastronomi blir de ett starkt tillskott för den fortsatta utvecklingen för 
våra verksamheter. De kommer att passa våra härliga team, säger Anna Cappelen, delägare och arbetande 
styrelseordförande Hotel Diplomat och Villa Dagmar.  

Charlotta Olsson har lång erfarenhet inom hotell, service och 
försäljning både nationellt och internationellt och har gedigna 
kunskaper i operativt såväl strategiskt ledarskap. Närmast kommer 
Charlotta från Fitness24seven där hon varit Europachef med ansvar 
för 230 gym och 1 500 anställda. Hon har en gedigen bakgrund inom 
hotellbranschen. Hon startade sin karriär på Radisson Hotels inom 
global försäljning och fortsatte vidare inom driften och fick axla 
ansvaret för Radisson Blu Hotel Lund och senare Park Inn by Radisson 
Stockholm Solna. Därefter tog Charlotta över posten som vd för 
Radisson Collection Strand.  

– Jag är mycket stolt och glad över förtroendet att få leda det operativa arbetet och vidareutvecklingen av de 
befintliga verksamheterna och nya projekt. Båda verksamheterna står för lojal personal, kvalitet, service och 
utveckling, vilket är områden som jag brinner för. Det ska bli roligt att få vara en del av verksamheternas fortsatta 
framgångar, säger Charlotta Olsson, tillträdande vd Hotel Diplomat och Villa 
Dagmar.  
 
Christian Bergståhl har arbetat många år inom restaurangbranschen och anrika 
krogar. Närmast har han varit Operating Manager för Brasserigruppens 
verksamheter. Dessförinnan har Christian arbetat bland annat som kökschef på 
Den Gyldene Freden, Edsbacka Bistro och Edsbacka krog.  

I mitten av augusti tillträdde Jakob Brännberg tjänsten som kökschef på Hotel 
Diplomat. Han kommer närmast från Sturehof.  
 
Charlotta Olsson och Christian Bergståhl tillträder sina tjänster idag den  
1 september 2022.  
 
För ytterligare information, högupplösta bilder och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:  
Heléne Airijoki, presskontakt SpoilConcept, e-post: helene.airijoki@spoilconcept.se, mobil: 073 – 385 03 19.  
 
För bokning och priser vänligen besök:  
Hotel Diplomat   
Villa Dagmar 


