
 
 

BRA MÖTEN KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN! 

Vad gör Sigtuna Stadshotell för att minska smittspridning? 
 

Det har aldrig tidigare varit en större fördel att vara ett litet hotell än just nu, och Sigtuna 

Stadshotell har endast 27 stycken femstjärniga rum.  
 

Självklart följer vi myndigheternas samtliga rekommendationer, är certifierade av Visita ”Safe to 

visit”, har strikta regler för våra medarbetare kring hygien, hantering av livsmedel och 

smittspridning. Vid kontroller har myndigheterna berömt vårt sätt att arbeta. 
 

Väl på plats gör det lilla antalet gäster att avståndshållandet är lätt att klara. Vi skyltar självklart 

och föregår med gott exempel för att vi inte ska glömma de viktiga avstånden.  
 

Våra allmänutrymmen (toaletter, diskar, handtag osv) städas morgon, förmiddag, eftermiddag och 

kväll. Vi desinficerar alla de ytor som man som gäst delar med andra. Även i konferenslokaler 

torkas ytorna av när gruppen är på rast och handsprit finns alltid i lokalen. 
 

Konferenslokalerna möbleras luftigt och vädras på förmiddagen och efter lunch. Rådgör gärna 

med vår konferensavdelning om förslag på möblering för ett effektivt och säkert möte! 
 

All frukt och godis som finns i er konferenslokal är säker att äta och förpackad för minimal 

kontakt med andras händer. 
 

Handsprit och eller handtvätt finns alltid nära. 
 

Våra luncher och middagar serveras alltid vid bordet i en luftigt möblerad matsal (som minskats 

med ca 40% i antal sittplatser). Vi kan ofta även erbjuda egen matsal. 
 

Frukost serveras på buffé MEN med handsprit, handskar och rena bestick, alltid upplagt på små 

fat för snabb åtgång. Rumsservering eller bordsservering av frukost kan förbeställas mot en 

avgift. 
 

Kaffepauser serveras konferensgrupper på egen buffé som endast er grupp tar från och även här 

kan man förbeställa färdigupplagda fikafat för sin grupp. 
 

Afternoon Tea som erbjuds på helgerna serveras direkt vid din plats, både mat och dryck. 
 

Har ni deltagare som inte kan delta på plats hjälper vi till att arrangera webbsända möten. 
 

Er och vår säkerhet är vår prioritet, så självklart är alla vi som arbetar utbildade i första hjälpen 

och defibrillator.  
 

Hjärtligt välkommen på ett viktigt och säkert besök hos oss på Sveriges minsta 

femstjärniga hotell i Sveriges första stad Sigtuna! 


