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PASSION FOR PEOPLE AND PLANET



bikupor och egen honung
De flitigaste gästerna vi har är 150 000 bin. En 
biodling som är ett samarbete med Destination 
Sigtuna. Biodlingen ger oss ca 300 kg honung per 
år. Honungen används i matlagning som smaksät-
tare samt till försäljning. Bioodlingen gör också att 
det blir en naturlig flora på flygplatsen.

Eget bageri 
Vi bakar allt själva - bullar, kakor, desserter, i vårt 
egna bageri. Vi använder alltid ekologiskt mjöl och
allt är såklart palmoljefritt. 

Elbilar
I SkyCity-garaget samt utanför hotellet hittar du 
laddstolpar med gratis el för totalt 5 elbilar åt 
gången. 3 laddstolpar inomhus och 2 st utomhus. 
Hotellet har även ett samarbete med Volvo Car 
Corporation och framtidens bil, Volvo V60 Plug-in 
Hybrid.

GreenBuilding-Certifierade
Clarion Arlanda är GreenBuilding-certifierade. 
GreenBuilding är ett system för att kunna kvalitets-
märka energieffektiva byggnader. Kriterierna för 
GreenBuilding är att sänka energiförbrukningen i 
fastigheten med 25 % mot kraven i Boverkets bygg-
regler (BBR).

Green Stay
Stannar du minst två nätter? Då kan du välja bort 
städningen och antingen skänka 750 Nordic Choice 
Club poäng till UNICEF eller välja 750 Nordic Choice 
Club-poäng - för varje natt du väljer bort städninge. 
A small thing for a great cause. Green Stay hänga-
ren hittar du på ditt hotellrum.

ISO 14001 Miljöcertifiering
Med ISO-certifieringen vill vi stärka vårt miljö-
engagemang ytterligare. Nordic Choice Hotels 
har valt det internationellt erkända miljöstyrnings-

systemet ISO 14001, då den stämmer väl överens 
med vår vision och målsättning.

Konsten
Vi uttrycker vårt miljöengagemang genom konst 
och samarbetar med några av de främsta naturfo-
tograferna i världen. ”Galleri Klum” på våning 13 är 
ett samarbete med Mattias Klum. 

Konditori RC Chocolat 
Vår granne RC Chocolat är en nära samarbets-
partner till hotellet. De använder endast naturliga 
och ekologiska råvaror. #närproducerat

Miljön
Vi har på varje avdelning rutiner kring vårt  
miljöarbete och våra miljömål. Vi mäter vatten, 
avfall, kemikalier, energi och transporter. Samt att 
vi ser till att palmolja inte finns på hotellet.

Praktikantprojektet
Två gånger om året har vi ett samarbete med Ar-
betsförmedlingen Luftfart där vi ger ca 10-15 prak-
tikanter 10 veckors praktik på hotellet. Praktiken 
är till för utrikesfödda kvinnor, långtidssjukskrivna 
och ungdomar. 

Safe hotels
Hotellet är certificerat av Safe Hotels Alliance  
vilket betyder att vi uppnår en hög internationell 
säkerhetsnivå.

Vårt lokala hjärta
Vi bryr oss om oss människor och planeten vi bor 
på. Vi har ett stort ansvar och vi har ett stort lokalt 
hjärta. Vi stöttar och hjälper stiftelsen Trygga  
Barnen, Kvinnojouren Sigtuna och UNICEF.

#wecare

We care
Anti-trafficking 
We don´t have room for trafficking. Vår personal 
är utbildade inom anti-trafficking och vår VD  
Pernilla Johansson är utbildare som gästar hotell, 
skolor och övriga företag för att berätta om just 
Anti-Trafficking.

Arlandas akvifär
Hotellet är anslutet till Arlandas akvifär, vilket ger 
stora energifördelar. 

Bye bye palm oil!
All vår mat är palmoljefri. Palmolja hotar bland 
annat växt-, djurliv och urbefolkning. Det är också 
en av de största anledningarna till regnskogssköv-
lingen. Därför säger vi nej till Palmolja, som första 
hotell i Sverige.
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