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CLARION HOTEL®ARLANDA AIRPORT 



WE CARE
I Nordic Choice Hotels, på Clarion Hotel Arlanda Airport 

delar vi en tradition och en kultur att göra mer än det som förväntas av 
oss - för gästerna, våra medarbetare, samhället och miljön. 

Vi kallar detta arbete för We Care

WeCare handlar om hur vi i vår dagliga verksamhet tar hand om människor, miljö och 
lönsamhet på samma gång. Vi menar att vi inte kan skapa lönsamhet utan att värna 

om människor och miljö. Men vi vet också att vi inte kan värna om människor och 
miljö utan att driva lönsamhet.

VÅRA OMRÅDEN

• Mångfald bland anställda

• Etisk och hållbar handel i våra
leverantörskedjor

• Lokalt samhällsansvar i vårt grannskap

• God, hälsosam & hållbar mat

• Miljö

Vi ska skapa möjligheter för människor i och utanför vår verksamhet. Vi 
ska driva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi ska få 
våra gäster att känna sig lite bättre när de checkar ut än när de checkar 

in.

WeCare är en del av vår identitet och av vår kultur. 

Det är vi stolta över.
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CARING AND 
SHARING

 Vi är så stolta att vi gärna berättar vad vi gör, för att inspirera 
men även för att du ska känna att vi och du gör skillnad. 

Oavsett om du bor eller arbetar hos oss. 

PEOPLE
KÄRNAN I VÅR KULTUR HANDLAR OM 
MÄNNISK   ORNA VI OMGER OSS MED 

OCH MÖTER VARJE DAG.

• VI STÖTTAR TRYGGA BARNEN
Sen 2012 har vi varit partner till Stiftelsen Trygga Barnen som stöttar barn och unga 
upp till 25 år som har någon nära sig som har problem med alkohol, droger eller mår 
psykiskt dåligt. Insamlingar, barnaktiviteter, auktion och bidrag är några av de saker 

vi gör.

• ENSAM JULGRAN SÖKER KLAPPAR
Varje jul har vi en julklappsinsamling under vår julgran i lobbyn där gäster
kan skänka en present till barn och ungdomar som annars inte hade fått

en klapp under granen. Dessa klappar skänks sedan vidare till organisationer som i sin 
tur delar ut dessa gåvor till barn och ungdomar.

• GREEN STAY
Säg nej till rumsstädning och donera pengar till Nordic Choice Klimatfond. 

Att avstå städning ger en dubbelt positiv effekt, dels genom att gästen bidrar med 
pengar in i klimatfonden och dels genom att städningen i sig genererar miljöpåverkan. I 

snitt över Nordic Choice Hotels alla hotell genererar varje rum som städas 23 liter vatten, 
energiförbrukning på 1 kwh och 6 ml kemikalier, utöver klimatpåverkan från kemtvätt av 
lakan och handdukar. Genom att avsäga sig städning bidrar därför gästerna i två steg 

till en mer hållbar värld.
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PLANET
ATT MINSKA MILJÖPÅVERKAN ÄR  EN 

A V VÅRA ABSOLUT VIKTIGASTE 
UPPGIFTER

• ISO 14001-CERTIFIERADE
Nordic Choice Hotels har valt det internationellt erkända miljöstyrningssystemet 

ISO 14001, eftersom det stämmer väl överens med de visioner och åtgärder 
hotellkoncern har/gör.



• BREEAM-CERTIFIERAD OCH KLIMATKOMPENSERAD FJÄRRVÄRME
I december 2016 blev hotellet BREEAM-Certifierade. Hotellets 

miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden: Energianvändning, 
inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering) Vår fjärrvärme 

klimatkompenseras och vår energi kommer från Arlanda Energi med låg 
miljöpåverkan.

• PLASTFRITT
Vi har rensat bort alla våra engångsprodukter på hotellet och jobbar ständigt med att 

minska onödig plast och påverka leverantörer. 

• ”VAKET” = MINSKA FÖRBRUKNING VARJE DAG
Varje dag har vi rutiner för att minska vår förbrukning av vatten, avfall, kemikalier, 
energi och transporter. Vi kallar det för VAKET. Vi mäter förbrukningen varje dag.

• KRAV-CERTIFIERAD FRUKOST

• VI SERVERAR BARA MSC- OCH ASC-MÄRKT FISK

• All mat som blir över från konferensluncher paketerar vi i
take away-lådor och säljer till våra gäster i receptione
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