
CLARION HOTEL 
ARLANDA AIRPORT

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 100 kg honung per 
år och används i matlagning samt till försäljning. 

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.

FLY GREEN FUND 
Vi stöttar företaget Fly Green Fund ekonomiskt och 
du som gäst eller företag kan vara med och 
klimatkompensera din/er resa. Allt går till att 
utveckla marknaden för bioflygbränsle – 75% köper 
de bioflygbränsle för och 25% använder de till att 
stötta projekt och initiativ som bidrar till tillverkning 
av bioflygbränsle i Norden.

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).

ISO 14001 Miljöcertifiering
Nordic Choice Hotels har valt det internationellt 
erkända miljöstyrnings-systemet ISO 14001, då 
den stämmer väl överens med vår vision och 
målsättning.

All vår överblivna lost and found går vidare till 
kyrkan!

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

Plastfri destination 2020
Som första destination ska vi bli plastfria 2020. Vi 
börjar direkt med engångsplasten! (samarbete 
med Destination Sigtuna)

Rekryteringsutbildning
Två gånger om året har vi ett samarbete med 
Arbetsförmedlingen Luftfart och Lernia där vi ger 
ca 10-15 praktikanter flygplatsutbildning The 
Clarion way och 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.

Sweet Dreams Stay
Stannar du minst två nätter? Då kan du välja 
bort städningen och skänka pengar till UNICEF, 
Sweet Dreams. Projektet ger barn utsatta för 
människo-handel en natt i trygghet. A small thing 
for a great cause. Sweet Dreams stay-hängaren 
hittar du på ditt hotellrum.

Vårt lokala hjärta
Vi har ett stort ansvar och vi har ett stort lokalt 
hjärta. Vi medverkar i nätverket: Arlanda mot 
människohandel, vi stöttar och hjälper stiftelsen 
Trygga  Barnen, Kvinnojouren Sigtuna och UNICEF.

Trygga Barnen
Hösten 2019 anordnar vi vår andra 
välgörenhetsauktion. Vi auktionerar ut 
personalupplevelser, övernattningar m.m. och 
pengarna går direkt till Trygga Barnen. 

We care
Vill du veta mer? 
Kontakta hotellets miljökoordinator och 
WeCare-ambassadör,  
Lisa.hagglund@choice.se 

We don't have room for Trafficking 
Vår personal är utbildade inom anti-trafficking. Vi 
tog initiativ till ett nytt nätverk på Arlanda mot 
människohandel med mål att motverka just 
människohandel för sexuella ändamål. 

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

100 % palmoljafria
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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