Q&A
Stora Brännbo n är nära:
Från Arlanda ca 15 min. från Stockholm ca 40 min, från Märsta ca 10 min. och Uppsala ca 25 min. Fast
pris med taxi från Arlanda.
Kan man åka kommunalt?
Ja, SL buss stannar utanför porten. Hållplatsen heter Stora Brännbo, tidtabell; www.sl.se.
Finns det rum för rörelsehindrade?
Ja, det finns två rum som är anpassade för dig med rörelsehinder. Kontakta receptionen för bokning.

Får man röka på Stora Brännbo?
På Stora Brännbo månar vi om allas hälsa. Vi är en helt rökfri arbetsplats. Våra gäster får röka
utomhus vid de utplacerade askfaten.
Jag har allergi, hur gör jag?
Meddela Stora Brännbo via tel eller mail så ser vi till att du får rätt mottagande beroende på vilken
typ av allergi du har. Väl på plats ger du dig till känna så att vi vet vem du är.
Har ni gratis wifi?
Absolut! Kod för trådlöst nätverk hämtas vid ankomst i receptionen. Hastigheten är 100 Mbit.

Kan jag träna under min vistelse?
Ja, det går alldeles utmärkt. Vi har ett fullt utrustat med träningsmaskiner, fria vikter samt löpband,
crosstrainers och motionscyklar. Utanför dörren finns det dessutom fina promenadvägar och
joggingspår. Vill du slappna av efter träningen finns även bastu och bubbelpool. Kom ihåg badkläder.
Finns det bilparkering?

Kostnadsfri parkering finns. Tre laddstolpar finns tillgängliga för El-Bil/Hybrid. Dessutom en
Destination Charger till Teslabilar. Några platser har motorvärmaruttag.
Hur ser ert hållbarhetsarbete ut?
Stora Brännbo har arbetat med hållbarhetsfrågorna under en lång tid. För oss handlar det om att
utforma en verksamhet för att tära så lite som möjligt på miljön men även om att vara en bra
arbetsgivare och att på olika sätt bidra till ett bättre samhälle. Vi är en Svanenmärkt anläggning som
nummer 2 i norden och vår restaurang är KRAV-märkt.

Vad kan man göra på plats när jag har några minuter/timmar över?
Stora Brännbo ligger mitt i Sigtuna, Sveriges första stad. Det är bara ett stenkast ifrån stadens
butiker och 1000-åriga sevärdheter. Receptionen hjälper till med kartor och tips.
Har alla rum TV?
Det finns TV på alla rum, med kanal 1, 2, 3, 4 och 6 samt Kunskapskanalen/Barnkanalen. Utöver
detta finns Stora Brännbos informationskanal där du får bra information om vistelsen hos oss.
Kan man få en matbit när man ankommer kvällen före konferensen?
Självklart! Vår Köksmästare frestar med en läcker barmeny som vi gärna skickar över innan din
ankomst.
Hur långt är det till Sigtuna stad?
Till Sigtunas centrum, Stora Gatan, tar det ca 5-10 min att promenera.
Finns det hårtork på rummet?
Ja, det finns hårtork på rummet
Får jag ta med husdjur?
Vi har möjlighet att ta emot husdjur i vissa rum. Anmäl detta vid din bokning för att säkerställa att
något av dessa rum är tillgängliga.

Tyck till!
Vi älskar omdömen och uppskattar om våra gäster skriver ett omdöme på Tripadvisor.
Sociala medier
Kommunicera, gilla och kommentera gärna med oss via sociala medier! Vi finns på Facebook,
Instagram, Google+ och LinkedIn. @StoraBrannbo

