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What´s your

		 mood?

Vad känner du för?
			 Vi guidar dig
efter humör!

destinationsigtuna.se

Camilla Zedendahl
Yrke: VD för Destination Sigtuna
Bakgrund: Jurist med rötterna i Dalarna och hjärtat i Sigtuna.
Bäst med Sigtuna: Den internationella atmosfären,

Sigtuna.

de många mötesplatserna och förmågan till samarbete.
Och så arkeologiska utgrävningar förstås.

Välkommen till
		
			 Här jobbar vi tillsammans.
Att jobba i Sigtuna är speciellt. Sigtuna är Sveriges första stad med anor
från år 970. Staden är ett resultat av ett modigt och visionärt tänkande.
Den manifesterar en ny tid och ett nytt sätt att tänka.
Det var här Sverige började.
Det är svindlande. Ibland när jag promenerar på Stora gatan tänker jag på alla de som gått just denna gata fram
genom århundradena. Vilka mötte de här? Vad lärde de sig av varandra? Vilka var deras utmaningar? Oroade de sig
för framtiden? Och för sina barn – precis som jag?
Sigtuna byggdes som en mötesplats för människor från hela världen. Och det är det än idag. Sigtuna är även
hemkommun för Stockholm Arlanda Airport och har Sveriges fjärde största hotellnäring - endast Stockholm,
Göteborg och Malmö har fler hotellövernattningar än Sigtunas 565 000 övernattningar/år. Det vi gör påverkar. Och
har man funnits i över 1000 år är det naturligt att tänka på hållbar utveckling.
År 2009 gjorde vi som så ofta förr. Vi samlade våra hotell och flygplatsen runt ett bord och ställde frågan om vi

Uppsala
Q Arlanda
Sigtuna

Stockholm

tillsammans skulle försöka skapa en hållbar destination? Att ställa en sådan fråga är lite nervöst. I nätverk finns det
ju inte någon som kan peka med hela handen och bestämma. Samtliga måste brinna för idén. Svaret blev ja. Och
sedan dess har vi lagt konkurrens åt sidan och samlas runt visionen att tillsammans göra skillnad.
Vi beräknar våra koldioxidutsläpp och arbetar hela tiden för att minska dessa. Sigtuna är därmed den första
destinationen i Sverige som går mot ett nettoutsläpp av koldioxid som är lika med noll.
Vi sporrar och utmanar varandra. Vi har alla gått över till ekologiskt kaffe. Det ger effekt. Vi serverar nämligen
1,2 miljoner koppar kaffe årligen. Motsvarande 20 fotbollsplaner ställs därmed om till giftfri odling och 160 kg
mindre bekämpningsmedel drabbar vår natur varje år. Vi har installerat 17 laddstolpar för att underlätta att ta elbil
till oss. Och hör du något i luften som surrar är det sannolikt något av våra 600 000 bin som arbetar för fullt med
att pollinera och bi-dra till ekologisk mångfald.
Vi har välkomnat gäster i över 1000 år, och nu vill vi varmt välkomna dig. I denna guide berättar vi mer om
Sigtuna och ger tips på vad du kan göra när du besöker oss.

Namn:

Varmt välkommen till Sigtuna!

Camilla Zedendahl
Gör:
VD för Destination Sigtuna.

Sigtuna, Sweden’s first town, was established by courageous and forward-looking people. They created a meeting place and

Älskar att göra:

gathered people from all around the world. Sigtuna, the home of Stockholm Arlanda Airport maintains the same qualities:

Äta hotellfrukost.

an entry to Sweden and a passage to the world.

Favoriter:

What we do here affects the world as a whole. That’s the reason why our tourism industry in Sigtuna works together for a

Upptäcka världens mat

sustainable destination.

på Valstadagen.
Honungsprovning från våra
egna bikupor.
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And people gather here still today. As Sweden’s fourth largest hotel destination, we have an important responsibility.

Sigtuna Litteraturfestival.

We’ve welcomed people for more than a thousand years. And we want to continue welcoming people for at least a
thousand more.
Welcome to Sigtuna – where Sweden begins.
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Här kan du
besöka oss!

Innehåll
			

Två turistbyråer välkomnar besökare året runt

samarbetar med kommunen
		
och näringslivet
Våra samarbetspartners är:
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Power of the Word 			
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Sigtuna turistbyrå har öppet alla dagar året runt förutom fyra.

Stora gatan 33 i Sigtuna stad.

Kommer du resande till

Destination Sigtuna

Stockholm Arlanda Airport hittar du turistbyrån i ankomsthallen i

Med ordet i centrum			

Terminal 5 och i Terminal 2. Arlanda Visitors Center har öppet dygnet runt och är bemannat mellan kl. 06-24.
Turistbyrån i Sigtuna stad / Destination Sigtuna AB
Besöksadress: Stora gatan 33, Sigtuna
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Extra allt på Clarion Hotel Arlanda Airport			
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Livet är skönare i Sigtuna		
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Patriks favoriter I A musician´s hotspots

Postadress: Box 117, 193 23 Sigtuna
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Tel: +46 [0]8 594 806 50

Turistbyrån på Stockholm Arlanda Airport

Mood – vad känner du för? – vi guidar dig efter humör
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Fax: +46 [0]8 594 806 59

Besöksadress: Terminal 5 och i Terminal 2.

What´s your mood?
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E-post: info@destinationsigtuna.se

swedavia.se/arlanda
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1909 Sigtuna Stads Hotell
20 kvadratmeter
32 rum och kök
Agapi Charter
Aktivitetsteamet
Arlanda Express
Arlandastad Golf
Arlandastad KB - Gelbafastigheter Motortown
Best Western Arlanda Hotellby
Björkliden Bodaholm Golf AB
BoKloster VillaHotell
Båthuset Krog & Bar
Cable Park
Café Myntet
Café Valvet
Cedecor
Clarion Hotel Arlanda Airport
Clarity in Life
Connect Hotels
Cri Cri
De Facto
Ellénius buss
ERA Öfverholms fastighetsbyrå
Eurostop Arlandastad
Farbror Blå Café & Kök
Fastighetsbyrån - Sigtunafjärdens
Mäklarservice AB
Festspecialisten
Fokus Arkitektur
Företagarna i Sigtuna kommun
Halmbocken Sweden
Hamncafé Våfflan
Handelsbanken Arlanda
Handelsbanken Sigtuna
Handelsbanken Märsta
Herresta Lada
Hotell Kristina
Human Brothers
Hårverkstan
Ibis Hotel Arlanda-Airport
ICA Sigtuna
IFL Kämpasten
Jumbo Stay
Kanotklubben Mälarpiraterna
Knocks
Knut Jönsson Ingenjörsbyrå
Krogen Lite Till
Köpmangården
La Fourchette
La Passione
Lottas Garfveri
Lundby gård
Magu
Mäklarhuset - Sigtunamäklaren AB
Mälargården
Märsta Centrum
Märsta Kulturstuga
Märsta Kyrkliga Samfällighet
Märsta.nu
NCC Bostad

Nordea Märsta
Ombonat, Inredning & Tyger
Park Inn Stockholm Arlanda
PEAB
Power Yoga Sigtuna
PP Tryck
Pressbyrån Sigtuna
PULS
Radisson Blu Arlandia Hotel
Radisson Blu Arlanda Airport Conference
Radisson Blu Sky City Hotel
RC Chocolat & Bagarboden
Restaurang Kopparkitteln
Rikshem
Rosersbergs slott
Rosersbers Slottshotell
Rost & Russin
Royal Hands Collection
Sceningången Teaterproduktion
Schött & Partners
SEB
Sigtuna Affärskonsult
Sigtuna Blommor
Sigtuna Bokhandel
Sigtuna Brygghus
Sigtuna Folkhögskola
Sigtuna församling
Sigtuna kommun
Sigtuna Krukmakeri
Sigtuna Kulturgård
Sigtuna Sport Uteliv
Sigtuna Stads Företagare
Sigtuna Sushi & Wok
Sigtunabygden
Sigtunabygdens Golfklubb
Sigtunahem
Sigtunahöjden Hotell & Konferens
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens
Skinnboden i Sigtuna AB
Skoklosters slott
Småa Hus
Steninge Kök & Skafferi
Steninge Slottsgalleria
Steningevik Konferens
Stora Brännbo Konferens & Hotell
Swedavia Stockholm Arlanda
Swedbank i Märsta
Svensk Fastighetsförmedling
Tant Bruns Kaffestuga
Taxi 020
Thebe Wedding & Events
Timeout i Sigtuna AB
Tina Calén
Trapper Kanot AB
Underbara Ting
Vassunda Golfklubb
We Cater Sweden AB
Vennerbo Gård
Widéns Dam & Herrskrädderi
Wåhlins Fastigheter
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Historiska Sigtuna.

						

Archaeologists dig Sigtuna!
Sweden’s largest excavation findings can be viewed at Sigtuna Museum. Since
the first diggings began in 1910, over 400 excavations in different sizes have
been done. Many of the artifacts acquired are viewable at Sigtuna Museum.
These ancient treasures help to answer many questions about Sweden’s historical, religious and cultural past.
A unique town with a unique history. The original town, established over a
millennium ago, is extremely similar to today’s layout. Three metres beneath the
present main street (Stora gatan) lies a main street from a thousand years ago.
Today’s town lies almost exactly as it did when the town was built. A town plan
in that good condition is unique in Sweden. King Erik Segersäll is credited with
establishing Sigtuna ca 970 AD by planning the street layout and giving away
plots of land to rich and powerful allies.
Sigtuna’s birth coincided with the christening of Sweden, which is still visible
in many parts of the town. Having both political and religious power, the town
attracted many merchants and traders. Evidence of trade with Russia, Ukraine,
Poland and the Byzantine Empire can be found at the Sigtuna Museum.
Visitors came from both near and far to trade in the flourishing town. It was
here that Sweden’s first coins were made.
Sigtuna – then and now. Sigtuna was an influential town for over 300 years.
Housing over 1 000 inhabitants during a time when people lived on farms,
and constructing over 7 known churches in the early Medieval era, shows the
influence the town had before Stockholm came to power in the mid-1200s. It
retained its religious status until the reformation in the 1500s and, except for a
few brief highlights since then, it appears that Sigtuna’s next influential period
in history is now.

Vem är hon…

…denna 1 000-åriga lite tystlåtna och eleganta stad? Å ena sidan mystisk och gåtfull, å andra
sidan söt och charmerande. Vi reder ut begreppen, och gräver oss ned 3 meter i jorden.
Vi börjar på Stora gatan och Sigtuna Museum.
Här finns en av Sveriges största samlingar av
arkeologiska fynd, bl a från de arkeologiska utgrävningar som gjorts sedan Olof Palmes namne
och farbror, Olof Palme, började gräva ut Sigtuna på 1910-talet. Modeller visar den stad som
Erik Segersäll grundade år 970 med visionen att
skapa ett land, under en gud och en kung. För
att lyckas med sin stora vision behövde han en
plats att samla folk från när och fjärran. Och så
skapade han Sigtuna – Sveriges första stad, en
stad vars like man aldrig tidigare sett. Här började Sverige.
Sigtuna - ett maktcentrum
Utgrävningarna visar att stadsplanen från tidigt
1000-tal är förbluffande lik dagens Sigtuna.
Stora gatan ligger i princip så som den gjorde
när staden grundades. Tre meter under dagens
gata ligger den första huvudgatan. En så intakt
stadsplan är nästintill unik i Sverige.
Vilka var det som bodde i Sigtuna då? Allt
tyder på att kung Erik gav bort tomter till viktiga storbönder och köpmän i Uppland som han
ville knyta lojalitetsband till. Här bodde ca 1000
invånare runt år 1000. Kristnandet som Erik
Segersäll startade, gjorde Sigtuna till ett kyrkligt
centrum. Under 1100-talet tornade hela sju
stenkyrkor upp sig i staden. Detta påvisar Sigtunas position. Ruinerna från tre kyrkor imponerar på oss än idag.
Internationella Sigtuna
Dåtidens besökare kom naturligtvis främst via

970 Erik Segersäll
grundar Sigtuna stad.
995 Olof Skötkonung
präglar Sveriges första mynt.

900-tal
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970 Sigtuna founded.
995 First coin made.

1054 Ingegerd,
första kvinnliga helgonet.

vattenvägen. Handelsmän reste från Ryssland,
Ukraina, Polen, Bysans och Mellanöstern. I Sigtuna fanns stora rikedomar och människor som
kunde köpa lyxartiklar. Många arkeologiska fynd
av guld-, silver-, keramik- och metallföremål
vittnar om detta. Erik Segersälls son, Olof Skötkonung, lät slå de första svenska mynten här med
hjälp av engelska myntslagare. Och Olofs dotter,
Ingegerd, kom i sin tur att bli en mäktig kvinna
i rysk historia. Hon spelade en viktig roll i det
ryska stadsbyggandet sida vid sida med sin make
fursten Jaroslav. I Sigtuna fanns med andra ord
ett myller av språk, kulturer och influenser.
Stockholm tar över som landets politiska centrum under 1200-talets andra hälft, men ändå
bygger dominikanerordens bröder ett konvent
här. Den vackra byggnaden blir Mälardalens
första tegelbyggnad, byggd med en för dåtidens
invånare helt ny teknik som bröderna tar med
sig. Bröderna var beroende av gåvor för att överleva, vilket visar att Sigtunas invånare trots allt
var tillräckligt många för att försörja dem.
Törnrosasömn
Sigtuna fick en ny roll i maktens periferi. Man
kan också säga att Sigtuna föll i en slags törnrosasömn. Först på 1740-talet väcktes hon till liv
av en visionär borgmästare, Eric Kihlman. Han
lät bygga nuvarande rådhuset, ny skola och ny
fattigstuga. Flera av Sigtunas nuvarande hus kan
vi tacka Kihlman för. Med det sena 1800-talets förbättrade kommunikationer i form av
telegrafi, järnväg och ångbåtar blommade intresset för Sigtuna upp igen.

1164 Vibybrevet,
första bevarade brevet.
De medeltida
kyrkorna byggs.

1000-tal

1100-tal

1054 Ingegerd,
first female saint.

1164 Vibybrevet,
first known document.
Stone churches built.

Dagens Sigtuna
Idag samlar Sigtuna besökare från hela världen.
För miljontals människor är Sigtuna det första
man möter när man landar på Sigtunas egen
flygplats Arlanda. Många är de besökare som vill
utforska vår tidiga historia och njuta av charmen
som seklerna har skapat.
Välkommen till Sigtuna – where Sweden begins.

fBcq
fuqÄRkhNiNcTBmly

f u th a r k h n i a s t b m l R
Futharken
I Sigtuna finns 150 runstenar att upptäcka. Där finns meddelanden från våra förfäder. Med hjälp av vikingarnas alfabet,
Futhark, kan du försöka tyda skriften eller skriva egna runor.
Välj det tecken som låter mest likt den bokstav du vill skriva.
Lycka till!

Sigtuna boasts 150 runic stones. There you can find messages
from the Vikings. These stones were erected in memory of a
friend or a loved one. The Viking alphabet, called Futhark, is different than our own. To write your own runes, choose a symbol
that is most similar to the sound of the letter you wish to write.

Första gången tegel slås i Mälardalen.
Stockholm tar över Sigtunas
ställning som politiskt centrum.

1200-tal

1311 Sigtunas sigill skapas.

1300-tal

1311 Sigtuna official seal
First bricks produced in Mälar Valley.
Stockholm becomes the political centre. is created.

Albertus Pictor utsmyckar
Odensala kyrka
med valvmålningar.

1400-tal
Albertus Pictor decorates
Odensala church with
biblical paintings.

Reformationen, konventet rivs.

1500-tal
Reformation, the convent
is torn down.

1697 Husby Skola blir
den första folkskolan.

1600-tal
1697 Husby school opens.

Steninge slott och
Sigtuna Rådhus byggs.

1700-tal
Steninge Castle and
Sigtuna Town Hall is built.

1853 Första telegrafstolpen reses.

1917 Sigtunastiftelsen byggs.
1962 Arlanda flygplats invigs.

1800-tal

1900-tal

1853 First telegraph pole.

1917 Sigtuna Foundation
is established.
1962 Arlanda Airport opens.

Sigtuna samarbetar
kring hållbarhet.

2000-tal
Sigtuna cooperates for a
sustainable destination.
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Följ med på

		 skattjakt…
… med en guide på spaning efter gömda juveler
och dolda hemligheter.
Att gå på en guidad tur kan vara som att öppna
en skattkista fylld av gömda juveler och hemligheter. Med en guide som hjälper oss att se
spår och avtryck kommer vi närmare vår historia och de människor som levt före oss. Genom
miljöer, byggnader och föremål får vi berättelser
om individer och samhällen, om likheter och
olikheter och om normer och tankar som
varit rådande under vissa
tider. Från det lilla till
det stora, eller tvärtom.
Man kan promenera
med en guide, eller åka
buss. Här kan du dessutom få en guidad tur på mountainbike eller
på långfärdsskridskor om isen ligger blank. Ja
här i Sigtuna finns många sätt att bli guidad på,
och många miljöer att bli guidad i. Det är bara
att välja och vraka!
I det pittoreska Sigtuna med sin tusenåriga
huvudgata, låga trähus och glittrande vatten
finns över tusen års historia bokstavligen gömd
under ytan. Ur Sigtunas svarta jord har arkeologer grävt fram 100 000-tals föremål och spår av
både kungars och människors vardagsliv. Här
finns medeltida kyrkoruiner, en dominikansk
konventskyrka från 1200-talet, massor av
runstenar och Sveriges minsta rådhus, bland
annat.
Här finns fyra mäktiga slott att besöka och
beundra. Det kungliga Rosersberg med en fantastisk inredning från 1800-talets första hälft,
det pampiga Skokloster slott från stormaktstid,
Steninge slott ritat av Tessin d.y. och det lilla
Skånelaholms slott invid sjön Fysingen.
Stockholm Arlanda flygplats är också en
spännande plats att upptäcka med guide. Här
är det sjudande aktivitet med 16 000 personer
som arbetar och 19 miljoner passagerare som
reser till och från flygplatsen på ett år.
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Finding Sigtuna’s treasures
Joining a guided tour in Sigtuna is like opening
up a treasure box filled with gold and secrets. Experience Sigtuna depicted by a professional guide
and discover history’s small jewels. Buildings, castles
and even small objects are scattered remnants from
history, illustrating how people lived and behaved
before our lifetime. They all have a story to tell and
by recognizing them we might get a better
understanding of ourselves.
Sigtuna and Stockholm Arlanda Airport offer guided
tours by walking, skating
and mountain bike. Wherever you go, you’ll find footprints from the past; in the air, in the earth or
even on the ice! Daily tours are held during summer high season at Rosersberg Palace and Skokloster Castle. Open all year round for groups.
Guided tours can be booked through Destination
Sigtuna: +46 (0)8-594 806 50.

Vår Sigtunaguide välkomnar dig.

Utmana dig med en Mountainbiketur.

Empirestolar på Rosersbergs slott.

Find more information at: destinationsigtuna.se

Boka här:
Rosersbergs och Skoklosters slott erbjuder
dagliga guidade turer på sommaren, övrig tid
endast gruppbokningar.
Boka en auktoriserad Sigtunaguide genom
Destination Sigtuna, 08-594 806 50

Barockpärlan Skoklosters Slott.

Info om destinationens hela utbud hittar du på:
destinationsigtuna.se
Guidad mountainbiketur eller skridskotur:
aktivitetsteamet.se
puls.se
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		 Några av årets

ARLANDA • MÄRSTA • ROSERSBERG • SIGTUNA

höjdpunkter

Vikingarännet | 10 februari
Steninge vårmarknad | 27-28 april

				 2013

“Upplev Odensala” vårrunda med Odensala konst- och hantverksförening | 27- 28 april
Utställning ”Runor” på Sigtuna museum | 1 maj till 30 september
Sigtunadagar | 25-26 maj
Steninge Antikmässa | 31 maj-6 juni

Annual Highlights

Nordic Orienteering Tour 2013 | 4 juni
Modern ice skates and Viking ice skates.

Barnens nationaldag på Steninge slott | 6 juni
Nationaldagsfirande i Sigtuna, Steninge och Märsta | 6 juni
Valstadagen | 6 juni
Opera på Hotell Kristina | 15 -16 augusti
Sigtuna Litteraturfestival | 17-18 augusti
Sigtuna Möte | 24-25 augusti
Sigtuna Stadslopp | 7 september
Operan “La Bohème” på Steninge Slottsgalleria | 7 - 8 september
Steninge Höstmarknad | 5-6 oktober
Steninge slotts Julmarknad | 16 november - 23 december
Sigtunas Julmarknader | 24 november, 1, 8 och 15 december

Ice-skating race | February 10
Steninge Spring Market | April 27-28
“Discover Odensala” Handicraft and Art Exhibition at Odensala | April 27-28
Exhibition about Runic letters at Sigtuna museum | May 1 – September 30
Sigtuna Days | May 25-26
Steninge Contemporary & Antiques | 31 maj-6 juni
Nordic Orienteering Tour 2013 | June 4
Children’s National Day Celebration at Steninge Castle | June 6
National Day Celebration in Sigtuna, Steninge and Märsta | June 6
Valstadagen | June 6
Opera at Hotel Kristina | August 15-16
Sigtuna Literature Festival | August 17-18
Sigtuna Meeting and Market Fair | August 24-25
24 - 25 AUGUSTI - 2013

Sigtuna Charity Run | September 7
“La Bohème” at Steninge Shops & Events | September 7 - 8
Steninge Autumn Market | October 5-6
Steninge Christmas Market | November 16 - December 23
Sigtuna Christmas Market | November 24, December 1, 8 and 15
Håll dig uppdaterad på destinationsigtuna.se
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Dubbelspionen

på Draken

- Drakegården centrum för
		
motståndet mot Nazityskland

ARLANDA • MÄRSTA • ROSERSBERG • SIGTUNA

Mitt på Stora gatan. Ett vackert 1700-talshus med underbar trädgård och turister som kilar in
och ut i jakten på de mest spännande sevärdheterna i pittoreska Sigtuna. Vad de inte vet är
att just där, i turistbyrån med den karaktäristiska draken ovanför dörren, utspelats scener som
hämtade ur en spionthriller om andra världskriget.
Det är den sista dagen i maj 1942. Mitt under

skulle ske med Tyskland tiden efteråt. Den dag

med personer knutna till tyska motståndsrörels-

brinnande världskrig.

Hitler var störtad och kriget skulle få ett slut.

en. Harry Johanssons fru Alice minns de som

I den vackra villan på Stora gatan bor Harry

Några dagar senare ordnade Harry Johansson

kom att bli ”Sigtunagruppen” som hängivna

Johansson, direktor för Nordiska Ekumeniska

ytterligare ett möte i Stockholm och biskopen av

kristna fredsvänner, idealister och humanister.

institutet på Sigtunastiftelsen. Just denna dag

Chichester får med sig skriftlig information till

De kom och gick i hemmet under krigsåren och

besöks Sigtuna av den engelske biskopen av

den engelske utrikesministern Eden.

för dem blev Drakegården en viktig samlings-

Chichester. Under en gemensam lunch med

plats och en värdefull kontakt med yttervärlden.

Sigtunastiftelsens direktor Manfred Björkquist

Schönfeldt och Bonhoeffer gick så småningom

får de veta att den engelske biskopen har fått ett

samma öde till mötes som så många andra inom

telegram från två tyska teologer med en önskan

tyska motståndsrörelsen. Efter Kreisaukretsens

om möte. De två tyskarna är prästen Dietrich

misslyckade attentat mot Hitler i juli 1944 avrät-

Bonhoeffer och Hans Schönfeldt. Dietrich Bon-

tades närmare 2000 personer i en hämndaktion

hoeffer var anställd vid den Nazityska underrät-

och i april 1945, bara några veckor före Tysk-

telsetjänsten Abwehr, men var här i ett helt an-

lands kapitulation avrättades Dietrich Bonhoef-

nat ärende - att för motståndsrörelsens räkning

fer i förintelselägret i Flossenbürg.

påvisa tyskt motstånd och söka komma fram till
förhandlingar med de allierade om Tysklands
villkor efter kriget. I hemlighet skulle de komma

Schönfeldt och Bonhoeffer gick så
		 småningom samma öde till mötes som
så många andra inom tyska motståndsrörelsen.
		 Efter Kreisaukretsens
misslyckade
”Bonhoeffers livsgärning
						 attentat
Hitler
i juli 44
		 mot
och tankar
som teolog
		 avrättades närmare
2000attpersoner
i en hämndaktion och i
har fortsatt
inspirera
				 april 1945,
några
		 bara
världen
över” veckor före
			 Tysklands kapitulation avrättades
att träffas på Drakegårdens övervåning.
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Nytt möte 70 år senare
Bonhoeffers livsgärning och tankar som teolog

Bonhoeffers initialer DB i gästboken från Drakegården
den 31 maj 1942.

har fortsatt att inspirera världen över. För många

Smyger in bakvägen
Mötet måste ske sent på kvällen i största hem-

Churchill informeras
Mitt under världskriget är misstänksamheten mot

och mod. En symbol för att våga stå för det man

lighet och det bestäms att de ska mötas hos Harry

de båda tyskarna stor. Kunde det vara så att de

årliga Bonhoefferkongressen på Sigtunastiftelsen

Johansson på Drakegården. Bonhoeffer och

omedvetet utnyttjades av den tyska sidan? Att den

där 150 internationella deltagare samtalade om

Schönfeldt anländer i taxi från Stockholm och

information de hade med sig hade den egent-

vad Bonhoeffers liv och gärning betyder idag.

smygs in bakvägen via trädgården medan Man-

liga avsikten att skada England? Mötet i Sigtuna

Och den 31 maj 2012 - på dagen 70 år senare,

fred Björkquist, Harry Johansson och den en-

bedöms under alla omständigheter som så vik-

berättade doktorand Anders Jonåker om det

gelske biskopen vandrar vägen längs sjön för att

tigt att Eden informerar Churchill och det hela

hemliga mötet på Drakegården för en andäk-

inte väcka för stor uppmärksamhet. De samlas

slutar med att det skickas ett avvisande svar till

tig publik. Ur publikhavet reser sig plötsligt

i arbetsrummet en trappa upp och blir sittande

den engelske biskopen om fortsatta kontakter.

en kvinna upp. Det är Harry Johanssons dot-

länge. Exakt vad som sägs är det egentligen in-

Så vad händer då efter det hemliga mötet på

ter som visar sin fars gästbok från Drakegården,

gen som vet, men i en intervju i Uppsala Nya

Drakegården? Ja, även om det av somliga sågs

signerad av Bonhoeffer. Såsom alla gamla hus

Tidning långt senare berättar Harry Johansson

som ganska misslyckat möte utan resultat blev

i Sigtuna stad, ruvar även Drakegården på en

själv att det var en ”fredstrevare”. Ett försök att

det ändå en inledning på flera sammankomster

historia. Något att fascineras av nästa gång ni

förhandla med England och göra upp vad som

hemma hos Harry Johansson på Drakegården

besöker turistbyrån.

har han blivit en förgrundsgestalt för civilkurage
tror på, även om det kostar. I somras hölls den
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Bonhoeffer
		 im Sigtuna
In der Mitte der Straße “Stora Gatan” befindet sich die Touristeninformation genannt
“Drakegården”, ein schönes Haus aus dem 17. Jahrhundert mit einem wunderschönen
Garten. Während des zweiten Weltkrieges wohnte hier Herr Harry Johansson der Direktor
des Nordisch Ökumenischen Institutes der Sigtuna Stiftung “Sigtuna Stiftelsen”.
Im Mai 1942 besuchte ihn der englische Bis-

Alliierten einzuleiten um Fragen hinsichtlich

Doppelagent sein, wurde jeder weitere Kon-

chof von Chichester. Dieser Bischof wurde von

der deutschen Verhältnisse nach Kriegsende

takt abgebrochen. Bonhoeffers Lebenswerk und

zwei Deutschen, Pastor Dietrich Bonhoeffer

zu diskutieren. Diese Treffen fanden unter

sein theologisches Gedankengut inspiriert auch

und Hans Schönfeldt aufgesucht. Die Absicht

größter Geheimhaltung in der Dachkammer

weiterhin viele Menschen. Bonhoeffer ist damit

Bonhoeffers war es im Auftrag der deutschen

des “Drakegården” statt. Da England jedoch

zu einem Vorbild für Zivilcourage, Tapferkeit

Widerstandsbewegung Verhandlungen mit den

die Befürchtung hegte Bonhoeffer könnte ein

und Mut geworden.

The Secret
Meeting in Sigtuna

Det finns mycket att berätta om vår historia.
Men vi väljer att prata om framtiden.

A thrilling story from World War II. In the
middle of the main street (Stora gatan) lies a
beautiful wooden house from the 18th century.
In May 1942, in the midst of World War II,

ffer gick så
de till mötes som
yska motståndsrörelsen.
sens misslyckade
mot Hitler i juli 44
e 2000 personer i en hämndaktion och
bara några veckor före
thrilling scenes took place in that very house. A

top secret meeting was held on neutral Swedish
ground between the English Bishop of Chich-

ester and two German Lutheran Pastors; Dietrich
Bonhoeffer and Hans Schöenfeldt. Bonhoeffer,
an anti-Nazi dissident served as a courier for the
German resistance to negotiate peace terms for a

German post war government. Since the British

Sigtuna kommun är en expansiv kommun och en
av Sveriges snabbast växande kommuner. En tredjedel av kommunens drygt 42 000 invånare är under
25 år. En tredjedel har sina rötter i andra länder.
Det har vi i åtanke när vi arbetar för att göra Sigtuna
kommun till en ännu bättre plats att leva, bo och
verka i.
Alla barn ska gå i en bra skola. Vi bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete för att kommunens lärare och rektorer ska kunna ägna mer tid åt undervisning och pedagogisk utveckling och mindre åt administration. Även elever
och föräldrar deltar i arbetet och målet är att Sigtuna
kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Idrott skapar gemenskap och bygger broar mellan
människor. För tio år sedan påbörjade kommunen en satsning på idrottsrörelsen som har resulterat i flera idrottsanläggningar för alla slags sporter. Och den satsningen
fortsätter med bland annat ytterligare en sporthall,
badhus och en bollhall.
Bostäder, företag och jobb. Sigtuna kommuns offensiva utvecklingsarbete leder till ett högt bostadsbyggande
och en stor befolkningstillväxt. Kommunen gör även stora
investeringar i välfärden och arbetar strategiskt med att
skapa ett gott klimat för företagare och nyföretagare. Detta
innebär att många nya arbetstillfällen har skapats och att
kommunen utsågs till Årets Nyföretagarkommun 2012.

government feared that Bonhoeffer could be a
spy, further contact was rejected. Nonetheless,
Bonhoeffer continued following his beliefs to

stand against the Nazi party but in April 1945,
he was executed in Flossenbürg concentration

camp. Today, his memory lives on as a symbol
for courage to stand up for one’s beliefs.

14

Drakegården: Today the home of Sigtuna Tourist Office. In 1942, rooms in the second floor were the site of secret meetings.

www.sigtuna.se

Annis

						 Arlanda

Har du några timmar över på Sigtunas egen flygplats? Här på Stockholm Arlanda Airport
finns så många ställen som är annorlunda och speciella. Det gäller bara att titta noga. Följ
experttipsen från Anni Silfver, vår medarbetare på Arlanda Visitors Center!
Glasbalkongen i SkyCity

lekplatser och lektillfällen. Klättra upp på Vasa-

Blomsterpromenad

Ta med ditt fika upp för trappen och spana på

skeppets däck och segla ut över de sju haven…

Inkapslad i grönska på en flygplats? Japp!

flygplan. Spännande att se allt som händer kring

eller i alla fall på golvet på Terminal 5, transit.

Utanför Terminal 5 finns en perfekt berså att
inta lunch eller fika på. På våren blommar ”körs-

flygplatsen. Här kan man se när bagaget lastas
och flygplanen tankas. Under vintern blir det

Röda soffrummet

bärsdalen” utanför Terminal 2. På sommaren

spektakulärt med avisning av flygplanen.

Det kan vara skönt att fika någon annanstans än

satsar man på fantastiska blomsterplanteringar

i fikarummet. Röda rummet i avgångshallen på

och arrangemang. Det är härligt att bara gå ut

Terminal 5 är en favorit med sina sköna soffor.

och njuta.

Promenad runt Halmsjön
Det hinner jag på lunchen. Blomsterspaning och
frisk luft i en perfekt kombination. Spår av vi-

Arlanda kapell

kingatiden och fantastiska träd i vattenspegeln.

En oas mitt i Arlandas buller och brus. Kapellet

At Sigtuna’s own airport, Sweden’s largest interna-

är öppet varje dag kl. 05-22 och ligger i markplan,

tional airport - Stockholm Arlanda, time just flies.

Konstrunda

precis i skarven mellan SkyCity och Terminal 5.

If you look, you’ll discover many unusual and ex-

Det finns mycket konst och rolig design på Ar-

Kapellet är ett multireligiöst rum, vilket innebär

citing areas. Anni, our airport expert at Arlanda

landa. Flygledartornet i sig är ett konstverk, och

att det är öppet för alla, oavsett livsåskådning.

Visitors Center has a bundle of tips: At Terminal 5,
the kid’s Vasa Ship attracts young passengers to sail

strax utanför Clarion Hotel Arlanda Airport hittar du en fontän av Ernst Billgren. Det gäller

Airport VIP Service

away. Outside the same Terminal, a flower-filled

att hålla ögonen öppna! Konsten finns där man

Det är alltid lika trevligt att hälsa på kol-

arbour invites stressed travellers to a peaceful escape

minst anar det.

legorna på VIP-service, en service som alla

before the journey starts. If you would prefer spoil-

kan köpa. Det är något speciellt med alla våra

ing yourself among international artists and politi-

Lekfull

internationella artister och statsbesök som

cians, Arlanda VIP service prepares special arrival

Efter säkerhetskontrollen, ”airside”, finns många

passerar här.

and departure arrangements as well as weddings.

Namn:
Anni Silfver
Gör:
Destination Sigtunas medarbetare
på Arlanda Visitors Center, AVC.
AVC tar emot 1,8 miljoner
besökare per år.

Vill du ha fler tips? Kom till oss på Arlanda Visitors Center i Terminal 5 och 2.
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Vill du även hitta lugnet tar du
metspöet med dig ner till Mälaren,
där det finns över 30 olika fiskarter
och fisket är fritt. Gös, gädda och
abborre finns det gott om.
Jag reser mycket i jobbet
och tar mig snabbt ut i världen
via Arlanda flygplats.

Vi på Peab bygger nya hem på flera spännande områden inom Sigtuna kommun. Här bor du nära Mälarens vatten
i direkt kontakt med naturen.

Rådmansparken, centralt i Sigtuna stad med bara några få minuters promenad till Stora gatan och strandpromenaden bygger vi 18 småhus med tillträde preliminärt hösten 2013.

Steningehöjden, en ny stadsdel med 900 bostäder i form av villor, radhus och lägenheter med skola, service, torg
och grönytor, precis som i en liten stad. Här började vi bygga dom första husen 2007. Idag är 180 lägenheter och
100 småhus färdigställda till glädje för de ca 600 personer som bor i stadsdelen. Vi lanserar kontinuerligt nya husmodeller utifrån marknadens efterfrågan för försäljning och inflyttning.

Som stark byggaktör i kommunen bygger vi på Peab även på många andra intressanta områden i Sigtuna kommun de
närmaste åren. Kommunen ligger strategiskt mycket bra till med kommunikationer såväl järnväg som motorväg och en
egen internationell flygplats. Arbetsplatsområdet kring flygplatsen inklusive Arlandastad och ner till Rosersberg är under
stark tillväxt med många nya företag. Så letar du efter en plats där du både kan bo och arbeta så är Sigtuna kommun ett
smultronställe. Välkommen!

Steninge Allé, ligger i det vackra och gamla kulturlandskapet vid kanten av Steningedalen i direkt anslutning
till naturen med vatten och bad bara ett stenkast från området. Här finns färdiga hus till försäljning och inflyttning.
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Besök:
www.steningehojden.se eller www.peabbostad.se

Sigtuna welcomes

				 600,000
		 new residents

Tillsammans
gör vi skillnad
Med ett 1000-årigt arv känns det naturligt att jobba för att
hålla i 1000 år till. Idag möts vi ständigt av nya utmaningar,

Oh my, is my first thought… six hundred thousand new residents. Are they like you and me?
Where will they live? Where will they park? And what about schools?

hur kan vi resa och mötas utan att belasta jordens resurser?
Därför vill vi göra ditt besök i Sigtuna så grönt som möjligt.
Som hemkommun åt Stockholm Arlanda Air-

Not to worry,’ says Camilla Zedendahl, CEO of

emission neutral program of planting trees in

port och som Sveriges fjärde största hotelldes-

Vi ingår i Sigtunas samarbete

Destination Sigtuna, ‘they are part of our sus-

Malawi. So we welcome our 600,000 new resi-

tination har Sigtuna ett extra ansvar. Även om

för en hållbar destination:

tainable initiatives here in Sigtuna Kommun and

dents. It’s another one of Sigtuna’s many firsts.

Arlandas miljöarbete är världsledande, och Sig-

32 rum & kök

And remember the bees are grumpy on cloudy

tuna kommun är en Ekokommun och Fairtrade

Best Western Arlanda Hotellby

“Hotels? For 600,000 residents? I must have

days and happy on sunny days – our new neigh-

City, kan vi alla göra mer. Som att välja rätt resa

Clarion Hotel Arlanda Airport

mis-heard what you said, Camilla.’ I state. ‘No,

bors are not really too different from you and me.

för rätt ändamål. Ta tåget när det finns till hands,

Ibis Hotel Arlanda

we’re building them hotels.’

you heard right, we are building hotels – but
they are very small hotels. And yellow.”
“But what about schools?” I ask. ‘Well,’ she

IFL Kämpasten

gärna din resa. Till Arlanda flygplats kan du åka

Hotell Kristina

Ligustica

kollektivt med pendeltåg, Arlanda Express, buss

Radisson Blu Arlanda Airport Conference

says, ‘these kids don’t go to school. They learn

Age:

eller miljötaxi. Kör du en elbil parkerar du gratis

Radisson Blu Arlandia Hotel

everything at home – then go to work early.’

One year

på bästa p-platsen på hela flygplatsen. Och du

Radisson Blu SkyCity Hotel

Family:

kan ladda vid 17 platser runtom i hela Sigtuna.

Rosersbergs Slottshotell

So then I ask about parking. Okay, little yellow hotels sounds crazy, no school and work

Queen

early isn’t going to be very popular. But seriously,

50 000 brothers

En hållbar destination

Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens

where will they all park?

Home:

Sedan 2009 samarbetar besöksnäringen i Sigtuna

Steningevik Konferens

Sigtuna

för en hållbar utveckling utifrån en gemensam

Stora Brännbo Konferens och Hotell

fly.” Camilla tells me. I wonder then, where do we

Favourite food:

vision – att tillsammans göra skillnad. Vi arbetar

Stockholm Arlanda Airport

put a landing strip? A helicopter pad? In the center

Pollen and nectare

aktivt med att sänka våra koldioxidutsläpp och

Destination Sigtuna

of Stora Torget or the Statoil roundabout?

Favourite places:

klimatkompenserar för de kvarvarande genom

Clarion Hotel Arlanda Airport

trädplantering i Malawi. För att bidra till en

me, “Anne, they are very small, black & yellow

Destination Sigtuna

ökad biologisk mångfald satsar vi gemensamt

and of the species ligustica. They are bees essen-

Ibis Hotel Arlanda

på biodling, med 12 bikupor och ca 600 000

tial for our food, our local flora. They are a big

IFL Kämpasten

part of biodiversity and the entire community

Hotell Kristina

and environment will benefit.

Radisson Blu SkyCity Hotel

“Our new residents don’t need to park. They

But I still can’t work it out. So Camilla tells
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flyg när du behöver det, och klimatkompensera
Name:

Sigtunahöjden Hotell & Konferens

Jag bi - drar till att skapa
en hållbar destination

nyinflyttade bin. Dessutom serverar vi enbart
ekologiskt kaffe och flera av oss är sedan länge
Svanenmärkta. 2011 vann vårt samarbete ut-

It’s all beginning to make sense now…

Sigtunahöjden Hotell & Konferens

märkelsen Ecologistic Award.

Ladda bilen gratis här

The bees are part of Sigtuna’s sustainable

Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens

Men nya utmaningar väntar ständigt, vi är

Denna laddstolpe är en del av
besöksnäringens unika samarbete
för att skapa en hållbar destination.

initiatives that include organically grown cof-

Stora Brännbo Konferens & Hotell

långt ifrån färdiga. Följ gärna vårt arbete på:

fee, outlets for recharging electric cars, a carbon

1909 Sigtuna Stads Hotell

destinationsigtuna.se/hallbarhet
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Power of the

			 Word
Sigtuna Guide asked Julian Stubbs, Englishman, writer and brand strategist who lives in
Sigtuna, to take a look at the written word.
As a kid I grew up in a house totally surrounded

better than Sweden is running literature and

First letter to be preserved

by books. We had books everywhere - thousands

book festivals. My home town of Cheltenham,

Sweden’s oldest surviving written document,

of them. Book shelves stuffed with them, even

in the beautiful Cotswolds, has had a literary

the so-called Vibybrevet from 1164, is a letter

books in the bathroom. My father was a book-

festival since 1949,

a-holic and would read three books at the same

making it the longest

time. I just thought our home was a natural ex-

running literature fes-

tension of the local library - or maybe that was

tival in the world. In-

because of the little stamps inside the book cov-

terestingly however the

ers that said ‘Property of the local library’.

Cheltenham festival is

And as they say, the apple doesn’t fall far from

not the biggest in the

”Runes can be seen
as a Viking form
of twitter”

concerning a dispute
between a mother and
a son regarding land
just to the north of
Sigtuna,

that

the

mother had given to
the church and that

the tree. I read two or three books at a time

UK. That honour goes to the Edinburgh Book

the son disputed the legitimacy of. Some things

and however long a day I’ve had, before falling

Festival, which stages over 750 events over a

never change.

asleep, I always read for at least 20 to 30 minutes

sixteen day period each August, and attracts

Then of course there’s Sigtunastiftelsen that

in bed. Now this doesn’t go down too well with

a staggering 220,000 visitors, making it the

has been an inspirational venue for writers and

the wife, who likes to be asleep before me. So for

world’s largest. I had the pleasure of meeting

thinkers for nearly a hundred years.

years I sat in bed with the equivalent of a min-

up with Nick Barley, the director of the festi-

ers lamp strapped to my head in order to read

val, in Edinburgh recently. For Nick one of the

Sigtuna Literature Festival

in the darkened room. Thank goodness for the

most important aspects of the Edinburgh Book

As you can see, Sigtuna and the written word

iPad and e-books.

Festival is the sharing of ideas. For him that’s

go together rather well. In August 2012, Sigtuna

what books are all about.

held its first full literature festival, hosting 42
events in a single day. Events were held in both

Changing reading habits
So I grew up assuming all this bookish behavi-

Sigtuna and the written word

small, medium and larger venues. Everything

our was totally normal. However a few months

So what’s all this mean for Sigtuna? Established

from cafés to old cinemas to the seven hundred

back I read a shocking statistic. Apparently over

in 970 AD, Sigtuna is Sweden’s first town and

year old church. The shops were full, the cafés

Name and Profession:

30 percent of men in Sweden say they never

renowned for having more rune stones than

were full and the Sigtuna Literature Festival was

Julian Stubbs is founder and CEO of

read a book*. The corresponding figure for book

any other in Scandinavia. Runes can be seen as

a success. Planning is now ongoing for our next

*UP There, Everywhere.

reading in the UK is equally as poor, so it seems

a Viking form of twitter, with a limited writing

Sigtuna Literature Festival, to be held August

www.upthereeverywhere.com

to be an international trend, and probably our

space, where the writers left information about

17-18, 2013. I hope to see you there.

His own book Wish You Were Here is available

changing lifestyles and leisure activities have a

themselves and significant events. In the year

lot to do with it.

995 King Olof Skötkonung minted the first

Let’s share some ideas.

on Amazon and in Sweden on Firmaboken.

coins in Sigtuna, using Latin, based on an EngThe sharing of ideas

lish design with help from English coin mak-

However one of the things the UK does rather

ers. We English get everywhere.

*Statistics Sweden, Social Welfare Statistics Unit
Discover your No 1 among 150 rune stones in Sigtuna.
(Photomontage)
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Sweden’s oldest surviving written document,
the so-called Vibybrevet from 1164.
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Bodil Jönsson i Mariakyrkan.

ordet

ARLANDA • MÄRSTA • ROSERSBERG • SIGTUNA

Med
						 i centrum

Litteraturfestivalen 2012

Premiären av Sigtuna Litteraturfestival blev en succe. I år växer festivalen till två dagar,
17-18 augusti. Det blir en fest av ord och litteratur, där angelägna ämnen lockar till
diskussion. Vi bereder plats för både hjärta och hjärna, internationella och nationella

Göran Rosenberg på Sigtunastiftelsen.

spännande författarmöten.
Varför samlas hela Sigtuna runt en littera-

ander Crawford på Tällberg Foundation.

turfestival? Det enkla svaret är för att vi är en

Så till den 17 – 18 augusti slår hela Sigtuna

mångkulturell plats med en lång berättartradi-

stad upp sina dörrar och bjuder till fest i

tion. Från den första runstenen, via de många

ordets tecken. Premiären år 2012 bjöd på 42

författare som funnit sin plats att skriva här,

programpunkter under en dag. År 2013 lovar

till dagens twitterflöde. Sigtuna stad är en per-

vi mer. Vi bjuder på ett fullmatat program med

fekt mötesplats när människor vill stanna upp,

möten, samtal och festivalstämning för stora

få tid att reflektera och dela med sig av tankar

som små i dagarna två.

och idéer. Här kan man diskutera kring ordet,

Sigtuna Litteraturfestival är ett initiativ av

dess makt och förmåga att beröra och framkalla

Destination Sigtuna i samverkan med Brom-

känslor – och alla är välkomna till Sigtuna Lit-

bergs Förlag och Tällberg Foundation. Men

teraturfestival.

många fler aktörer är engagerade i festivalen

Tällberg Foundation, som funnit ett andra
hem i Sigtuna, engagerar sig i festivalen.
– På Tällberg Foundation arbetar vi för att
utveckla kunskap och insikter genom fria och

Ilon WIkland på Sigtuna Museum.

Anders Wijkman på Valvet.

och fler förlag finns representerade. Hela den
1000-åriga staden står som scen. Visionen är
att år 2020 skall Sigtuna Litteraturfestival vara
Skandinaviens ledande litteraturfestival.

öppna samtal. Att kunna kombinera det med
litteratur är naturligt och spännande. I det oväntade mötet uppstår ofta nya tankar, säger Alex-

Läs mer på facebook.com/sigtunalitt

Sigtuna
fest vals
L I T T ERATUR
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Lokala författare längs Stora gatan.

Lyssnar på Marcus Priftis på RC Chocolat.

17 - 18 AUGUSTI 2013

Maja Hagerman på Gröna Ladan.
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Extra allt på
Clarion Hotel Arlanda Airport
Den 24 augusti 2010 tog Petter Stordalen första spadtaget till
ett nytt hotell vid Arlanda. Under två år har vi följt byggnaden
växa fram på plats. Nu har man öppnat.
Nu har Clarion Hotel Arlanda Airport slagit

med närproducerade råvaror från Sigtunas gård-

upp portarna och Sigtuna, som är Sveriges fjärde

ar. Och som en aktiv medlem i destinationen

största hotelldestination, har därmed fått ytter-

Sigtunas samarbete för en hållbar destination

ligare 414 hotellrum och 44 konferensrum.

kan du självklart ladda din elbil här och lära mer

När man kommer in på Clarion Hotel Ar-

om bikuporna du finner på taket under 2013.

landa Airport känns det att miljö och hållbarhet

Tack vare det nya hotellet kan du nu hålla möten

genomsyrar hela projektet; från exteriör, interiör,

för upp till 1200 personer. Vi välkomnar Clarion

val av konst och till det nya matkonceptet. På

Hotel Arlanda Airport till det breda utbudet

våning 12 ligger restaurang Kitchen & Table

runt flygplatsen. Nu finns det ännu mer att välja

med utsikt över landningsbanorna. Där bjuder

på när man vill äta, bo eller mötas nära Arlanda.

mästerkocken Marcus Samuelsson på en meny
influerad av Manhattans mångfacetterade utbud

Livet är skönare

Läs mer om det stora utbudet runt Arlanda
på destinationsigtuna.se

i Sigtuna

SVENSK KVALITET – DANSK DESIGN
exklusiva radhus i Pilsbo

Småa har stått för svensk byggnadstradition i 85 år och byggt mer än 22 000 bostäder i Stockholmsregionen. Vi har fått flera
utmärkelser bland annat “Årets Stockholmsbyggnad 2012”. Nu kommer vi till Pilsbo i Sigtuna med 11 designradhus. Helsvenska
kvalitetsradhus formgivna av en spännande dansk arkitekt. Läs mer under smaa.se/Sigtuna

HITTA DITT DRÖMHUS HOS OSS!

Att leva i Sigtuna ger perspektiv. Då som nu,
möts människor från hela världen här. Kommunen växer. Här byggs alla typer av boenden
-hyresrätter, bostadsrätter och villor. Från den
moderna tätorten Märsta, villasamhället Rosersberg, den nya stadsdelen Steningehöjden till den
första staden Sigtuna.
Goda kommunikationer och närheten till
Mälaren, storstad, landsbygd och till världen via
Arlanda gör vardagen enkel. Var du än bor finns
närheten till grönskande naturområden, frisk
luft och vatten. Ingen ska ha längre än tio minuter till ett grönområde. Här satsas också stort

Nybygget är en husutställning vid Arlandastad. Här har vi samlat landets ledande husleverantörer på ett och samma ställe,
en inspirerande mötesplats för dig som vill bygga nytt, bygga om samt är intresserad av design och inredning. För dom
små har vi även Barnens nybygge, lekstugor och lekhörna. Fikar gör hela familjen på Vilmas Skafferi.
Fri entré och parkering. Välkommen!

på fritidsaktiviteter och sportanläggningar. Snart
uppförs ett nytt stadsbibliotek, en ny konsthall
och kulturskola i Märsta Centrum.
Nyfiken på att bo i Sigtuna?

Vi finns vid Arlanda flygplats nära
Benstockens långtidsparkering.
Öppetider: Onsdag 11–16,
Lördag & Söndag 11–16.
Läs mer på: www.nybygget.se

Husutställning i Arlandastad

Läs mer på boisigtuna.se
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Patriks

ARLANDA • MÄRSTA • ROSERSBERG • SIGTUNA

			 favoriter

Vi stämde träff med den nyblivna Sigtunabon och sångaren
Patrik Isaksson för att höra om hans tre favoritställen. Det
visade sig att han hade väldigt många - och en stor aptit på
mat, golf och historia.
– Jag älskar historia och har redan besökt Sigtuna

favorit just nu är Sigtuna golfklubb.

Museum två gånger. En gång med mina barn

– Personalen är jättetrevlig och banan ligger

och en gång själv, säger Patrik. Är jag i Italien,

häftigt till. Jag har bara 3 minuter dit och

där jag har bott, åker jag alltid tillbaka till

försöker slå en hink varje dag, säger Patrik.

exakt de ställen som jag redan har besökt. Som

Ända sedan Patrik fick barn har han ägnat

Pantheon i Rom, där har jag varit säkert hundra

mycket tid åt att laga mat, ofta tillsammans med

gånger. Jag kan inte se mig mätt.

barnen efter dagishämtning. Det visar sig också
att Patrik spenderade mycket tid på Tant Bruns
kaffestuga som barn, då hans mamma jobbade
som frisör i Sigtuna under några år. Idag är han
en riktig gourmet som uppskattar det mesta.
Allt från en lyxig avsmakningsmeny på 1909
Sigtuna Stads Hotell, hemlagat hos kompisen
Steffo Törnqvist eller med en hederlig entrecôte

Namn:

på Kopparkitteln.

Patrik Isaksson

– Varje stund har sin plats, säger Patrik, och
springer vidare.
Vi packar ihop och tänker att han har hittat
rätt ställe att bo på.

Familj:
Sambo med Marlene Hedblom
och 2 söner
Bor:
I Sigtuna
Senaste skivan:

”Det är häftigt att
Stora gatan är den
äldsta vi har i Sverige”
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A musician’s hotspots

No. 6.

Walking down the road. Patrik Isaksson, a famous

Favoritställen:

Patrik älskar också slott, och tycker att

Swedish musician has finally found his home town.

Sigtuna Museum

rustkammaren på Skoklosters slott är otroligt

Sigtuna’s charm got him hooked and now he is one

Skoklosters slott

fascinerande. Att besöka Rosersbergs slott är

of many newcomers. His fascination for history,

Rosersbergs slott

också en favorit, liksom att strosa fram på Stora

interest in golf and hunger for food all get fulfilled

Farbror Blå

gatan i Sigtuna.

in Sigtuna and its surrounding areas. His three hot

Mysiga miljön på Båthuset

– Det är häftigt att Stora gatan är den äldsta

spots are a mix including Rosersberg’s Palace, Sig-

1909 Sigtuna Stads Hotell

vi har i Sverige, och att vi tusen år senare fort-

tuna Golf Club and Restaurant Kopparkitteln. “It

Kopparkitteln

farande kan gå på den, säger Patrik.

is amazing that we can still walk down a thousand

Tant Bruns kaffestuga

När musiken blev hans jobb, blev golf-

year old Main Street, the oldest in Sweden”. Today,

spelandet Patriks nya intresse. Golfandet har

it is filled with restaurants, cafés and shops, attract-

passat de fria tider som artistlivet ger. Hans

ing both locals and tourists all year round.
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mood
– vad känner du för? – vi guidar dig efter humör!

Sigtuna kryllar av upptäckter och upplevelser. Här finns någonting för

Frusen?
När kylan biter sig fast i kinderna och snön
knastrar under fotstegen, smit in och mys
i värmen!
Sigtunahöjden
Brasan i lobbyn är lika varm som personalen.
Tillsammans tinar de upp de mest frusna.
Tant Bruns kaffestuga
Att värma sig vid brasan i kaffestugan från 1600-talets
slut är som att gå in i en sagovärld.

alla: stora och små, pigga som trötta. Och självklart ska vi dela med

Radisson Blu Arlandia Hotel

oss av våra smultronställen. I vår MOOD-guide avslöjar vi våra tips, där

Checka in på hotellet och få tillgång till värmande

humöret öppnar upp för möjligheter. Känn efter,
låt känslan forma besöket hos oss!

inspireras

och

bastu, swimmingpool och relaxavdelning.

Känner du
dig nere?
Ibland känns livet grått och trist. Dagarna avlöser
varandra. Och inspirationen känns som bortblåst.
Men har du bara energin att ta dig hit, så fixar vi resten!
Flygledartornet
Känner du dig nere? Åk upp i det 83 meter höga
flygledartornet. Bokas för grupper.
Clarity in Life
Gå på ett energirikt träningspass eller boka in en välgörande
behandling för både kropp och själ.

“Less is more!
Checka in på Sveriges
minsta femstjärniga hotell.
		 Här är glamourfaktorn på topp.”

Aktivitetsteamet
Samla ihop en grupp vänner för ett gemensamt äventyr! Låt er
själva och tankarna fara i väg på utmanande fyrhjulingar.

more mood >>>>
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Fler tips hittar du alltid på: destinationsigtuna.se
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Barn på nytt
Kryper det i benen? Sprudlar energin? Kanske är det barnet

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ibland säger det bara ”klick” och känslorna slår en kullerbytta.
Pirret, energin och lyckan är obeskrivlig...
Överraska din partner och smit iväg på ett litet äventyr!

inom dig som ropar. För visst har vi alla det inom oss. Känslan
av att bara vilja ha skoj. Hos oss kan du släppa loss!

Romantisk smakupplevelse
Långlunch, afternoon tea eller middag

Planespotting

Redo för äventyr?
Har du hört talas om en skate- och
snowboardpark i vattenmiljö? Är ni en
grupp som lockas av naturäventyr?

Vattensporter på Cable park vid Halmsjön
- Börja med wakeboard, vattenskidor
eller beach volleyboll, avsluta med
bastubad och middag.

Höj PULSen! För grupper ordnas
bl.a. kajakpaddlingar och utmanande
mountainbiketurer.

Visst är det något magiskt med att se ett flygplan lyfta?
Häpnas av teknikens under med ”plane spotting” på Arlanda.

När vi två blir en... I Sigtuna kryllar det av bröllopsmöjligheter!

Midgårdsbadet

eller med flygande start på Arlanda.

samsas med hopptorn, rutschkanor och klättervägg.
Skoklosters slott
Inspireras av barockens överdåd. Rita, pyssla och inspireras i barnverkstaden, gå på familjevisning eller följ med på slottskollo!

Glamorös?

RIB båttur på Mälaren

Men det går minst lika bra att resa till oss! Piffa till vardagen

- Boka en fartfylld tur i RIB båt med

med en glamorös weekend på ett av våra hotell.

Agapi charter.
1909 Sigtuna Stads Hotell
Less is more! Checka in på Sveriges minsta femstjärniga hotell
Här är glamourfaktorn på topp.
Rosersbergs Slottshotell
Konferera och bo som en kunglighet
i flyglarna på det enda kungliga slott du
kan bo på som privatperson
-Rosersbergs slott.
Airport VIP Service
Res som en rockstjärna.
Förgyll din resa med
incheckning i en exklusiv miljö
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Borgerligt på Sigtuna rådhus, romantiskt i de medeltida kyrkorna

Ta med familjen till ett riktigt äventyrsbad där fyra bassänger

Från vår egen flygplats Arlanda når du många destinationer.

>>>

– eller, varför välja när du kan få allt?

och högsta möjliga service!

Strandpromenad med guldkant
När solen glittrar i vattnet visar naturen sina egna briljanter.

På rosa moln
Stressad?

Rusningstrafik, proppade almanackor och
växande tvätthögar. Känns det igen?
Hos oss kan du koppla bort och koppla av!
Unna dig tid och rum ifrån alla måsten.
Retreat på Sigtunastiftelsen - Smit iväg på en
weekend och unna dig att vara bortkopplad.
Ät smart - Detoxa med ekologisk mat och dryck
på Hotell Kristina.
Bland tomtar och troll – I Sigtuna är det aldrig
längre än 10 minuter till ett naturreservat.
Upptäck de vilda skogsstigarna och motionsspåren
för promenader och svampjakt.

more mood >>>

Fler tips hittar du alltid på: destinationsigtuna.se
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Hungrig?

What´s your

mood?

I Sigtuna blandas smaker från alla matkulturer. Välj
mellan internationellt på Arlanda, äkta italienskt i
Märsta eller traditionell husmanskost i Sigtunas små
pittoreska gränder.
Krogen lite till

Sigtuna is full of new discoveries and adventures for young and

Eller mycket till? Krogen i Märsta bjuder både på törst-

old, tired or active. Our MOOD guide is filled with our favourite

släckande drycker och mättande rätter. Här blandas ny-

spots in Sigtuna. Be

tänk med traditionell anda.

your visit in Sigtuna!

inspired

and let your mood shape

Steninge Kök & Skafferi
När skafferiet gapar tomt, finns räddningen i stenladan

Feeling adventurous?

A blast from the past.

vid Steninge slott. Här finns det alltid nybakade tårtor

Try water sports at Cable Park by lake Halmsjön.

Runic stones, middle age churches and old build-

och pajer på menyn.

Are you looking for group adventures? PULS and

ings surround Sigtuna town. A historical guide

Agapi Charter organise kayak paddling and boat

reveals the jewels of history. Sigtuna museum takes

trips around Lake Mälaren.

you back in time. Rosersberg Palace plays its part

RC Chocolat

in the story.

Slink in och bli förförd av hallonpassion, limetryffel eller
saltlakrits. Ett litet himmelrike för vardagsnjutaren på

Stressed out?

Stora gatan i Sigtuna.

Leave the stress and recharge your batteries in Sig-

Forever young.

tuna. Enjoy an eco friendly meal at Hotel Kristina

Let loose in Sigtuna! Bring your family to a wet

or stay at relaxing Sigtunastiftelsen.

adventure with four swimming pools at Midgårds-

Längtar efter rötterna
upptäcksfärd eller utforska forntida minnen. Här gömmer

Enjoy an afternoon tea with your other half and

sig en salig blandning av guldkorn.

finish off with a glittering beach promenade.

Cold feet?

Sigtuna is filled with wedding alternatives; civil

The open fire at Sigtunahöjden is as warm and

and traditional weddings or a wedding followed

friendly as the staff. Tant Bruns café from the 17th

by a take-off at Arlanda Airport.

century is like being in a fairy-tale. Check in at

Färdas tillbaka i tiden ett ögonblick. Hör sorlet från gatorna i
det medeltida Sigtuna och dröm dig bort.
Rosersbergs slott
Låt de färgsprakande interiörerna berätta om den turbulenta
tiden då Bernadotte kom till tronen.
Runstensjakt

Radisson Blu Arlandia Hotel and enjoy a hot sauna
Gloomy day?

and pool.

Gather a group of friends and pedal away on a
challenging mountain bike ride with Aktivitet-

Glamorous!

steamet. Clarity in Life organises both energetic

Spend a glamorous weekend in one of our hotels.

and gentle training sessions.

1909 Sigtuna Stads Hotell is the smallest five star
hotel in Sweden. Rosersbergs Slottshotell is the only

Hungry as a wolf?

royal palace open to overnight guests. Travel like a

nande hälsningar som lämnats av runristare.

Krogen Lite Till serves a fusion of modern and

rock star with Airport VIP service.

Fler tips hittar du alltid på: destinationsigtuna.se

heaven for pastry and food lovers. Let yourself be

Följ vikingarnas fotspår och finn runstenar. Häpnas av spän-
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Skokloster castle.

På spaning efter historiska skatter. Följ med på historisk

Sigtuna museum

>>>

badet. Join a family tour with a personal guide to
Love is in the air!

traditional cuisine. Steninge Kök & Skafferi is a
seduced by chocolate raspberry passion at RC Chocolat.
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KOMMUNIKATIONER / Public Transportation

KOMMUNIKATIONER
Arlanda Express
Snabbtåget Arlanda Express är det
snabbaste sättet att ta sig mellan Stockholm Arlanda Airport och Stockholm
City. Restid mindre än 20 minuter.
Tel. 0771-72 02 00,
www.arlandaexpress.com
Bussar
SL-bussarna 570 och 575 går mellan
Märsta och Sigtuna stad och passar
med pendeltågen. Det går även ULbussar till och från Enköping och
Uppsala, via Sigtuna och Arlanda.
SL, tel. 08-600 10 00, www.sl.se
UL, tel. 0771-14 14 14, www.ul.se
Chartra en buss
Ellenius Buss tar dig dit du vill med
fina bussar och trevliga chaufförer. Tel.
08-591 421 21, www.elleniusbuss.se
Flyg
För mer information ring Stockholm
Arlanda Airport. Tel. 010-109 10 00
www.swedavia.se/arlanda/
Flygbussar
Bussar går kontinuerligt från Sigtuna,
via Märsta, till och från Stockholm
Arlanda Airport. Tel. 08-600 10 00.
Uppsala-Arlanda, tel. 0771-14 14 14.
Pendeltåg
Det tar endast 35 minuter att åka pendeltåg mellan Märsta och Stockholm.
SL-kort och Stockholmskort gäller.
Ny linje har öppnats: Älvsjö till Uppsala med stopp på Stockholm Arlanda
Airport. Tel. 08-600 10 00, www.sl.se
Taxi
Taxi 020 – tänker på miljön i Sigtuna.
Tel. 020-20 20 20, www.taxi020.se
Tåg
Fjärrtåg går flera gånger dagligen från
Märsta och Arlanda Central.
Tel. 0771-75 75 75, www.sj.se

Public Transportation
Arlanda Express
This fast train takes you from Stockholm city to Stockholm Arlanda Airport in less than 20 minutes.
Tel. +46 (0)771-72 02 00 (toll-free in
Sweden), www.arlandaexpress.com
Buses
The local buses to Sigtuna, 575
and 570, are synchronized with the
commuter trains from Stockholm to
Märsta. Tel. +46 (0)8-600 10 00,
www.sl.se.
UL buses provide services to Enköping
and Uppsala via Sigtuna and Stockholm Arlanda Airport.
Tel. +46 (0)771-14 14 14, www.ul.se
Charter a bus
The local Ellenius Buss takes you
everywhere with an excellent sense
of service, tel. +46 (0)8-591 421 21,
www.elleniusbuss.se
Flight connections
Call Stockholm Arlanda Airport for
information. Tel. +46 (0) 10-109 10 00,
www.swedavia.se/arlanda/
Airport buses
Frequent connections between Sigtuna, Märsta and Stockholm Arlanda
Airport, tel. +46 (0)8-600 10 00. Uppsala-Arlanda, tel. +46(0)771-14 14 14.
Commuter trains
The journey Stockholm – Märsta takes
only 35 minutes, departs frequently
from early morning until late in the
evening. Fare included in the Stockholm Card.
New connection from Älvsjö to Uppsala with a stop at Stockholm Arlanda
Airport. Tel. +46 (0)8-600 10 00,
www.sl.se
Taxi
Taxi 020 cares about the environment
in Sigtuna. Tel. +46 (0)20-20 20 20
(toll-free in Sweden) www.taxi020.se
Trains
Frequent daily connections between
Märsta, Stockholm, Uppsala and
Stockholm Arlanda Airport.
Tel. +46 (0)771-75 75 75, www.sj.se
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ARLANDA • MÄRSTA • ROSERSBERG • SIGTUNA

BOENDE / Accomodation
1. 1909 Sigtuna Stads Hotell*
2. 32 rum och kök*
3. Best Western Arlanda Hotellby*
4. BoKloster VillaHotell
5. Clarion Hotel Arlanda Airport*
6. Connect Hotels Arlanda
7. Herresta Lada
8. Hotell Kristina*
9. IBIS Hotel Arlanda Airport*
10. IFL Kämpasten*
11. Jumbo Stay
12. Lundby gård
13. Mälargården Rehab Center

14. Park Inn Stockholm Arlanda
15. Radisson Blu Arlanda Airport
Conference
16. Radisson Blu Arlandia Hotel*
17. Radisson Blu Sky City Hotel*
18. Rosersbergs Slottshotell
19. Sigtunahöjden Hotell & Konferens*
20. Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens*
21. Sigtuna Folkhögskola
22. Steningevik Konferens*
23. Stora Brännbo Konferens och Hotell*
24. Vennerbo Gård

Sevärdheter / Sightseeing
25. Nordians hög
26. Sigtuna stad
27. Viby by
Golfklubbar / Golf Courses
28. Arlandastad Golf
29. Björkliden Bodaholm Golf AB
30. Sigtunabygdens Golfklubb
31. Vassunda Golfklubb

badplats / public beach
golfbana / golf course
hotell / hotel
naturreservat / nature reserve
sevärdhet / sights
sevärd runsten / interesting rune stone

* Här finns laddstolpe för elbil
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SEVÄRDHETER / Sightseeing

Sevärdheter
Sigtuna stad
Sigtuna är Sveriges första stad, grundad omkring 970 av kung Erik Segersäll. Sigtuna var redan vid grundandet
ett maktpolitisk centrum och stadens
pulsåder Stora gatan har exakt samma
sträckning idag som för tusen år sedan.
År 995 präglades Sveriges första mynt i
Sigtuna av kung Olof Skötkonung som
var son till Erik Segersäll. Upptäck
staden på egen hand med hjälp av en
vandringskarta som finns på flera olika
språk på turistbyrån, Stora gatan 33.
Tel. 08-594 806 50,
www.destinationsigtuna.se
Sigtuna Museum
På den plats där Erik Segersäll hade
sin kungsgård ligger idag Sigtuna
Museum. Basutställningen ”Kungen,
Kristus och Sigtuna” visar fynd från
utgrävningar i staden. Sommartid
är museet öppet dagligen kl. 12-16.
Stängt måndagar under sep–maj.
Stora gatan 55. Tel. 08-591 266 70.
Lundströmska gården
I borgarhemmet Lundströmska gården
har tiden stått stilla sedan sekelskiftet
1900. Här levde familjen Lundström
som drev ”godtköpshandel”. Här
kunde man köpa allt från tyger, knappar, papper, cigarrer och paraplyer till
livsmedel som fläsk, sill, sirap, kaffe
och konserver. Idag museum öppet
sommartid. Stora gatan 39.
Tel. 08-591 266 70.
Rådhuset
Sigtuna rådhus sägs vara det minsta
i Sverige, ja kanske till och med i
Europa. Det byggdes under 1740-talet
genom den driftige borgmästaren Erik
Kihlmans försorg och är med sin pampiga inredning en populär vigsellokal.
Öppet sommartid. För bokning av vigsel kontakta Sigtuna Museum.
Tel. 08-591 266 70.
Viby by
Ett par kilometer utanför Sigtuna stad
ligger den gamla torparbyn Viby. Viby
by är en oskiftad klungby, bevarad i
stort sett som den såg ut för tvåhundra
år sedan, då den befolkades av arrendetorpare under Venngarns kungsgård.
Här har generationer av torpare fört
sin kamp för överlevnad under knappa
förhållanden genom århundraden.
Viby by är idag ett statligt byggnadsminne.
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Runstenar
Ingen annan stad har så många runstenar som Sigtuna. I staden finns ett
tiotal hela stenar och i kommunen mer
än 150 kända inskrifter. Runstenarna
restes under 1000-talet och är minnesmärken över dem som en gång levde
här. Ibland berättas om resor som
någon gjort och texten avslutas ofta
med en kort bön som ”gud hjälpe hans
ande”. Runstenarna restes där många
kunde se och läsa dem; längs färdvägar, vid broar, vid ”entréer” till ägor
och vid samlingsplatser.

Kyrkor
Sigtuna var redan från grundandet
en kristen stad och under medeltiden
ska det ha funnits inte mindre än sju
stenkyrkor i staden. Tre finns fortfarande kvar som ruiner – S:t Per, S:t
Lars och S:t Olof, gråstenskyrkor resta
under 1100-talet. Mariakyrkan är en
av Mälardalens äldsta tegelbyggnader.
Den byggdes av dominikanerbröder
under 1200-talet med ett tillhörande
konvent och användes som konvents
kyrka fram till reformationen.
Mariakyrkan är byggd i en övergångsstil mellan romanik och gotik och är
idag Sigtunas församlingskyrka som
tjänat i mer än 750 år. Husby-Ärling
hundra, Norrsunda och Skånela kyrkor uppfördes på 1100-talet och är
några av landets få kyrkor med torn i
öster. Odensala kyrka från sekelskiftet
1200 är smyckad med målningar gjorda på 1400-talet av Albertus Pictors
verkstad. Haga kyrka har en vacker
dopfunt i sandsten och rökelsekar från
tidigt 1200-tal.
Rosersbergs slott
Kungliga Rosersbergs slott byggdes
av Gabriel Bengtsson Oxenstierna på
1630-talet. Här finns några av Europas
bäst bevarade empireinteriörer. Slottet
har café, hotell med restaurang och en
vacker engelsk park. Visningar helger
i maj och spetember samt första juni
till sista augusti varje hel timme 11-16.
Stängt måndagar. Tel. 08-590 350 39.

SEVÄRDHETER / Sightseeing

Skånelaholms slott
Slottet har anor från 1200-talet då
Magnus Ladulås stod som ägare. Här
finns en samling allmogeföremål
och en naturaliesamling insamlad av
Linnés lärare Magnus Bromelius.
Öppet för visningar helger 11 maj-15
september. Tel. 08-590 380 41.
Skoklosters slott
I naturskön miljö vid Mälarens strand,
mellan Stockholm och Uppsala (nära
Arlanda) ligger Skoklosters slott, ett av
Europas främsta barockslott och utsett
till Sveriges vackraste slott. Besök slottets paradvåning, Wrangelvåningen på
egen hand eller följ med på en guidad
tur som tar dig genom vackra rum och
salar med originalmöbler från olika
århundraden! Här finns magnifikt
konsthantverk, spännande måleri och
en stor rustkammare.
Öppettider: maj och sep lör-sön kl. 1116; 1 juni-31 aug dagligen kl. 11-17;
Påskhelgen 28 mars-2 april kl. 11-16;
Kristi himmelsfärdshelgen 9 maj-12
maj kl. 11-16; höstlovet 28 oktober-3
november kl. 11-16. Öppet året runt
för bokade grupper. Stängt Midsommarafton 21/6. Tel. 08-402 30 60.
Steninge Slottsgalleria
Steninge Slott består av ett vackert
1700-tals slott ritat av Nicodemus
Tessin d.y, en barockpark och en
kulturskyddad stenladugård. I Stenladugården finner du Steninge Slotts
galleria med unik shopping i historisk
miljö. Sex veckor innan jul öppnar
Sveriges största inomhusjulmarknad
och pågår alla dagar fram till jul. Under året hålls flera olika evenemang.
Slottsgallerian håller öppet varje dag
året om vardagar 11-18, helger 10-17.
Slottet är stängt för renovering.
Tel. 08-592 595 00.
Stockholm Arlanda Airport
Boka en guidad visning av det 83 m
höga flygledartornet. En klar dag ser
man till Uppsala domkyrka. Eller se
flygplatsen till fots. I ankomsthallen
terminal 5 ligger Arlanda Visitors
Center, en turistinformation med
biljettförsäljning och möjlighet till
hotellbokningar. Tel. 010-109 10 00.
Nybygget
Visningshusområdet vid Arlandastad
där arkitektur, design, inredning och
trädgård visas upp i visningshus av landets ledande husleverantörer.
Öppet onsdagar kl. 14-19, lör-sön kl.
11-16. Tel. 08-591 119 60.

Runor

Arkeologi
Utställningar
Föredrag
Butik

Nyfiken på barocken?

Upplev 1600-talet när det är
som allra bäst! På Skoklosters
slott finner du allt – gyllenläder,
vackra färgsättningar, iögonfallande stuckaturer, eleganta
möbler och överdåd.

Sigtuna Museum
Stora Gatan 55
193 30 Sigtuna
08 - 591 266 70

FÖR INFO RING : 08-402 30 70
W W W.SKOKLOSTERSSLOTT.SE

Sommarens utställning
maj - september 2013

www.sigtunamuseum.se
Öppet varje dag kl 12 - 16
Stängt måndagar sept - maj

VÄLKOMMEN TILL
STENINGE SLOTTSGALLERIA
SKÅNELAHOLMS

SLOTT
Romantiskt
1600-talsslott i
naturskön miljö.

Öppet:
11 maj - 15 sept
Visningar: lördag - söndag
kl. 11, 12, 14, 15
Tel. 08-590 380 41
www.vitterhetsakad.se
Fri entré - Välkommen!

Annons TG13_Skånelaholm.indd 1

2012-11-25 15:22:49

I Steninge Slottsgalleria finner du: Orrefors Kosta Boda Bruksbutik, Steninge Butik & Trädgårdsmöbler,
Trädgårdsmästeriet Steninge och Steninge Kök & Skafferi.

Evenemang 2013

. Vårmarknad 27 - 28 april
. Steninge Contemporary & Antiques 31 maj - 6 juni
. Barnens nationaldag 6 juni
. Sommarens konstutställning med Yrjö Edelmann

. Barnteater fr. o. m. midsommardagen
. Höstmarknad 5 - 6 oktober
. Operan “La Bohéme” 7 - 8 september
. Julmarknad mellan 16 november - 23 december
Med reservation för datumändringar.

ÖPPETTIDER: Måndag-Fredag 11.00-18.00, lördag-söndag 10.00-17.00. VÄGBESKRIVNING: Ta E4 mot Arlanda, avfart Märsta.
I Märstarondellen skyltat Steninge Slott. 08-592 595 00, www.steningeslott.com
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Sightseeing
Sigtuna Town
Sigtuna is Sweden’s first town, established in the 970’s by King Erik
Segersäll. It was both a political and
religious centre for centuries. The
town’s main artery, Stora gatan, curves
slightly today as it did 1000 years ago.
In 995 Sweden’s first coin was made
here, ordered by King Olof, son to
King Erik, Sigtuna’s founder. Discover
more about the town by picking up a
free town map at the Sigtuna Tourist
Office, located at Stora gatan 33.
Opening hours can be found at
www.destinationsigtuna.se
Tel. +46 (0)8-594 806 50.
Sigtuna Museum
On the same spot where King Erik
Segersäll lived in Sigtuna, you will
now find Sigtuna Museum. There
you can see the permanent exhibition
“King, Christ and Sigtuna” which
shows the historical treasures found
during excavations in the area.
The museum is open daily during summer. Sept-May closed on Mondays.
Open 12-4pm.
Tel. +46 (0)8-591 266 70.
Lundström’s Home and
Mercantile Shop
Time has stood still at the Lundström home. In the late 1800s, the
Lundström family lived and ran a
mercantile shop in the building. They
closed in 1904, but the building’s exterior and interior remains the same as
it always has been. You still get a feel
of yesteryear in their shop-turned-
museum. Open during summer.

Town Hall
Sigtuna’s Town Hall is known to be
the smallest in Sweden, maybe even in
Europe. It was built in the 1740s with
the drive and leadership of the town
mayor, Erik Kihlman. The interior in
the council chamber has much of the
original furniture and paintings. The
Town Hall is now a museum and a popular wedding spot.
Open summer months. For wedding
ceremonies, contact Sigtuna Museum.
Tel. +46 (0)8-591 266 70.
Viby village
A couple of kilometers outside of Sigtuna Town is the old crofter’s home
stead, Viby. The buildings have been
standing for over 200 years. Here
generations of crofter’s have lived and
worked the lands, often under harsh
conditions and much poverty. Viby
village is preserved under the national
historical register.
Rune Stones
No other town can boast about having as many rune stones as Sigtuna.
In the town itself there are a dozen or
so. Within the municipality you can
find more than 150 inscribed stones.
Rune stones were erected during the
11th century and are often raised in
memory of someone who once lived
in the area. Some stones tell of voyages. Many end with a prayer, “God,
help his soul”. The stones were usually
placed where others could see and read
them. They could be found by bridges,
along narrow passages and at entrances to homesteads. Don´t miss the exhibition about runic letters at Sigtuna
Museum during summer 2013.

Churches
Sigtuna was established as a Christian
community and during the Middle
Ages, there were no fewer than 7 stone
churches operating in the town. Three
are still standing as church ruins, St.
Per, St. Lars and St. Olof, all of which
were built during the 12th century.
Mariakyrkan, The Church of Mary, is
Mälar Valley’s oldest brick building.
This church was built by Dominican friars during the 13th century.
It had an adjoining convent and was
used until the Reformation closed it
down in the mid 16th century. The
church is built in a Gothic style and
has stood for over 750 years. Today it
is still used by the local congregation.
Husby-Ärlinghundra, Norrsunda and
Skånela churches were built in the
12th century and are three of Sweden’s
few churches with a tower in the East.
Odensala Church was built in the beginning of the 13th century. It was
decorated by painting biblical depictions on the walls in the 15th century
by Albertus Pictor. Haga Church has a
beautiful baptismal font, carved from
sandstone and a thurible from the early
1200s.
Rosersberg’s Palace
This royal palace was built by Gabriel
Bengtsson Oxenstierna in the 1630s.
Here you can find some of Europe’s
best preserved Empire interiors. The
palace has a beautiful English park and
a café, restaurant and accommodation.
Guided tours are available from June
to August 11am-4 pm, on the hour,
and weekends May and September.
Closed on Mondays.
Tel. +46 (0)8-590 350 39.

Skånelaholm’s Castle
This castle dates back to the 1200s
when the king Magnus Ladulås was
its owner. Guided tours on weekends
from May 11-September 15.
Tel. +46 (0)8-590 380 41.
Skokloster’s Castle
Welcome to the 17th century, Sweden’s
Age of Greatness, and to one of
the most evocative and astonishing
milieus anywhere in Europe. Here
you’ll find impressive collections of
weapons, tools, furniture and art.
Tours, children’s workshop, boutique
and café are also found here.
Open May and September on weekends 11am-4pm and daily June 1 to
Aug 31 11am-5pm. Easter holidays
March 28 - April 2 11am-4pm, Ascension Day May 9 - 12 11am-4pm and
Midterm holiday October 28 - November 3 11am-4pm. Open all year
round for groups.
Tel. +46 (0)8-402 30 60.

E T T AV D E K U N G L I G A S L O T T E N

Steninge Castle and
Steninge Shops & Events
Steninge castle was built in 1705. Its
exquisite buildings are surrounded by
a spacious garden. The historic stone
barn, Steninge Shops & Events, offers exclusive shops and a restaurant.
Six weeks before Christmas, Steninge
hosts one of Sweden’s most popular indoor Christmas markets.
Open every day, weekdays 11am-6pm,
weekends 10am-5pm. The castle is closed due to renovations.
Tel. +46 (0)8-592 595 00.
Stockholm Arlanda Airport
Book a guided tour of the a ir traffic
control tower at the airport. On a clear
day, you can see Uppsala’s Cathedral
from the 83 meter high vista point.
Guided tours of the airport are also
available. More information can be
found at www.swedavia.se/arlanda
In the Arrival Hall at Terminal 5 you’ll
find Arlanda Visitors Center, a tourist
information hub with ticket sales and
opportunities to book hotels.
Tel. +46 (0)10-109 10 00.
Nybygget
This housing expo area is located near
by Arlandastad. Here you find archi
tecture, interior design and garden
inspiration, playgrounds and a café.
Open Wednesdays 2-7 pm, weekends
11am-4 pm. Tel. +46 (0)8-591 119 60.

Steninge slott

Rosersbergs Slott

Gör en dagsutflykt till kungliga sommarslottet Rosersberg! På Rosersberg levde Karl XIV Johan
och drottning Desideria ett behagligt och ledigt sommarliv och idag ses här några av landets mest
praktfulla inredningar från Karl XIII:s och Karl XIV Johans tid. Låt våra kunniga museilärare guida
dig genom rum som står nästintill orörda från tiden 795–6. I sommar ses även utställningen
Till minne av prins Bertil på slottet, en fotoutställning om prinsens liv. Du kan också bo och konferera
här – Rosersbergs Slottshotell är ensamt om att erbjuda hotell och konferens på ett kungligt slott!
På slottet finns inte mindre än 63 hotellrum och 97 bäddar, och tillsammans med konferenslokalerna i Frökenflygeln och Slottsstallet skapar det fantastiska förutsättningar till en bra konferens, fest
eller bröllop. I slottet finns ett kapell med möjlighet att arrangera vigslar och dopförrättningar.
Under sommaren är Slottskaféet öppet, och den vidsträckta slottsparken inbjuder till picknick.
Rosersbergs Slott visas
maj, sept lör–sön: kl. , 2, 3, 4, 5
juni–aug tis–sön: kl. , 2, 3, 4, 5, 6
Tel -59 35 39 . www.kungahuset.se/rosersberg

Rosersbergs Slottshotell
Tel -2 2 2 
www.rosersbergsslott.se

R
H
LUGN
ET KRÖNER DAGEN

ROSERSBERGS
SLOTTSHOTELL
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RESTAURANGER
32 rum & kök, Sigtuna
Lunch, brunch, bistro eller bröllopsmiddag? På 32 rum & kök serveras
allt med samma glädje. Läge nere vid
Mälarens strand.
Tel. 08-592 566 30.
Arlandastad
På Eurostop Arlandastad finns caféer
och restauranger för olika smakriktningar. Allt under ett tak för hela
familjen.
Arlandastad Golfrestaurang
Traditionell golfrestaurang med inriktning på à la carte. Öppet 1 april- 31
december. Tel. 08-590 367 90.

RESTAURANGER / Restaurants

Festspecialisten, Arlanda
Festarrangör vid Stockholm Arlanda
Airport. Expert på catering och ordnar
allt till festen. Tel. 08-591 170 33.

La Passione, Märsta
Den italienska maten, vinutbudet och
dedikerade personalen får dig att vilja
komma tillbaka. Tel. 08-591 409 80.

Hamncafé Våfflan, Sigtuna
I Sigtuna hamn finns mysiga Våfflan.
En kombination av krog, café och bar
med allt från hamburgare, grillade
smörgåsar och matiga sallader till skärgårdstapas, våfflor och glass.
Tel. 08-592 508 00.

McDonald´s
Allt från starköl på Arlanda Sky City,
dygnet runt på Stora Wäsby eller familjevänligt på Arlandastad.

Kopparkitteln, Sigtuna
Kopparkitteln är ett smultronställe
om ni vill uppleva vällagad mat av hög
kvalitet i mysig miljö. Under sommarsäsongen kan ni njuta av den vackra
utsikten över Sigtunafjärden från verandan. Tel. 08-592 510 95.

Båthuset Krog & Bar, Sigtuna
Båthuset, som flyter på en ponton vid
ångbåtsbryggan, förför de mest kritiska gommar. Vattennära uteservering.
Tel. 08-592 567 80.

Krogen Lite Till, Märsta
En restaurang som kombinerar god
mat, möten och en avslappnad miljö
mitt i Märsta. Tel. 08-591 114 80.

Farbror Blå
Bar & Matsal, Sigtuna
Vid Stora torget, granne med rådhuset,
finner du utsökt mat och personlig service i trevlig miljö. Tel. 08-592 560 50.

La Fourchette, Märsta
På ny adress i Märsta bjuder ägaren
Naili El-Ouardi in till lunch, affärslunch, à la carte och brunch.
Tel. 08-591 222 00.

Bar Matsal
Sigtuna

GOD MAT OCH DRYCK
I MYSIG MILJÖ. MIDDAG
ELLER EN ÖL I BAREN
- DU BESTÄMMER.
UTESERVERIGNG PÅ
STORA TORGET.

Vi öppnar vard. kl. 11.00,
lördag kl. 12.00 och
sommartid söndag kl. 12.00
Stora torget 4, Sigtuna
Telefon 08-592 560 50
www.farbrorbla.com

Märsta Centrum
I Märsta Centrum finns kaféer och
restauranger med smaker från världens
alla hörn.
Restaurang 1909 i Sigtuna
Smakfulla affärsluncher och raffinerat
sammansatta middagar i en elegant
och unik miljö. Fin utsikt över vattnet.
Tel. 08-592 501 00.
Restaurang Spejaren, Sigtuna
Här blandas ett varierat kulturprogram med vällagad mat, en spännande
mötesplats för alla. Kvällar endast öppet för bokade besök.
Tel. 0702-91 41 56.
Sigtuna Brygghus, Arlandastad
Ölbryggeri som får strupar att jubla,
gommar att sukta och sinnen att lätta.

Are you
curious
yellow?
Welcome to Sweden and
Taxi 020, the yellow cab company. Apart from taxi services
we also offer guiding in eight
different languages. Our guides
are trained and authorized by
Stockholm Visitors Board and
available all days of the week,
day and night.
For booking and information
call +46 8 24 25 55.

Pleasant journey!

Restaurants
32 rum & kök , Sigtuna
Lunch, brunch, bistro or wedding dinner? 32 rum & kök serves all meals
with pleasure. Lake front location.
Tel. +46 (0)8-592 566 30.
Arlandastad
At Eurostop Arlandastad you’ll find
cafés and restaurants to suit your taste.
Ölprovning och ölskola för bokade
grupper.
Tel. 08-591 214 00.
Sigtuna Sushi & Wok
Mitt på Stora gatan hittar du härlig
asiatisk mat, även take away.
Tel. 08-592 558 77.
Steninge Kök och Skafferi
Restaurangen i Steninge Slottsgalleria
serverar trevliga luncher och hembakade bakverk. Bokningsbart även för
arrangemang. Tel. 08-592 594 60.
Stockholm Arlanda Airport
Erbjuder ett stort utbud av pubar, barer, snabbmat och restauranger med
internationella menyer.
Tel. 010-109 10 00.

Kommunicera

Följ Tagga
FotaGilla Tyck

Dela Tipsa
Tävla Skriv

Bli vår vän
facebook.com/sigtuna
Följ oss
twitter.com/sigtuna
Allt om Sigtuna
destinationsigtuna.se

Arlandastad Golf Restaurant
Traditional golf restaurant with à la
carte menu. Open Apr 1-Dec 31.
Tel. +46 (0)8-590 367 90.
Båthuset Krog & Bar, Sigtuna
Båthuset, floating on a pontoon at the
pier, seduces the most critical palette.
Outdoor serving available.
Tel. +46 (0)8-592 567 80.
Farbror Blå Bar & Matsal, Sigtuna
Located at the ”Main Square” in
Sigtuna Town. Excellent food, first
class service.
Tel. +46 (0)8-592 560 50.
Festspecialisten, Arlanda flygplats
Caters everything for parties. Located
at Arlanda airport.
Tel. +46 (0)8-591 170 33.
Hamncafé Våfflan, Sigtuna
Located on the pier in Sigtuna harbour
you find burgers, shrimp sandwiches,
baked goods, ice cream and waffles.
Tel. +46 (0)8-592 508 00.
Kopparkitteln, Sigtuna
Kopparkitteln is a favourite spot if you
want to experience great food of high
quality in a cosy environment. During
summer season you can enjoy the
lovely view of the bay of Sigtuna from
the veranda. Tel. +46 (0)8-592 510 95.

McDonald´s
Would you like your Big Mac with a
strong beer? Visit Arlanda Sky City.
Stora Wäsby offers 24/7 service and
Arlandastad is family friendly.
Märsta Centrum
In Märsta Centrum there are cafés and
restaurants with flavours from all over
the world.
Restaurang 1909 i Sigtuna
Exquisite business lunches and dinners
in a unique milieu. Lake view.
Tel. +46 (0)8-592 501 00.
Restaurang Spejaren, Sigtuna
Enjoy the blend of music and a nice
restaurant experience. Open on evenings for group reservations.
Tel. +46 (0)702 -91 41 56.
Sigtuna Brygghus, Arlandastad
Microbrewery available for group
bookings.
Tel. +46 (0)8-591 214 00.
Sigtuna Sushi & Wok, Sigtuna
Here you’ll find wonderful Asian food,
to eat in or to go.
Tel. +46 (0)8-592 558 77.
Steninge Kök & Skafferi
The restaurant at Steninge Shops &
Events serves nice lunches and home
made pastries. Also bookable for
groups and events.
Tel. +46 (0)8-592 594 60,
+ 46 (0)708-68 08 68.
Stockholm Arlanda Airport
Offers a wide variety of restaurants,
c afés and bars with international menus. Tel. + 46 (0) 10-109 10 00.

welcome to a romantic
five star hotel
in sigtuna town
Sigtuna Stads Hotell stands like a polished stone in
the middle of Sweden’s oldest town, 40 meters from
the broad waters of Lake Mälaren and only 15 minutes from Arlanda International Airport.
Sigtuna Stads Hotell is a five star boutique hotel,
newly refurbished in Scandinavian design from the
period of 1930–1950’s with a first class restaurant for
every one looking for something extra!

Krogen Lite Till, Märsta
A restaurant with a warm atmosphere,
good food and nice service.
Tel. +46 (0)8- 591 114 80.
La Fourchette, Märsta
Restaurant owner Naili El-Ouardi serves lunch, business lunches, à la carte
and brunch at a new location in Märsta. Tel. +46 (0)8 591 222 00.
La Passione, Märsta
The Italian food and customer service
make you want to return.
Tel. + 46 (0)8-591 409 80.

Stora Nygatan 3, 193 30 Sigtuna
Tfn. + 46 8 592 501 00, info@sigtunastadshotell.se
www.sigtunastadshotell.se

Farbrorbla_Sigtunaguiden 2013_43x107.indd
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SHOPPING
STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT
SkyCity
På Stockholm Arlanda Airport finns
ett stort antal affärer i internationell
flygplatsmiljö.
ARLANDASTAD
Eurostop
Allt under ett tak för hela familjen,
från de stora klädkedjorna till mindre
specialbutiker. Här finns amningsrum, lekplats och barnpassning.
Arlandastad Motor Town
Här finns all tänkbar service för bilen
samt ett brett utbud av begagnade och
nya bilar med märken som Lambor
ghini, Aston Martin m fl.
MÄRSTA
Kulturstugan i Märsta
Här finns fina presenter och hantverk
av god kvalitet.
Märsta Centrum
Här finner du bank, apotek, system
bolag och ett 30-tal butiker och restauranger.
ODENSALA
Halmbocken Sweden
Hemgjorda halmbockar och siluettlyktor, en familjetradition.
SIGTUNA STAD
20 kvadrat skor
Skor, stövlar, väskor och smycken. En
liten butik för dig som söker det lilla
extra.
Bagarboden
Det lilla bageriet med den stora specialiteten Sigtunamunkar.
CriCri
Klädbutiken med det personliga urvalet av märkeskläder för henne. Hunky
Dory, Nolita, Day, Prime boots, Syster
P m.m.
Hårverkstan
Frisörsalongen med drop-in och ett
stort utbud av hårprodukter och nagel
vård.
Ica Sigtuna
Välsorterad matbutik med postombud.
Knocks
Butiken med form och känsla i både
kläder, garner och presenter. Sköna naturmaterial att omge sig med.
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Köpmangården
Klädesbutiken för det bekväma livet
med starka varumärken för såväl vardag som fest. Gant, Barbour, Björn
Borg, Polo Ralph Lauren m fl.
Magu
Den lilla butiken med det stora sortimentet.
Ombonat Inredning & Tyger
En livsstilsbutik med noggrant utvalda
produkter.
Pressbyrån Sigtuna
Ett utvalt sortiment av varor, biljetter
och tjänster, snabbt och enkelt.
RC Chocolat
En av Sveriges bästa på chokladtillverkning. Café, butik och chokladprovning.
Rost och Russin
Butiken med något för alla. Allt från
kaffe/te i lösvikt till inredning, smycken, leksaker och babyartiklar/kläder.
Royal Hands Collection
Liten personlig nagelsalong som bla
erbjuder Biosculpture gel.
Sigtuna Blommor
Den personliga och exklusiva blom
stera ffären mitt på Stora gatan.
Sigtuna Bokhandel
Erbjuder ett stort utbud av böcker,
pappersvaror och billiga reaböcker en
trappa ned.
Sigtuna Kulturgård
Spännande utställningar, konst och
hantverk. Öppet lör-sön.
Sigtuna Sport Uteliv
Noga utvalda sport och fritidsprodukter för vuxna och barn.
Skinnboden
Skor, väskor och handskar av hög kvalitet. Även barnskor.

Sigtuna Museum
Museibutik med historisk litteratur,
hantverk och repliker av historiska
smycken.
Turistbyrån i Sigtuna
Souvenirer med anknytning till Sigtuna och Sverige.
Underbara Ting
Mysig liten butik med shabby chic
inredning.
HANTVERK
Lottas Garfveri
Garveriet som använder miljövänliga
garvningstekniker. Specialist på fiskskinn. Säljer även hattar, väskor, vantar och vikingatida smycken.
Sigtuna krukmakeri
Kontrastrikt och stilrent hantverk i
stengods. Raku och bruksföremål efter
eget sinne.
Tina Calén
Färgsprakande och romantisk design
i tovad ull. Mössor, vantar, halsdukar,
tröjor och mycket mer.
Widéns Dam- och Herrskrädderi
I skrädderiet mitt på Stora gatan kan
du beställa personliga klädesplagg av
högsta kvalité.
SLOTTSSBUTIKER
Skoklosters slott
Museibutiken har specialframtagna
produkter och föremål med anknytning till samlingarna. Presentartiklar,
böcker och leksaker.
Steninge Slottsgalleria
Exklusiv prisvärd shopping i historisk
miljö, Orrefors, KostaBoda Bruks
butik, Entrébutiken Steninge och
Trädgårdsmästeriet Steninge.
Rosersbergs slott
Försäljning av souvenirer och litteratur
med anknytning till Kungliga Rosersbergs slott. Öppet under säsong.

MER information om
butikerna HITTAR DU PÅ
destinationsigtuna.se

Shopping
STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT
SkyCity
Stockholm Arlanda Airport has a large
number of shops in an international
airport environment.
ARLANDASTAD
Eurostop
Everything for the family, under one
roof. Clothing & specialty stores. Nursing room, playground and childcare
available.
Arlandastad Motor Town
Large supply of new and used cars
with brands such as Lamborghini and
A ston Martin, and different kinds of
car services.
MÄRSTA
Kulturstugan
Enjoy arts and crafts in the heart of
Märsta.
Märsta Centrum
Here you find a pharmacy, liquor store
and another 30 shops and restaurants
to choose from.
ODENSALA
Halmbocken Sweden
Homemade Christmas goats and
silhouette lanterns. A family tradition.
SIGTUNA TOWN
20 kvadrat skor
Shoes, boots, handbags and jewellery.
A little shop for people searching for
that little extra.
Bagarboden
The little bakery with the large specialty Sigtuna donuts.
CriCri
Designer clothing personally chosen
for her. Hunky Dory, Nolita, Day,
Prime boots, Syster P and more.

Köpmangården
The boutique with classic brands for
him and her. Gant, Tommy Hilfiger,
Björn Borg, Polo Ralph Lauren and
more.
Magu
The small clothes store with the large
supply.
Ombonat Interior design
and textiles
A lifestyle boutique with carefully
selected products.
Pressbyrån Sigtuna
A specially chosen selection of goods,
tickets and services. Quick and simple.
RC Chocolat
One of Sweden’s best chocolatiers with
a lovely café, boutique and chocolate
tastings.
Rost och russin
The store with something for everyone!
Everything from coffee and tea to interior design, jewellery, toys, babyclothes
and souvenirs.
Royal Hands Collection
Nails, gifts and design. Biosculpture
gel, Shellac and all you can wish for.
Sigtuna Blommor
Personal and exclusive flower shop in
the middle of Stora gatan.
Sigtuna Bokhandel
Offers a large selection of books, stationery supplies and special offers
downstairs.
Sigtuna Kulturgård
Exciting exhibits, arts and crafts.
Open Sat-Sun.
Sigtuna Sport Uteliv
Selected high quality sports items for
the whole family.

Hårverkstan
Hair salon with drop-in and a large
choice of styling products and nail
care.

Skinnboden
Quality leather shoes, bags and gloves.
Even children’s shoes.

Ica Sigtuna
Grocery store/Post office.

Sigtuna Museum
Museum shop with books and historically replicated jewellery.

Knocks
The shop offers clothes, decoration and
gifts made from beautiful natural materials.

Sigtuna Tourist Office
Souvenirs focusing on Sweden and
Sigtuna.
Underbara Ting
Shabby chic interior design.
CRAFT
Lottas Garfveri
Leather goods tanned and produced
by eco-friendly methods. Specialist on
fish skin. Sells also hats, bags, gloves
and Viking jewellery.
Sigtuna pottery
Stoneware. Clean design with personal
style. Raku, household goods.
Tina Calén
Personal and romantic mix of designed
woollen creations.
Widéns Dam- och Herrskrädderi
At the tailor on the main street, you
can order personal clothing of the
highest quality.
CASTLES
Skokloster’s Castle
The Museum shop has exclusive products from the exhibitions. Gifts,
books and toys.
Steninge Shops and Events
Exclusive shopping at bargain prices
in an historic environment. Art glass,
gifts, delicacies with local origin.
Rosersberg’s Royal Palace
Souvenirs and literature focusing on
the palace.

More
information
about
the shops
destinationsigtuna.se

Box 46 • 193 21 SIGTUNA • Tfn 08-5949 3630
www.malargarden.se
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AKTIVITETER
SPA, HÄLSA OCH TRÄNING
Clarity in life
Varierad gruppträning, personlig träning, gym, spa, massage och konferensaktiviteter. Tel.08-592 500 45.
Timeout i Sigtuna
En exklusiv spa- och träningsanläggning. Här finns yoga, zonterapi, kurser
och föredrag. Tel. 08-592 500 45.
Power Yoga Sigtuna
Sigtunas främsta Hot Yoga studio.
Klasser för alla nivåer.
Tel. 070-533 34 25.
Minigolf
Minigolfbanan i Sigtuna stad vid
Strandpromenaden, öppet sommartid.
ÄVENTYRSAKTIVITETER
OCH VATTEN
Agapi Charter erbjuder äventyrskultur till sjöss. Lär känna Mälaren
ombord Agapis snabba och säkra RIBbåtar. För privata turer och företags
evenemang. Tel. 08-591 291 00.
Aktivitetsteamet arrangerar äventyr, teambuildingaktiviteter och speci
ella sigtunaguidningar med kajaker,
mountainbikes, segways, långfärdsskridskor och fyrhjuliga motorc yklar
för grupper. Tel. 08 - 510 647 00.
För större grupper arrangerar PULS
vildmarksupplevelser till konferenser
och företag, året runt, för såväl gammal som ung. Tel. 0171-44 86 38.
Cable Park vid Halmsjön är en park
för vattensport där man färdas efter en
eldriven linbana. För nybörjare såväl
som proffs. Öppet maj-september.
Tel. 08-26 20 77.
Skridskor
Mälarisen erbjuder fina skridskoturer
med plogad bana, Vikingaslingan, på
fjärden vid Sigtuna stad. Långfärdsskridskor för uthyrning finns på Sigtuna Sport Uteliv. Tel. 08-592 512 13.
I Pinbackshallen Märsta finns
konstfrusen isbana. Allmänhetens åkning, november-mars.
Cykla och vandra
I den vackra naturen som omger Sigtunabygden finns många fina vandrings- och cykelleder såsom Upplandsoch Mälardalsleden. Turistbyrån och
Sigtuna bokhandel har kartor.
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Badplatser och simhallar
Här finns tre allmänna badplatser:
Sjudargårdsbadet i Sigtuna, Steninge
badet i Märsta och Rosersbergsbadet i
Rosersberg. I Märsta ligger det klimat
smarta utomhusbadet Midgårdsbadet.
Inomhusbad; Sigtuna Fritidscenter,
tel. 08-592 518 72 och Valsta sim- och
sporthall, tel. 08-597 833 47.
Thebe Wedding & Events
Sigtuna är den idealiska bröllops
staden! Thebe Wedding & Events tar
hand om planering och bokningar och
lotsar er genom er stora dag med frissa,
fotograf och fest. Tel. 0735-23 53 49.

Activities
SPA, HEALTH and FITNESS
Claity in Life
Varied group exercise sessions, gym,
spa, massage and conference activities.
Tel. +46(0)8-592 500 45.
Timeout in Sigtuna
An exclusive SPA- and fitness centre.
Tel. +46 (0)8-592 500 45.
Power Yoga Sigtuna
Sigtuna´s premier Hot Yoga studio.
Classes for all levels.
Tel. +46 (0)70-533 34 25.
Miniature Golf
The miniature golf course in Sigtuna is
located on the Promenade (Strandpromenaden). Open in the summer.
Wilderness Adventure
Agapi Charter offers a variety of RIB
charter, yacht charter and boat rentals
for day outings, weekends or holidays
on Lake Mälaren or in the archipelago.
Tel. +46 (0)8 591 291 00.
PULS Tel. +46 (0)171-44 86 38,
and Aktivitetsteamet,
tel. +46 (0)8-510 647 00 arranges adventure and wilderness activities for
conference and corporate groups, all
year round.
Cable Park is a park for water sports
located at Lake Halmsjön, about 500
meters from Stockholm Arlanda Airport. Open May – September.
Tel. +46 (0)8 26 20 77.
Ice skating
Excellent skating in Sigtuna is possible
on a prepared track on Lake Mälaren.
Rent your ice skates at Sigtuna Sport
Uteliv. Tel. +46 (0)8-592 512 13. For

BOENDE &
KONFERENS

indoor skating visit Pinbackshallen
in Märsta.
Hiking and cycling
Many fine hiking and bike paths wind
through pleasant scenery along Lake
Mälaren – for example the Uppland
Trail and the Mälaren Trail. Maps
with suggested excursions can be obtained from the Sigtuna Tourist Office
and Sigtuna bookstore.

ARLANDA
Best Western Arlanda Hotellby
Hotell- och konferensavdelning fem
minuter från Arlanda. Fritt internet,
27 fria TV-kanaler. Fri parkering,
långtidsparkering och transfer till
A rlanda och Märsta Station.
Tel. 08-597 897 00.

Beaches and Public Pools
There are three public beaches in the
Sigtuna area: Sjudargårdsbadet in
Sigtuna, Steningebadet in Märsta
and Rosersbergsbadet in Rosersberg.
A new, environmental outdoor swimming pool with a biological cleaning
system is open at Midgårdsvallen in
the summer. Public indoor pools:
Sigtuna Fritidscenter,
tel. +46(0)8-592 518 72
Valsta sim och sporthall,
Tel. +46 (0)8-597 833 47.
Thebe Wedding & Events
Sigtuna, the ideal wedding town!
Thebe Wedding & Events as your wedding planner, assists you in planning
your big day. Tel +46 (0)735-23 53 49.

Clarion Hotel Arlanda Airport
Skandinaviens närmaste mötesplats,
i hjärtat av Arlanda flygplats. För
möten, mat, upplevelser och avkoppling. 414 hotellrum, 44 mötesrum för
2-900 personer och 3 restauranger.
Missa inte restaurang Kitchen & Table, signerad Marcus Samuelsson på
våning 12 som bjuder på intressanta
smaker från Manhattan, tillagade på
svenska råvaror och en himmelsk utsikt. Tel. 08-444 18 00.

MÄKLARHUSET SIGTUNA MÄRSTA ROSERSBERG
STORA GATAN 54, 193 23 SIGTUNA
TEL. 08-592 502 90, FAX. 08-592 554 69.
WWW.MAKLARHUSET.SE/SIGTUNA

SIGTUNA´S PREMIER
HOT YOGA STUDIO.

IBIS Hotel Arlanda-Airport
1,5 km från Stockholm Arlanda Airport ligger detta hotell, med förmånlig
långtidsparkering och transfer till och
från flygplatsen dygnet runt.
Tel. 08-655 01 00.

B O O K O N L I N E . D R O P- I N
CLASSES FOR ALL LEVELS.
YO G A M AT S & G E A R .

S TO R A G ATA N 2 7
193 91 SIGTUNA
Tel: + 46 (0)7 053 334 25
WWW.POWERYOGASIGTUNA.SE

Connect Hotel Arlanda
Arlandas mest miljövänliga affärs- och
turisthotell i anslutning till Stockholm
Arlanda Airport. Långtidsparkering
och transfer till flygplatsen.
Tel. 08-591 200 50.

Vi är en mäklarfirma med
fokus på närområdet och
med stark ställning på
bostadsmarknaden.
Vårt starka engagemang
och hårda arbete ger
det resultat våra kunder
förväntar sig.
Välkommen in på en
förutsättningslös
diskussion!

Sigtuna

Märsta

Rosersberg

08-594 725 20 08-591 297 10 08-594 725 63

Jumbo Stay
En garanterat annorlunda upplevelse
erbjuds på vandrarhemmet Jumbo
Stay. 19 trebäddsrum med tillgång
till dusch och toalett och en lyxsvit i
planets cockpit med utsikt över flygplatsen. Tel. 08-593 604 00.
Park Inn Stockholm Arlanda
Hotell- och konferensanläggning belägen i ett lugnt område 5 minuter från
Stockholm Arlanda Airport. Fri transport till och från flygplatsen dygnet
runt. Långtidsparkering till förmånligt pris. Tel. 08-591 111 00.
Radisson Blu
Arlanda Airport Conference
Konferenser med det absolut bästa av
service och teknik samt businesscenter
för den enskilde. Fest- och utställningshallar för upp till 1 000 personer.
Tel. 08-506 740 00.

Radisson Blu Arlandia Hotel
Populärt hotell för möten och semesterresor. Pool, relax, restaurang, bar,
uteservering. Frukost från 04.30. Välj
bland 30 konferensrum för upp till
250 deltagare. Gratis transfer var 15:e
minut. Tel. 08-506 840 00.
Radisson Blu Sky City Hotel
Fyrstjärnigt hotell mitt på flygplatsen
i SkyCity mellan Terminal 4 och 5.
Effektivt, bekvämt hotell för dig som
vill gå direkt till gaten. 230 nyrenoverade rum och frukost från 05.00.
Tel. 08-506 740 00.
SIGTUNA / MÄRSTA
1909 Sigtuna Stads Hotell
Femstjärnigt designhotell i 30- och
50-tals tappning med modern skandinavisk formgivning. Beläget mitt i
Sigtunas stadskärna med utsikt över
Sigtunafjärden.
Tel. 08-592 501 00.
32 Rum & Kök
Hotell med 32 rum & kök i centrala
Sigtuna. Härlig utsikt över Sigtuna
fjärden med inbjudande trädgård.
Utmärkta konferensfaciliteter. Restaurang med kapacitet för 70 gäster.
Tel. 08-592 566 95.

sigtunastiftelsen.se • 08 – 592 589 00

HOTELL
KONFERENS
KULTUR
BRÖLLOP
+KlimatPositiv
+KlimatPositiv

Tel 08-591 231 50 | www.steningevik.se

FEST

hotell & konferens

BoKloster VillaHotell
Villahotellet Bokloster ligger i centrala
Märsta, 5 minuters bilfärd från Arlanda. Rum och lägenheter för enstaka
övernattningar och boende under
längre tid. Kök för självhushåll. Kyl
och frys i varje rum. Även biluthyrning
och långtidsparkering.
Tel. 08-591 407 00.
IFL Kämpasten
IFL Kämpasten är en konferens- och
utbildningsanläggning designad för
att möta högsta krav på läromiljö.
Tel. 08-592 585 00.

MEETINGS HOTEL
CULTURE PARTY

5 snabba anledningar:
Maten = Bäst
Läget = Super!
Miljön = Härlig
Storleken = Lagom
Personalen = Snäll

Herresta Lada
Fräscha konferensrum i vacker lantmiljö samt logimöjligheter.
Tel. 070-201 14 30

Visste du att Sigtuna är

15 minuter från Arlanda
15 meter från Mälarens strand

in the center of Sigtuna

www.32rok.se

Sveriges fjärde största
hotelldestination med

565 000

hotellövernattningar per år?

Rektor Cullbergs väg 1, Sigtuna
08 592 580 00
www.hotellkristina.se
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Hotell Kristina
Familjeägd hotell- och konferensanläggning i funkismiljö med egen teater, ett stenkast från stadskärnan.
Tel. 08-592 580 00.

Vågar du

promenera på en

flygplansvinge?
Hos oss kan du prova.
Fika, kika, fira, bo,
konferera, upplev
världens enda
Jumbo-Hotell!

2 HOTELL, 568 RUM
& 70+ MÖTESRUM
PÅ ARL ANDA FLYGPL ATS

08-593 604 00
booking@jumbostay.com
www.jumbostay.com

• EFFEKTIVA MÖTEN FÖR UPP TILL 250 DELTAGARE
• UPPLEV “YES I CAN!” SERVICE
• MODERNA KONFERENSLOKALER

Hotels you can rely on:

Always open!
98 hotellrum
Kostnadsfri
transfer
■ Restaurang
och bar

HOTELS DESIGNED TO SAY YES!
08 5068 4040
radissonblu.se

137497 STOZR Ad EXME Signatur SE (90x219).indd 1
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Free TV
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27 channels.
Conferences
Conferences.

info.arlanda@rezidorparkinn.com
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2200• Tel: +46 8 597 897 00
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+46 8 597 897
arlandahotellby.searlandahotellby.se
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parkinn.com/airporthotel-stockholm
• info@arlandahotellby.se
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Sigtuna Folkhögskola
Vandrarhemmet på Sigtuna folkhögskola ligger på en kulle med vacker utsikt över Mälaren. Öppet sommartid
med 58 bäddar. Tel. 08-592 582 33.
Sigtunastiftelsen
Hotell & Konferens
Hotell, konferens- och kulturcentrum
i unik miljö från 1917, centralt i Sigtuna. Tel. 08-592 589 00.
Sigtunahöjden
Hotell & Konferens
En effektiv och inspirerande mötesplats. Naturskönt läge med utsikt över
Sigtunafjärden. Tel. 08-592 577 00.
Steningevik Konferens
Vid Mälarens strand endast 8 minuter
från Arlanda finns en omtalad värme
och hemkänsla varvat med hög professionalism och gästfokus.
Tel. 08-591 231 50.

Park Inn
by Radisson
Stockholm-Arlanda

■
■

Rosersbergs Slottshotell
Rosersbergs Slottshotell ligger vackert
beläget vid Mälaren och är ensamma i
Sverige om att erbjuda hotell och konferens på ett kungligt slott. Konferera
eller håll en fest i kunglig miljö!
Tel. 08-12 20 20 00.

Stora Brännbo
Konferens och Hotell
Stora Brännbo är mötesplatsen mitt i
Sigtuna, bara 15 minuter från A rlanda.
Hotell, konferens och spa- och träning.
Tel. 08-592 575 00.
Rum, stugor och lantgårdar
Hyr en stuga, ett rum eller varför inte
prova på att bo på lantgård?
Lundby gård, tel. 08-591 480 33.
Vennerbo gård, tel. 070-425 25 40.
Gästhamn
Centralt i Sigtuna stads båthamn.
Tel. 08-592 555 51.
Handikappvänligt
Mälargården Rehab Center
Hyr ut handikappanpassade rum med
dusch och toalett samt stugor med
självhushåll. Tel. 08-594 936 30.

Accommodation &
Conference
ARLANDA
Best Western Arlanda Hotellby
Hotel & conference facilities. 5 min
from airport. Free internet, TV (27
channels), parking, long-term parking
and transfers to Arlanda and Märsta
station. Tel. +46 (0)8-597 897 00.
Clarion Hotel Arlanda Airport
Scandinavia’s closest meetingplace, in
the heart of Stockholm Arlanda Airport. For meetings, food, experiences
and relaxation. 414 guest rooms, 44
meeting rooms för 2-900 people and
three restaurants. Don’t miss the top
restaurant Kitchen & Table, created by
Marcus Samuelsson who brings flavors
from Manhattan, cooked with Swedish ingredients, to your table. Enjoy
good food and a stunning view on the
12th floor. Tel. +46 (0)8-444 18 00.
Connect Hotel Arlanda
Arlanda’s most eco-friendly tourist
and business hotel. Long-term parking
and transfer to airport available.
Tel. +46 (0)8-591 200 50.
IBIS Stockholm Arlanda Airport
1.5 km from Stockholm Arlanda Airport. Long-term parking and transfers
available day and night.
Tel. +46 (0)8-655 01 00.
Jumbo Stay
A guaranteed unique experience of
fered at the Jumbo Stay. 19 rooms with
3 beds/room. Shower & WC available.
Luxury suite located in cockpit.
Tel. +46 (0)8-593 604 00.
Park Inn Stockholm Arlanda
Hotel and conference centre located
in a quiet area 5 min from Stockholm
A rlanda Airport. Free transportation
to/from airport day and night. Longterm parking at a good price.
Tel. +46 (0)8-591 111 00.
Radisson Blu
Arlanda Airport Conference
Conferences with the best possible service and tech tools available. Business
centre available. Party/trade show facilities available for up to 1000 people.
Tel. +46 (0)8-506 740 00.
Radisson Blu Arlandia Hotel
Popular hotel for meetings and holidays. Swimming pool, restaurant and

bar. Choose among 30 meeting rooms
for up to 250 delegates. Breakfast from
4:30 am. Free transfer between hotel
and airport every 15 minutes.
Tel. +46 (0)8-506 840 00.
Radisson Blu Sky City Hotel
4-star hotel in SkyCity, right at the
airport between Terminals 4 & 5. 230
designed hotel rooms – sleep until departure. Breakfast from 5 am.
Tel. +46 (0)8-506 740 00.
SIGTUNA / MÄRSTA
1909 Sigtuna Stads Hotell
5-star hotel inspired by the 1930s
& 50s, with modern Scandinavian
touches. Tel. +46 (0)8-592 501 00.
32 Rum & Kök
Hotel with 32 rooms and a restaurant,
centrally-located in Sigtuna. Lovely
garden and view of the bay. Excellent
conference facilities. Dining capacity:
70 guests. Tel. +46 (0)8-592 566 95.
BoKloster VillaHotell
Hotel in central Märsta, 5 min from
Arlanda. Rooms and apartments for
one night or longer stays. Kitchens.
Rental cars and long term parking.
Tel. +46 (0)8-591 407 00.

IFL Kämpasten
A conference and training centre designed to meet the highest demands
on learning and networking environments, situated on the shores of Lake
Mälaren. Tel. +46 (0)8-592 585 00.
Herresta lada
Attractive conference rooms in a beautiful country setting with overnight
facilities. Tel. +46 (0)70-201 14 30.
Hotell Kristina
Family owned hotel and conference
centre with magnificent views of Lake
Märlaren and the town of Sigtuna.
The buildings from the early 30s once
hosted boarding schcool pupils at Sigtunaskolan. Tel. +46 (0)8-592 580 00.
Rosersbergs Slottshotell
Beautifully situated beside Lake Mäla
ren. The only hotel and conference
facility in Sweden held in a royal palace. Conference or hold a party in royal
surroundings!
Tel. +46 (0)8-12 20 20 00.
Sigtuna Folkhögskola
A youth hostel with a beautiful lake
view. Open summer time offering 58
beds. Tel. +46 (0)8-592 582 33.

2 HOTELL & 568 RUM
• PERFEKT LÄGE PÅ ARLANDA
• FRITT INTERNET
• FRI TILLGÅNG TILL GYM
• TIDIG FRUKOST
• CLUB CARLSON
– EN VÄRLD AV HOTELLBONUS

HOTELS DESIGNED TO SAY YES!
radissonblu.se
Radisson Blu SkyCity Hotel & Radisson Blu Arlandia Hotel
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Sigtunastiftelsen
Hotell & Konferens
Hotel, conference and cultural centre
in unique surroundings from 1917.
Centrally located in Sigtuna.
Tel. +46 (0)8-592 589 00.
Sigtunahöjden Hotell & Konferens
An efficient and inspiring conference
venue with an international touch.
Beautifully situated overlooking Lake
Mälaren. Tel. +46 (0)8 592 577 00.
Steningevik Konferens
Personal conference facility, beauti
fully located on the shores of Mälaren.
8 minutes from Arlanda.
Tel. +46 (0)8-591 231 50.
Stora Brännbo
Konferens och Hotell
The meeting place situated in the
middle of Sigtuna, only 15 minutes
from Stockholm Arlanda airport. Hotel, conferences, spa and gym.
Tel. +46 (0)8-592 575 00.
Rent a cabin, a room or
stay on a farm?
Lundby gård, tel. +46 (0)8-591 480 33
Vennerbo gård, tel.+46 (0)70-425 25 40
Sigtuna Town guest harbour
Tel. +46 (0)8-592 555 51.
Handicap friendly
Mälargården Rehab Center
Rooms with WC and shower. Cabins
with kitchens.
Tel. +46 (0)8-594 936 30.

boka en
stadsvandring
i Sveriges
första stad
Stadsvandringar
& temavandringar
För grupper året runt

destinationsigtuna.se
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GOLFBANOR
• SHOPPING
/ Golf
/ Shopping
Courses

CAFÉER
Café Myntet, Sigtuna
Mysigt café med genuin känsla och
stort utbud av hemlagad mat och
hembakade bakverk. Uteservering och
glassbar sommartid.
Tel. 08-592 557 06.
Café Sjösidan, Sigtuna
Charmigt kafé bakom Kulturgården
på Stora gatan. Öppet sommartid.
Tel. 08-592 515 08.
Café Valvet, Sigtuna
Njut av uteserveringen mot Stora gatan. Barnvänligt, handikappanpassat
och generösa öppettider.
Tel. 08-592 555 25.
Jumbo Stay Café, Arlanda
Här kan du fika i en Boeing 747 utan
att köpa biljett. Kul för hela familjen.
Tel. 08-593 604 00.
Kulturstugan i Märsta
En röd liten stuga i hjärtat av Märsta
som erbjuder ekologiskt fika, utställningar och evenemang.
Tel. 070-603 44 12.
RC Chocolat, Sigtuna
Chokladeria med fransk atmosfär.
K aféet för den riktiga chokladälskaren. Uteservering sommartid.
Tel. 08-594 803 85.

Café Myntet, Sigtuna
Charming café. Large selection of food
and baked goods. Outside terrace and
ice-cream bar in the summer.
Tel.+46 (0)8-592 557 06.

Café Valvet, Sigtuna
Pleasaent, handicap friendly and child
friendly café on Stora Gatan with gen
erous business hours.
Tel. +46 (0)8-592 555 25
Jumbo Stay Café, Arlanda
Get a coffee or salad in a Boeing 747200 without buying a ticket. Fun for
the whole family.
Tel. +46 (0)8-593 604 00.
Kulturstugan, Märsta
A little red cabin in the heart of Märsta. Offers ecological coffees and
c akes. Märsta Kulturförening arranges
exhibitions and events.
Tel. +46 (0)70-603 44 12.

NJUT AV EN KOPP
KAFFE OCH NYBAKAT
BRÖD FRAMFÖR
BRASAN I ETT AV
SIGTUNAS ÄLDSTA HUS.

Steninge Kök & Skafferi, Märsta
Restaurangen i Steninge Slottsgalleria har ett stort utbud av hembakade
bakverk.
Tel. 08-592 594 60, 0708-68 08 68.

Steninge Kök & Skafferi, Märsta
The café and restaurant in Steninge
Shops & Events serves nice lunches
and homemade pastries.
Tel. +46 (0)8-592 594 60,
+46 (0)708-68 08 68.
Tant Bruns kaffestuga, Sigtuna
Drink coffee served from copper ket
tles in an 18th century home. Sigtuna’s
oldest and best known coffee shop.
Tel. +46 (0)8-592 509 34.
Vilmas Skafferi,
Nybygget Arlandastad
This charming café is located at the
housing expo area Nybygget in Arlandastad. Tel. +46 (0)8-591 119 60.

Bodaholm Golf
Bodaholm Golf tillhör Björklidens
GK. Den ligger vid väg 255 mellan
Sigtuna och Knivsta. Bodaholm erbjuder en 18-håls kombinerad park- och
skogsbana. Tel. 018-38 15 41.

TREVLIG UTESERVERING.

Sigtunabygdens Golfklubb
Naturskön klassisk parkbana ritad av
Nils Sköld, belägen längs Garnsvikens
strand. Banan går fram mellan ekar,
skogsdungar och över öppna fält. Här
finns 18-hålsbana, 9-hålsbana payand-play samt en korthålsbana med 6
hål. De välskötta banorna är designade
för både etablerade golfare och nyfikna
nybörjare. Tel. 08-592 540 12.

SIGTUNASKOLAN
HUMANISTISKA
LÄROVERKET
INTERNATSKOLA

2007 and 2008. The “New Course” reminds players of Scottish links and demands planning from players wanting
good scores. Tel. +46 (0)8-594 722 20.
Bodaholm Golf
Bodaholm Golf is a part of Björkliden’s
GK. Located on Road 255 between
Sigtuna & Knivsta. Offers 18 holes
in a combined woodland/park course.
Tel. +46 (0)18-38 15 41.
Sigtunabygdens Golf Club
Natural, classic park course designed by Nils Sköld. Located along
Garnsviken’s shores. The course meanders along oak trees, groves and open
fields. One 18- hole course, one 9-hole
pay-and-play course and a short course
with 6 holes. The well-cared for courses are designed for established golfers
as well as curious beginners.
Tel. +46 (0)8-592 540 12.
Vassunda Golf Club
Vassunda Golf Club is a highly ranked
and challenging 18-hole course
hrough woods and historical surroundings. Course designed by Sune Linde
and offers variation with quick greens.
Appreciated by green fee guests.
Tel. +46 (0)18-57 20 41.

Öppet alla dagar
Laurentii gränd 3, Sigtuna
Telefon 08-592 509 34
www.tantbrun-sigtuna.se

RC Chocolat, Sigtuna
Chocolatier boutique with a French atmosphere. Perfect place for chocolate
lovers. Outdoor service during summer. Tel. +46 (0)8-594 803 85.
Rosersbergs slottscafé,
Rosersberg
Enjoy a break in a royal atmosphere.
Freshly baked cakes and coffee served
both indoors and outdoors with wonderful views over Lake Mälaren.
Tel. +46 (0)8-12 20 20 00.

Vilmas Skafferi,
Nybygget Arlandastad
På Nybygget finner ni detta mysiga
café där ni kan äta en god lunch eller
fika medan ni samlar alla nya intryck
och idéer. Tel. 08-591 119 60.

Arlandastad Golf
Här finns två variationsrika och utmanande 18-håls banor. Mastersbanan
rankas idag som en av de bästa banorna i Sverige och här spelades Europatourtävlingarna Scandinavian Masters
2007 och 2008. Nya banan påminner
om skotska linksbanor och det krävs
att man planerar sitt spel för en bra
score. Tel. 08-594 722 20.

Café Sjösidan, Sigtuna
Quaint café at Sigtuna Kulturgård,
on Stora gatan. Open during summer.
Tel.+46 (0)8-592 515 08.

Rosersbergs slottscafé,
Rosersberg
På Rosersbergs slott kan man njuta av
en fika i kunglig miljö. Servering med
hembakat kaffebröd i Junoflygeln eller
på Hoglandsterassen med utsikt över
slottsparken och Mälaren.
Tel. 08-12 20 20 00.

Tant Bruns kaffestuga, Sigtuna
Drick kaffe serverat ur kopparpanna
i charmig 1600-tals miljö. Sigtunas
äldsta och mest välkända café.
Tel. 08-592 509 34.

GOLFBANOR

Cafés

Vassunda Golfklubb
Vassunda Golfklubb är en högt rankad och utmanande 18-håls skogs- och
parkbana i ett naturskönt, rofyllt landskap fyllt av historia. Banan är ritad av
Sune Linde och erbjuder varierande
och vacker natur samt snabba och
krävande greener. Uppskattad av såväl greenfeegäster som företagsgolfare!
Tel. 018-57 20 41.

Bli medlem i
Vassunda GK
Årsavgift med spelrätt
5 480:- och spela
fritt på 6 banor!
Familjemedlemskap
5 990:- nya medlemmar.
Prova på Vassunda
som ny medlem 3 450:-

SIGTUNA - mer än bara stad!
Välkommen till natursköna
SIGTUNA GOLFKLUBB

Golf Courses
+46 8-592 571 00
www.sshl.se

Arlandastad Golf
Two challenging 18-hole courses. The
Master Course hosted the European
Tour and Scandinavian Masters in

www.vassundagolf.se
018 - 57 20 40

Se våra hotellpaket på
www.sigtunagk.se 08-592 540 12
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SUVERÄN SERVICE
I SKANDINAVISK OCH
INTERNATIONELL ATMOSFÄR
Stora Brännbo är mötesplatsen
mitt i Sigtuna med genuint
skandinavisk atmosfär och en
bevarad arkitektur från 50-talet.
Oavsett hur du möts hos oss
så hoppas vi att du låter dig
inspireras av vår speciella miljö.
SIGTUNA MEETINGS består
av två av Sveriges främsta mötesanläggningar, Stora Brännbo
och Sigtunahöjden. Med 15
minuter från Arlanda flygplats,
200 hotellrum, 53 möteslokaler,
gym, spa, event samt prisbelönta
kök är Sigtuna Meetings en part
att räkna med i mötessverige.
Sigtuna Meetings ägs och drivs
i privat regi. Detta bidrar till ett
stort personligt engagemang.
Anläggningarna är svanenmärkta,
klimatneutrala företag med
ambitionen att tillhöra toppskiktet
av konferensanläggningar. Sigtuna
Meetings är utvalda av Svenska
Möten, medlem i IACC och en del
av Destination Sigtuna.

+46 8 592 575 00
storabrannbo.se
facebook.com/storabrannbo

Sigtunahöjden är Sveriges
internationella mötesplats.
Här konfererar och möts
gäster från alla världens hörn.
På Sigtunahöjden står internationellt i fokus kombinerat
med gränslös gästvänlighet.
+46 8 592 577 00
sigtunahojden.se
facebook.com/sigtunahojden

MÖTEN
HOTELL
FEST

