
sustainable 
CLARION HOTEL SIGN - WE CARE ABOUT EVERYTHING

GREEN GYM

Vårt gym, Fit&Fab, erbjuder “gröna 
maskiner” som tar tillvara på energin 
från träningen som sedan skickas ut 
till Stockholms elnät.

ISO 14001

Clarion Sign är ISO 14001 certifierat, 
en miljömärkning som innebär att 
vi mäter och följer upp energi och 
avfall för en hållbar miljö.  

GOOD FOR YOU & THE PLANET

I våra barer och restauranger tar vi 
hand om råvaran in i det sista. Tex. 
en lime tas hand om på tre olika sätt 
- allt för att minska matsvinnet. 

MSC/ASC

Hos oss serveras endast fisk från 
leverantörer som uppfyller miljömäs-
siga och sociala krav, en garanti för 
att maten som serveras är hållbar.

FAIRTRADE BREAKFAST

Vi erbjuder en Fairtrade certifierad 
frukost vilket innebär att de stora 
produktgrupperna som tex. kaffe, te 
och bananer är Fairtrade-märkta.

REDUCE PLASTIC

Under 2019 ska vi ta bort all onödig 
använding utav engångsplast och 
på sikt satsar vi på att bli ett helt 
plastfritt hotell.

GOOD NEIGHBOUR

För att skapa ett tryggt Stockholm 
arbetar vi aktivt med nätverket
Krogar mot Knark och stödjer
organisationen Trygga Barnen.  

LONLEY CHRISTMAS TREE

Inför varje jul kan du kan lämna in 
julklappar till oss som vi sen skänker 
till Unga Station och dess julfirande 
för barn i ekonomiskt utsatta famijer. 

NO FEATHERS

För att uppmärksamma djurens
välbefinnande väljer vi bort all 
användning utav fjädrar. En påsk på 
Clarion Sign är en fjäderfri påsk!

STOCKHOLM PRIDE

Vi är stolt partner till Stockholm 
Pride och brinner för människors 
lika värde och för att du ska få älska 
vem du vill - we have room for all!

SWEET DREAMS STAY

Bor du två nätter eller fler på hotel-
let kan du välja bort städning av ditt 
rum och är därmed med och bidrar 
till UNICEF och barn i Kambodja.

SOLAR POLAR

På vårt tak finns en av Stockholms 
största solcellsanläggningar och all 
el som genereras (91 500 kWh per 
år) går direkt tillbaka till hotellet.   
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 14

I dag är 86 procent av havets fiskbestånd redan fullt utnyttjat eller överfiskat,
samtidigt som behovet av mat fortsätter att öka. Spårbarhetscertifiering handlar om att

ta kontroll över alla led i värdekedjan som gör att man kan spåra produkten hela vägen från
tallriken tillbaka till havet. Det är certifieringsorganen MSC och ASC som ska säkra att fisket

av vildfångad mat från havet och produktionen sker utan att påverka bestånden, djurskyddet 
och med minimal miljöpåverkan. MSC och ASC garanterar också goda sociala arbets-

förhållanden för lokala arbetare. 

Hos oss på Clarion Sign är serverar vi endast fisk som är MSC eller ASC-märkt. 

MSC/ASC-fisk
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 11 & 12

ISO 14001 är ett samlingsnamn för internationella standarder inom miljöledning. Tillsammans 
skapar de ett system för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet på ett företag. För att få
certifieringen måste det finnas ett tydligt fokus på miljöförbättrande åtgärder, resultaten

måste registreras, och målen måste justeras varje år.

Clarion Sign är ett ISO 14001-certifierat hotell. Vi använder oss av Nordic Choice Hotels
miljöledningssystem Penguin och vi utbildar alla våra anställda inom miljöarbetet via vårt egna 

e-learningprogram. På hotellet finns även en miljökoordinator som ser till att miljöarbetet
genomförs och registreras. Årligen kommer ett externt revisionsföretag till oss och genomför 

kontroller för att se till att vi fortsätter att förtjäna certifieringen.

iso 14001
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 15

Inspirerade av två tredjedelar av Sveriges alla kommuner har vi på Clarion Sign valt att ta bort 
all användning utav fjädrar för att uppmärksamma djurens välbefinnande. En påsk hos är en 

fjäderfri påsk.

Fjädrar som används som dekoration kommer ofta från den storskaliga kalkonindustrin i
USA där det finns allvarliga brister i djurskyddet. Det kan låta som en liten sak huruvida

hotellet använder sig av fjädrar i påskriset eller ej men genom att helt välja bort all använding 
av denna djurprodukt tar vi ställning och inkluderar djuret i vårt klimat- och hållbarhetsarbete. 

Med små medel går det att att göra skillnad. 

NO FEATHERS
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 1 & 2

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka
människors inflytande och handlingskraft med syfte att skapa förändring och utveckling. Väljer 
du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och 

anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Som Stockholms största hotell har vi valt att byta ut de stora produktkategorierna på frukosten 
till Fairtrade-certifierade produkter. Detta för att ta vårt ansvar mot de som producerar det vi 
serverar och mot våra gäster som inte ska behöva göra avkall på sina värderingar när dem bor 

hos oss. Vi kallar det en Fair Breakfast!

fairtrade breakfast 
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 7 & 9

På Clarion Sign’s tak finner man 107 kW solceller och är därmed en av Stockholms största 
solcellsanläggningar. Med hjälp av anläggningen kommer hotellet spara över 130 ton koldioxid* 
under sin livstid, vilket blir ungefär 5 ton* per år. Med ett elköpsavtal (internationellt känt som 

PPA, Power Purchase Agreement) för lokalproducerad solel tar Eneo Solutions hand om all drift 
och monitorering av anläggningen. 

Med solcellsanläggningen på hotellet beräknar man elproduktion till 91 500 kWh per år ett 
normalår. Den förväntade årsproduktionen motsvarar exempelvis den årliga hushållselen (ej 

inkl. värme) i 36 lägenheter, elen som krävs för att koka 8 miljoner koppar kaffe eller elen för att 
värma en bastu i 760 dygn i sträck (bastuns effekt: 500 W).

Solcellerna är ett steg i vårt arbete att kunna driva hotellet helt med förnybar energi!

* Koldioxidbesparing avser den mängd koldioxid som sparas jämfört med den nordiska residualmixen för el.

solar polar
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 2, 11, 12 & 15

I våra barer och restauranger serverar vi mat och dryck som är bra för både dig och vår planet.  
All mat och dryck som serveras är 100% palmoljefri och vi arbetar aktivt för att minska

matsvinnet då vi tar hand om våra råvaror in i det sista - tex. en lime tas hand om på tre olika 
sätt och överblivna grönsaker kan bli nästa dags smaksättning. 

Vår köksmästare Tomas Bengtsson har anslutit sig till det globala nätverket Chefs’ Manifesto. 
Chefs’ Manifesto Network förenar över 360 kockar över hela världen inom kärnfrågan att

servera en mättande och hållbar måltid som ger minsta möjliga avtryck på planeten.

Restaurang Kitchen & Table Norrmalm serverar gröna rätter som bas där du sedan adderar
proteinet till din måltid. Målet är att minska det animaliska proteinet i våra rätter.

Missade du lunchen eller vill njuta av en god restaurangmåltid hemma köper du med
fördel våra överblivna portioner från Kitchen & Table Norrmalm via Karma - appen som

räddar mat!

Rooftop Garden Bar är vår popuära sommarbar som år 2019 blev en av Absolut’s 
“Green Hustle”-barer med fokus på hållbara cocktails. 

GOOD FOR YOU & THE PLANET
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 4 & 10

På Clarion Sign är dörrarna öppna för alla - oavsett vem du är eller vem du älskar. Till oss är 
du välkommen precis så som du är. Vi är övertygade om att våra gästers och medarbetares 
olikheter bidrar till att skapa unika hotellupplevelser och magiska möten. Mångfald gör oss

bättre. Vår dörr står alltid öppen. 

Varje år deltar vi, tillsammans med våra andra hotell inom Nordic Choice Hotels, i
Stockholm Pride Parade där vi dansar oss genom Stockholms gator. Under hela Pride-veckan 

sker det aktiviteter på hotellet tillsammans med externa partners som brinner för HBTQ-frågor 
lika mycket som vi. Det kan vara allt från mingel till föreläsningar och podcast-inspelningar. 

We have room for all!

stockholm pride
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 3, 11, 13 & 17

Som Stockholms största hotell vill vi vara en ansvarsfull aktör och goda grannar. Vi vill vara med 
och bidra till ett tryggare Stockholm och skapa fina minnen för utsatta barn och unga.

Hotellet är även med i Norra Bantorgets intresseförening som satsar på att bli Stockholms
mest hållbara stadsdel.

Krogar mot Knark är ett nätverk som arbetar aktivt mot droger på barer, restauranger, hotell 
och målet är att minska och försvåra användandet av narkotika i dessa miljöer. En certifiering av 
Krogar mot Knark innebär att man uppfyller de kriterier som myndigheter och kommunen tagit 

fram, allt från policys till utbildningar inom ämnet. Vi på Clarion Sign är utöver certifieringen 
även med och bidrar till nätverkets utveckling. 

Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har någon nära sig som har problem
med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt.  Under året stödjer vi Trygga Barnen på en rad 

olika sätt som ska bidra till att de barn och unga som är utsatta ska få en lugn stund. 

Norra Bantorgets Intresseförening arbetar aktivt för att bli den mest hållbara stadsdelen i 
Stockholm och en förebild för Sverige internationellt. Tillsammans med närliggande företag och 

intressenter görs nu en storsatsning mot Agenda 2030 och på Clarion Sign är du varmt
välkommen att delta på våra öppna frukostseminarier som går under namnet “A Sustainable 

Start” där vi bjuder in till samtal för att uppnå de 17 globala målen.

good neighbour
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 1, 3 & 7

Tränar du på vårt gym Fit&Fab gör du någonting gott för dig själv - och miljön!

På gymmet finns de nya Artis Renew-träningsmaskinerna från Technogym som tillvaratar
den energi som produceras och skickar ut det i elnätet. Så när du tränar kondition reduceras,
återvinns och förnyas energi tack vare den nya utrustningen - win win för både dig och vår 

planet!

Vi vill även uppmana både hotellgäster och lokala fans till rörelse och erbjuder därför 
gruppträningsmöjligheter flera dagar i veckan, så som cirkelträning på måndagar, löpträning

på onsdagar och kampsportträning på söndagar. Och det bästa av allt? Som hotellgäst är alla 
våra träningspass gratis att delta på!

I september varje år går Nordic Choice Hotels kampanj “Pulse for UNICEF” av stapeln där alla
anställda och hotellgäster som höjer pulsen i 30 min kan skriva upp sig på vår lista i

receptionen. För varje kryss på listan skänker vi 15 SEK till UNICEF. Det spelar ingen roll vad 
man gör - man kan gå, springa, cykla, simma, gymma, dansa - det viktiga är att du höjt din puls!

green gym
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 6

För varje minut som går hamnar 15 ton plast i havet. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra något. 
Under 2019 har Nordic Choice Hotels som mål att alla hotell inom kedjan ska vara helt fria från 

onödiga platsprodukter. Bor du hos oss på hotellet har vi ingen onödig plast, så som
plastkoppar och plastpåsar. 

Inte nog att vi har tagit bort all onödig plast, nu utmanar vi även våra leverantörer att följa efter. 
Tex. har vår leverantör Grönsakshallen i Sorunda tagit bort all plast runt leveransburarna till oss. 

Varje vagn var tidigare inlindad i 15 meter eller 62g plast. Som tack för detta sparar vi hela
22,5 kvm plast per vagn - vilket blir en hel del per år!

reduce plastic
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 1, 5, 8 & 16

I september 2017 lanserades Sweet Dreams Stay, en satsning för att hjälpa utsatta barn och ge 
större möjlighet för alla hotellgäster att engagera sig och hjälpa till på ett enkelt sätt.

Idén är enkel men kraftfull. Avstå från rumsstädningen en natt så skänker vi pengar till UNICEF.
Detta har blivit en succé inom hela Nordic Choice Hotels och på sikt spås detta till att bli en 

branschstandard. 

Även om du reser i business eller leisure kan du bidra. Det enda du behöver göra är att se till att 
din Sweet Dreams Stay-skylt hänger utanför dörren när du går och lägger dig. Är ni ett företag 
på konferens som vill att alla era rum ska använda Sweet Dreams Stay talar du med din kontak-

person. Efter er vistelse kommer ni som företag få ett diplom som kvitto för bidraget.  

Vill du inte välja bort städning av ditt rum men ändå vara med och bidra till UNICEF kan du 
köpa ett Sweet Dreams-armband i receptionen för 89 SEK. 

sweet dreams stay
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FN’S GLOBALA MÅL NR. 1

Julen är en tid för traditioner. Vi bakar pepparkakor, dricker julmust, spelar julmusik, klär granen 
och tillbringar tid tillsammans. Men julglädje är inte en självklarhet för alla. Därför är Nordic 

Choice Hotels jultradition, Ensam julgran söker klappar, extra viktig. Alla som vill är välkomna 
att under December-månad skänka julklappar och lägga under julgranen på ditt favorithotell. 

Vi på Clarion Sign har valt att stödja Unga Station, Stockholms Stadsmission under julen och 
skänker därför alla våra julklappar till dess julfirande den 24 december. Detta har och är väldigt 
uppskattat då Unga Station arbetar med familjer som levern på existensminimum i Stockholm. 

För varje julklapp som läggs under vår gran skänker dessutom Nordic Choice Hotels 10 SEK
till UNICEF-projektet Sweet Dreams, som bekämpar människohandel.

lonley christmas tree


