
                     

 

Välkommen till Kämpasten 

 
 
 
Kämpasten 
 
På Kämpasten finner du en miljö som är byggd för att stödja utbildningen/mötet och ge gästerna den 
bästa möjliga totalupplevelsen. Vi erbjuder en genomtänkt lärmiljö och ett gott värdskap med dig som 
gäst i fokus. Närheten till en fantastisk natur stödjer både lärande och reflektion. Kombinationen av 
prisbelönt mat och goda möjligheter till motion är mycket uppskattad av våra gäster.Vi finns strax 
utanför Sigtuna, ca 20 minuter från Arlanda flygplats och 50 minuter från centrala Stockholm. 
 
Vi förstår att det i tider som dessa är viktigt att få information om vad som gäller för din bokning och 
vistelse här hos oss, oavsett om du har varit här tidigare eller inte. Nedan finner du uppdaterad och 
relevant information. 
 
 
En fortsatt trygg miljö i nya tider 
 
Kämpasten följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer samt anpassar vår 
verksamhet till dessa. Vår högsta prioritet är våra gästers och medarbetares hälsa och välbefinnande. 
Därför har vi gjort åtgärder både i den fysiska miljön och i vårt serviceutbud t ex: 
 

• Fysiska förutsättningar och service generellt som innebär att våra gäster kan hålla avstånd och 
att det inte uppstår trängsel. 

• Anpassade måltidskoncept till de rekommendationer som gäller. Luftig möblering i två separata 
matsalar. Vid behov separata tider för olika gruppers lunch och middag. 

• Utökade öppettider för frukosten. Möjlighet att hämta frukost och äta på hotellrummet. 

• Möblering i konferensrum och grupprum för att kunna hålla avstånd. Separata avdelningar i 
huvudbyggnaden för olika grupper. Sjövillan finns därutöver som en helt avskild mötesmiljö. 

• Vi uppmuntrar våra arrangörer och gäster att nyttja den närliggande utomhusmiljön som en 
alternativ mötesmiljö. 

• Vi skärper redan strikta hygienrutiner. Vi har utökat våra städrutiner i allmänna utrymmen med 
fokus på vred, handtag, knappar och teknisk utrustning. Som gäst har du möjlighet att välja bort 
städning av ditt hotellrum om så önskas. 

• Vi rekommenderar våra gäster att vara noga med handhygien i form av tvål och varmt vatten. 
Handsprit finns tillgänglig på flera ställen bland annat i anslutning till toaletter och i 
restaurangbyggnaden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



                     
 

 

• Vi erbjuder lärarledda gymnastikpass av olika slag utomhus och rekommenderar också 
användning av vårt utegym. Lediga stunder och pauser uppmuntrar vi våra gäster att tillbringa i 
den fantastiska natur som finns runt anläggningen. 

• Träningslokal inomhus är öppen, men vi rekommenderar våra gäster att även där hålla avstånd 
och vara noga med hygienen samt använda hotellrummet för omklädning och dusch. Vår dam- 
och herrbastu samt vår Sjöbastu håller vi stängda tills vidare. 

 
Avbokningsregler 
 
Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte har möjlighet att närvara vid utbildningstillfället 
följer vi våra avbokningsregler. 
 

• Din helpension avbokas utan kostnad fram till 4 veckor innan ankomst. 

• Vid avbokning av helpension som sker mellan 4-2 veckor innan ankomst, debiteras  

75 % av logikostnaden. Måltider debiteras inte. 

• Vid avbokning av helpension senare än 2 veckor innan ankomst, debiteras 100 % av 

logikostnaden. Måltider debiteras inte. 

• Vid avbokning av helpension mindre än 3 arbetsdagar innan ankomst, debiteras 

helpensionspriset till fullo.  

 
Din hjälp 
 
Vi som arbetar på Kämpasten finns helhjärtat här för dig och säkerställer en trygg utbildnings- och 
mötesmiljö. För att lyckas med det, behöver vi din hjälp. Vi vill att du… 
 

• Stannar hemma vid minsta sjukdomssymptom. 

• Tvättar händerna ofta med tvål och vatten och kompletterar med handsprit vid behov. 

• Håller avstånd till andra, både inomhus och utomhus. 

 
Om du har frågor, är du alltid välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-592 585 00 eller maila till 
kampasten@exedsse.se. För mer information och vägbeskrivning besök www.kampasten.se 
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