Skogshem & Wijk
-En plats skapad för möten

Välkommen till Skogshem & Wijk på Lidingö!
Vi har samlat information som du kan ha nytta inför ditt besök hos oss.
En plats skapad för möten
När arkitekten Anders Tengbom i slutet av 50-talet utformade Skogshem & Wijk, var visionen en
plats skapad för möten. Här finns ca 50 konferens- och mötesrum för 2-500 personer, lounger med
skärgårdsutsikt och 222 bekväma hotellrum med 290 bäddar. Allt inramat av en vidsträckt naturtomt
på 200 000 kvm endast 20 minuter från Stockholms innerstad.
Hitta hit
Vi finns på Lidingö, 20 minuter från Stockholms city och 10 minuter från Ropsten. Det är 8 km till oss
från Lidingöbron. Väljer du att åka kommunalt tar du tunnelbanan till Ropsten och därefter buss 204
till hållplats Furutorp. Vår adress är Hustegavägen 1, Lidingö.

Gratis parkering
På våra två gästparkeringar kan du självklart parkera bilen utan kostnad.
Ditt rum
Alla rum är utrustade med WC, dusch, TV, telefon, trådlöst bredband, skrivbord samt hårtork. Våra
95 rum i huvudbyggnaden har även LED-TV med internet direkt i TV:n med Android operativsystem.
Dessutom har vi från augusti 2019 28 nybyggda dubbelrum superior i egen byggnad, där två av
rummen har egen mötesdel samt ett av rummen med bastu.
Internet och datorer
Hela anläggningen är utrustad med trådlöst internet. Lösenord för anslutning får du kostnadsfritt i
receptionen. Har du inte med egen dator finns internetanslutna gästdatorer med skrivare i samtliga
konferensbyggnader.

In- och utcheckning
Du kan checka in från kl 15.00 ankomstdagen. Vi ber dig checka ut senast kl 10.00 avresedagen.
Självklart har du tillgång till vårt låsta bagagerum hela dagen om du anländer tidigt eller avreser sent.
Behöver du tillgång till dusch innan incheckning eller efter utcheckning får du förstås använda något
av våra omklädningsrum med duschar och bastu.
Mat
Vi tycker att variation och ett brett utbud är viktigt så att du ska kunna välja den mat och dryc som
du tycker om och mår bra av. Därför serverar vi det som är hälsosamt för både kropp och själ. Förutom kött, fisk och soppa serverar vi alltid ett vegetariskt alternativ för att tillfredsställa allas önskemål. Har du särskilda behov vad gäller maten? Då ber vi dig att i god tid meddela den person på ert
företag som bokat er konferens, utbildning eller event hos oss. Då kan vi garantera att du får den
mat just du behöver.
Frukost
Frukostbuffé serveras kl. 07.00-09.00
Motion
Du kommer väl ihåg att ta med dig träningskläder när du kommer till oss? Besök ett av våra två fullt
utrustade inomhusgym eller varför inte testa på vårt utomhusgym. Ge dig ut på en power walk, löptur eller stavgång på någon av våra motionsslingor. Från oss utgår två utmarkerade motionsslingor
på 3 respektive 5 kilometer. Stavar kan du låna av oss i receptionen.
Avkoppling
Vill du koppla av och få en stunds njutning för dig själv? Ta ett dopp i havet, sätt dig på en klippa
och njut av utsikten, ta en skön promenad efter vattnet och avsluta med en skön bastu eller varför
inte ett dopp i vår varma utomhus pool som kan hålla upp till 34 grader.
Mervärde
Har du tid över, en lucka i schemat, fritid eller kaffepaus? Då har vi förströelse för dig, i spelrummet
på plan 2 hittar du flipper, biljard, couronne, dart och Playstation mm. Eller ta ett dopp i vår varma
utomhuspool, utmana kollegorna i bordtennis eller frisbee golf för att nämna några av våra mervärden som ingår för dig som bor hos oss.
Vi är stolta över att vi är:
•
•
•
•
•

Utvalda av och medlemmar i Svenska Möten för vår kvalitet.
Certifierade enligt Stay Safe Hospitality´s Premiumnivå för din säkerhet.
En Svanenmärkt mötesanläggning för vårt miljöarbete.
Medlemmar i Visita och IACC.
Kranmärkta genom Svenskt Vatten.

Önskar du mer information är du välkommen att kontakta oss på 08-731 42 00
eller besök vår hemsida www.skogshem-wijk.com

