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Vi önskar SGF välkomna tillbaka till ett tryggt och säkert Stora Brännbo!
Vi på Stora Brännbo har utvecklat våra upplägg på olika vis, för att våra gäster i dessa coronatider ska
kunna känna sig lugna, trygga och säkra att mötas hos oss i Sigtuna på nytt.
Vi stämmer av med SGFs administratör kontinuerligt inför varje utbildning. Avstämning kring
höstveckan sker i samband med höstterminsstart, datum för träff stäms av i god tid.
Ankomst för grupp till Stora Brännbo
Vid ankomst möter vi deltagarna utomhus och visar dem till respektive konferenslokal.
Konferenslokaler
De lokaler som SGF brukar nyttja ligger i direkt anslutning till vår reception med allmänna ytor
anpassade för endast SGF grupp. Flertalet av våra möteslokaler har separat ingång samt egna
grupprum och egna toaletter. Möteslokalen är utrustad med teknik anpassad för digitala möten, så
att en deltagare enkelt kan följa mötet alternativt utbildningsdagarna från externt håll även när man
inte kan vara på plats.
Alla måltider, frukost, lunch & middag serveras i våra matsalar vid fasta klockslag förslagsvis 06.30,
11.30 & 18.00. Vi stämmer av tiderna med SGFs administratör. Samtliga måltider dvs frukost, lunch
och middag serveras som bordsbuffé direkt vid varje restaurangbord. Möjlighet finnes att boka egen
separat matsal för gruppen. Ankomstkaffe och smörgåsar med varma och kalla drycker serveras vid
ståbord utanför respektive möteslokal.
In & utcheckning
Våra hotellrum städas senast två timmar före gästens ankomst till hotellrummet.
Incheckningskuvert med nyckel delas ut i samband med lunchen i möteslokalen. Avstämning med
kursledning sker inför kvällen så att alla i gruppen är på plats.
Yoga & gym
Bokning för tid i gym och relax stäms av i samband med planering för mötet och bokas för respektive
arbetsgrupp. Utrymmet vid gym & yoga likväl som relax och bastu över övriga utrymmen på Stora
Brännbo städas kontinuerligt under dygnet.
Varmt välkomna till ett säkert och tryggt Stora Brännbo!
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