
Pressmeddelande 

Oktober 2020 

Royal Park Recycling Lab drar igång i Hagaparken 
Royal Park STHLM drar nästa helg igång unikt Recycling Lab - möbelåtervinning - i kasernen där vi 

samlat hotellets gamla möbler, porslin, krukor, köksredskap, mattor och mycket annat som sett 

sina bästa dagar på Royal Park. På helgerna under en månadstid är alla välkomna att delta i Royal 

Parks hållbarhetsarbete och frossa bland gamla spännande prylar och som säljs på stora, luftiga 

ytor vid Brunnsvikens kant i vackra Hagaparken. 

 

Under fyra helger i rad med start den 17:e oktober slår Royal Park upp portarna till kasernen som vi 

har fyllt med Royal Park Hotel:s gamla prylar och möbler som gömt sig i skrubbar, vindar och vrår. 

Men även mer moderna saker såsom kontorsmöbler, sängar, lampor och mycket mer som rensats ur 

under året återbrukas genom försäljning. Det kommer att finnas servering med kaffe, te, bullar och 

mycket mer. Eller varför inte passa på att kombinera ert besök med Brunch Royal – en uppvisning i 

hållbarhet i restaurangen tillsammans med John & Co, en växtbaserad avsmakningsmeny bestående 

av åtta serveringar. 

-Cirkulär ekonomi är en ny trend som vuxit fram då vi alla blir alltmer miljömedvetna. Det känns 

viktigt för Royal Park att vårt Recycling-initiativ bidrar till hållbarhet och att hotellets gamla saker 

kommer till nytta och användning hos någon annan. Under vår och sommar har vi gjort en 

omfattande uppfräschning av hela destinationen och vi ser gärna att det återbrukas, säger Ulrich 

John, ägare av och vd för Royal Park Sthlm. 

Royal Park satsar hårt på sitt hållbarhetsarbete och arbetar för att ett hållbarhetsperspektiv ska 

etableras i hela branschen. Detta är ett led av den omställning som skett under våren då Royal Park 



Sthlm tillsammans med besöksnäringens intressenter etablerat har Royal Park Hospitality & 

Education Hub - ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm.  

Framöver kommer nya, spännande evenemang att äga rum med allt ifrån växtbaserade 

avsmakningsmenyer, kulinariska gästspel, livestreamade konserter och många andra överraskningar 

så håll utkik! 

Hjärtligt välkomna – Recycling is Royal!   

Royal Park, kasernen, Frösundaviks allé 2, Solna 

Information om Royal Park Recycling Lab: 

Öppettider kl. 10.00 – 16.00, lördag & söndag 

- 17 - 18 oktober 

- 24 – 25 oktober 

- 31 okt – 1 november 

- 7 – 8 november 

Det är först till kvarn som gäller (så långt lagret räcker), följ eventet på: 

https://www.facebook.com/events/804833290277909 

Brunch Royal information och priser: 

Brunch Royal inkluderar: 

- Sittningstid – kl 12:00 (3 tim) 

- Växtbaserad avsmakningsmeny – 8 serveringar 

- Anpassat dryckespaket – med eller utan alkohol 

- Övernattning – dubbelrum 

Växtbaserad Avsmakningsmeny 

595 SEK per person 

Dryckespaket 

395 SEK per person eller 195 SEK per person för alkoholfritt  

Lägg till övernatting 

500 SEK per person 

Bokning: https://www.royalparksthlm.com/event/brunch-royal/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulrich John, ägare och vd för Royal Park STHLM 

E-mail: ulrich.john@royalparksthlm.com 

www.royalparksthlm.com 

Royal Park STHLM är en destination med hotell, spa, sport, konferens, kontor och livestudio vid 

Brunnsviken i Hagaparken. Med ett exklusivt gym och spa i Haga Health Club och en powerbox med 

boxningsring, utegym, swimrunbana, kajakuthyrning och restaurang med uteservering. Royal Park 

Education & Hospitality Hub är ett innovations- och utbildningscenter i Stockholm. Genom en 

innovationsplattform för fysisk- och digital utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar 

vi tillsammans effektiva lösningar och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom 

turism- och besöksnäringen. Välkomna att besöka Royal Park STHLM, www.royalparksthlm.com 
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