Mötesnytt
Sigtunamodellen –
en öppen standard för säkra och
kreativa möten
I SEPTEMBER LANSERADES Sigtunamodellen, en ny standard
för att arrangera fysiska möten på ett tryggt sätt, trots
covid-19. Fjorton verktyg ger vägledning i allt från hur en
workshop kan genomföras till hur hela konferensupplevelsen smittskyddsanpassas. Modellen har tagits fram av
Destination Sigtuna tillsammans med mötesanläggningar
i Sigtuna, professionella mötesledare från Hyper Island
och epidemiologiprofessor Anders Ekbom från Karolinska
Institutet.
Sigtunamodellen är en uppsättning verktyg för alla som
vill arrangera säkra och kreativa fysiska möten. För att lyckas
med detta lämnas rekommendationer kring två områden,
praktisk säkerhet och kreativa övningar.

1. Praktisk säkerhet
Fysiska möten innebär mer än själva mötet i sig. Därför har
Anders Ekbom, professor i epidemiologi, engagerats för att
optimera en hel vistelse, inklusive logi och möten ur smittskyddshänseende. Rekommendationerna bygger i grunden
på Svenska Mötens- och branschorganet Visitas rekommendationer, men har anpassats för att ta specifik hänsyn
till konferenser, ledningsgruppsmöten, kickoffer och andra
möten.

Kort om Vindö Bilgalleri
• Inom en timme ifrån Slussen
• 800 meter från Sollenkroka brygga
• 5 villor, 8–10 bäddar med rejäla matbord
med plats för upp till 12 personer
• Eventlokal för upp till 150 personer
• Matlagningsaktiviteter med kock
• Ändlösa möjligheter

2. Kreativa övningar
Oberoende av covid-19 kan möten vara olika effektiva. För att
samtidigt höja kvaliteten på möten generellt har Sigtunamodellen kompletterats av kreativa mötesövningar från
Hyper Island. Dessa har sedan anpassats för att minimera
smittspridningen.
– Hyper Islands filosofi handlar om att skapa så
bra och effektiva processer som möjligt. Även om vi
förespråkar en balans mellan fysiska och digitala aktiviteter, så passar inte digitala möten alla personer och
alla sammanhang. Med Sigtunamodellen har vi hittat
ett sätt att hacka den rådande situationen och kan nu
erbjuda processdesign för fler personer och företag,
säger Helena Ekman, vd för Hyper Island Sverige.
Sigtunamodellen är finansierad av Region Stockholm och
Sigtuna kommun. Samtliga övningar och utförliga instruktioner finns på sigtunamodellen.se, för fri användning. l

Från vänster: Anna Lakmaker, Destination Sigtuna, Karin Engman Carlsson,
Hyper Island & Alexander Kercevic, Destination Sigtuna.

12

Vindö Bilgalleri öppnar på Värmdö
LÄNGST UT PÅ VÄRMDÖ, där Stockholms Skärgård tar vid, ligger Vindö
och Sollenkrokabrygga. Vindö Bilgalleri reser sig upp ur skogen. Till
hösten är byggnaderna klara för att välkomna såväl bilentusiaster
som mötes- och eventgäster. Träffas enskilt i ”hemma hos” miljö för
5–12 personer där det är enkelt att hålla avstånd. Köket fylls med
den mat och dryck ni önskar och ni behöver inte tänka på att dela
allmänna utrymmen med andra gäster.
Bakom satsningen står Liljestrand Group som bland annat äger Hotell Gute och Breda Blick innanför Visby ringmur samt Restaurang Gute
i Stockholm. Genom Vindö Bilgalleri förverkligas en dröm. Här skapas
en bilutställning med ett 50-tal unika bilmodeller från de senaste
decennierna.
Intill bilgalleriet uppförs fem moderna villor med olika karaktär.
Villorna placeras i den härliga skärgårdsterräng som omger anläggningen. Här finns möjligheten till exklusiva möten och övernattning i
”hemma hos” miljö.
Villorna utgör också basen för den småhusproduktion som Liljestrand Group erbjuder bostadsmarknaden via sitt dotterbolag, Bergvikens Husfabrik. Genom Vindö Bilgalleri sammanförs flera affärs- och
intresseområden – häftiga bilar, möten mellan människor och bra och
tryggt boende.
Inte nog med att det kommer finnas unika lokaler, häftiga bilar och
vackra boenden. Här uppförs även Glassvillan, ett glasscafé som kommer servera glasskreationer utöver det vanliga. Med en egen glassproduktion satsar man på att skapa unika smaker.
Året runt kommer Vindö Bilgalleri ta emot möten, lanseringar och
events. Ytorna är stora och flexibla vilket skapar oändliga möjligheter.
Vindö Bilgalleri ingår i Tott Group tillsammans med Breda Blick och
Hotell Gute i Visby, det anrika Tott Åre, Restaurang Gute och Brunnsgatan 8 Möten & Konferens i Stockholm. l

