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DRONNINGEN SJEKKER INN PÅ
SANNER HOTELL
I løpet av sommeren vil ytterligere 40-50.000 spesielle gjester sjekke inn..

Sanner Hotell
Sanner Hotell er et
familiedrevet og personlig
hotell med sjel og atmosfære
beliggende på Gran på
Hadeland kun 40 - 50 minutter
fra Gardermoen og Oslo. I over
85 år har gjestfrihet og
omtanke for våre gjester stått i
sentrum hos oss. Omsorgsfull
service, hjemmelaget mat og
vin for kresne ganer, lokaler
med en atmosfære som forener
tradisjoner med dagens krav til
komfort, kunst som behager og
utfordrer, skaper trivsel fra
første stund.

Heier Du Rietz
Heier Du Rietz er et
familiedrevet selskap som
jobber med urban birøkt i Oslo
samt tradisjonell birøkt på
Hadeland. Siden de første
bisamfunn ble anskaffet i 2013,
har vi hatt fokus på
opplysningsarbeid og skape
engasjement rundt biers viktige
funksjon i vårt økosystem.
Sammen med utvalgte partnere
i Norges næringsliv har vi
etablert flere urbane bigårder,
blant annet Vulkan Bigård på
taket av Mathallen i Oslo, samt
luftegården hos Brasserie
Fengselet i Hønefoss.

Sanner Hotell har inngått et samarbeid
med birøkter og honningprodusent
Heier Du Rietz. Hotellet skal ha sin egen
bikube i hagen, som blir røktet av birøkter
Alexander Du Rietz.
Her vil biene jobbe hele sommeren og lage
kortreist honning som vil bli brukt på
kjøkkenet samt at gjester kan kjøpe med
seg et glass hjem som en suvenir fra
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Kontakt

Granavollen på Hadeland.

Sanner Hotell:
Kari Veierød Næss
HR-og prosjektansvarlig
Tlf: 416 84 665
kari@sanner-hotell.no

Et viktig aspekt er også å sette fokus på
biologisk mangfold og bienes viktige
funksjon i vårt økosystem. Biene er en
viktig bidragsyter som pollinator til ca 1/3
av all mat vi spiser.

Heier Du Rietz:
Alexander Du Rietz
Sertifisert birøkter
Tlf: 911 52 471
alexander@heierdurietz.no

Når Heier Du Rietz presenterte konseptet
sitt syntes vi dette var interessant, og
kjøkkensjefene våre tente på ideen
umiddelbart. Når de fortalte hvor mye
honning som faktisk brukes på kjøkkenet
vårt i løpet av et år, var også regnestykket
positivt til å ha en egen bikube. Honning
er et viktig søtningsmiddel som bør
benyttes i større grad.
Bikubene skal dekoreres av elever ved
Sanner Skole, noe som også vil engasjere
barna til å lære mer om hvor viktig bier
er.

Onsdag 9. Mai kl. 13
Sanner Bigård åpnes av ordfører Willy
Westhagen førstkommende onsdag kl. 13
Det blir enkel servering og alle er hjertelig
velkommen!

