
 

Varje dag jobbar Scandics 6.600 medarbetare med ett enda mål – att du ska trivas. Som Nordens grönaste 

hotellkedja har vi alltid fokus på miljö, socialt ansvar och tillgänglighet. Scandic är Nordens största hotellkedja  

med 160 hotell i nio länder och sammanlagt 29 910 hotellrum med en omsättning på 842 miljoner EUR. 

Vi vill vara mer än bara ett hotell – en plats där människor träffas, jobbar och inspireras. scandichotels.se 
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Scandic Infra City värd för Upplands Väsbys unika melodifestival  

Väsby Melodifestival är Sveriges enda melodifestival för personer med 
funktionsnedsättning. Tävlingen gick av stapeln första gången år 2011 och blev genast en 
succé. Sedan dess har det blivit ett årligt återkommande evenemang. Väsby 
Melodifestival 2013 arrangeras för tredje gången, lördagen 9 februari på Scandic Infra 
City.  

 
Upplands Väsby kommun har som mål att alla människor ska få samma möjlighet att delta i 
samhällets alla delar och startade Väsby Melodifestival, Sveriges enda melodifestival för 
personer med funktionsnedsättning, 2011. Antalet deltagande kommuner växte från fem till tio 
på ett år och i 2013 års startfält deltar 13 kommuner- och stadsdelar från norra Storstockholm 
och dessutom Degerfors.  

- Genom denna melodifestival får både besökare och artister en kväll som inspirerar och 
ger energi under lång tid efteråt. Det proffsiga upplägget på festivalen är här för att 
stanna, säger Yvonne Boberg, chef för Väsby Stöd i Upplands Väsby kommun och 
initiativtagere till Väsby Melodifestival. 

 
Scandic Infra City står värd för arrangemanget som samlar omkring 1 200 i publiken. 
Hotelldirektör Ethel Capelle ser fram emot en riktig höjdarkväll. 
 

- Vi har otroligt många arrangemang här på Scandic Infra City men det här är ett av de 
absolut roligaste. Det är verkligen en ynnest att få vara en del av detta och vårt 
engagemang går hand i hand med det vi kallar ”Scandic i samhället”. Det sätter också 
fokus på människor med funktionshinder, vilket är ett område som ligger Scandic varmt 
om hjärtat och där vi är världsledande i branschen, säger Ethel Capelle. 

 
Infär nästa år har Väsby kommun ansökt om, och fått uppdraget att, arrangera den europeiska 
melodifestivalen för funktionshindrade som senast den arrangerades samlade deltagare från 12 
länder.   
 
För mer information om melodifestivalen i Upplands Väsby, se 
http://www.upplandsvasby.se/2/omsorg-stod-och-hjalp/funktionsnedsattning/vasby-
melodifestival.html 
 

För ytterligare information, kontakta gärna: 

Ethel Capelle, Hotelldirektör Scandic Infra City 
Tel: 070-973 58 11, e-post: Ethel.capelle@scandichotels.com 
 
Karin Hellgren, PR-manager Scandic 

Tel: 0721-709 259, e-post: karin.hellgren@scandichotels.com 

Linda Corsvall, Upplands Väsby kommun 

Tel: 0739 10 40 29, e-post: linda.corsvall@upplandsvasby.se   
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