
Hos Såstaholm har du alltid huvudrollen. Hotellet var tidigare Höstsol och fungerade som tillflyktsort för äldre 
skådespelare i 60 år. Idag verkar Såstaholm med sin spännande historia som inspiration och utgångspunkt. Hotellet är 
ett av Sveriges ledande för både privatpersoner och företag, med konferensverksamhet i hela 23 möteslokaler för både 
små och stora grupper. Såstaholm är utvald av Svenska Möten, med fem av fem möjliga kronor i både konferens, samt 
hotell och restaurang kategorierna. Här finns 93 Art Deco-designade rum, en Chaîne des Rotisseurs-ansluten 
restaurang och ett prestigefyllt pris, Såstaholms pris till Höstsols minne, som delas ut till en ung scenkonsttalang 
årligen.  

 

 

 

Hos Såstaholm har du alltid huvudrollen 

Ta din plats i rampljuset hos Såstaholm Hotell & Konferens. Deras spännande historia sträcker sig långt tillbaka i tiden 
och det pampiga hotellet ligger i en genuint naturskön miljö utanför Täby, bara 25 minuters bilfärd från Stockholm city 
eller Arlanda. 

Såstaholm var tidigare stiftelsen Höstsol, där pensionerade skådespelare hade en tillflyktsort på ålderns höst. Efter 60 
år som teaterns, revyns och filmens högborg, där äldre generationers skådespelare och scenkonstnärer delat med sig av 
sina erfarenheter till yngre stjärnskott, är Såstaholm idag en modern mötesplats med anor. Här förvaltas Höstsols arv 
varsamt. 

Med sin livfulla och färgglada historia i åtanke verkar nu Såstaholm för fortsatta generationers scenkonstnärer genom 
att dela ut Såstaholms pris till Höstsols minne. Varje år får en ung, lovande person från teatern, operan eller dansen 
den stora äran att tilldelas Sveriges största scenkonstpris och en summa på 50 000 kronor. 

Inbäddad i prunkande grönska och runstenar tornar den vackra byggnaden, med sina 93 Art Deco-designade rum som 
alla fått behålla sin ursprungliga charm och karaktär. Samtliga är döpta efter skådespelare som en gång bott på 
pensionatet Höstsol. När mötet står i centrum finns även 22 möteslokaler för sällskap från 2-3 personer till 130 
deltagare. Högst upp i herrgården finns en unik mötessvit för upp till 16 personer med tillhörande styrelserum, lounge 
och eget tornrum, särskilt för de som vill ge sitt möte en alldeles egen scen. Såstaholm är utvalda av Svenska Möten 
och är ett av få hotell med fem av fem möjliga kronor i både konferens som hotell- och restaurang kategorierna. 

Även maten har sin plats i rampljuset. Såstaholm Hotell & Konferens är med sitt förstklassiga kök medlemmar i 
Chaîne des Rôtisseurs, ett internationellt ytterst exklusivt gourmetsällskap där bara de bästa restaurangerna blir invalda. 

Idag möts människor i den magnifika byggnaden med anor för vistelser i många akter. Lekfullheten sitter kvar i 
väggarna och man välkomnar konferens-, affärs-, och weekendgäster till sig där man bjuder på sitt historiska arv i 
vacker herrgårdsmiljö med utsikt över Vallentunasjön. 

• Höstsol – Såstaholm var under 60 år ett välkänt pensionat för äldre skådespelare. 
• Chaîne des Rôtisseurs – Sammanslutning för gourmetrestauranger med anor från 1284. 
• Svenska Möten – Medlem i Svenska Möten med 5 and 5 möjliga kronor i båda Svenska Mötens 
klassificeringskategorier. 
• Art Deco – Designade hotellrum döpta efter skådespelare som tidigare bott på Höstsol. 
• Unik mötessvit – Exklusivt styrelserum, lounge och tornrum för 16 personer. 
• Såstaholms pris till Höstsols minne – Scenkonstpris delas årligen ut till ung förmåga. 
• Aktiviteter – Golfbana, Boulebana, vinkällare, bastu, motionsspår, gym, otaliga aktiviteter 
• Samarbeten – Såstaholm samarbetar med Teaterförbundet och Riksteatern 
• Medlem i IACC (International Association of Conference Centres) 
 

Fakta Såstaholm Hotell & Konferens 
• 93 gästrum, varav 36 dubbelrum 
• 25 minuter från Stockholm city och lika långt från Arlanda 
• 22 möteslokaler, 8 konferensrum och 14 grupprum 
• Ägs och drivs av Winn Hotels AB 
• Upp till 130 mötesdeltagare 
• Bröllopssvit 


