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Hovet saknar logi för bröllopsgäster 
Nästan samtliga hotellrum i Stockholm är sedan länge fullbokade inför sommarens bröllop mellan 
Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Detta innebär ett stort problem för kungafamiljen som 
saknar boende för närmare 500 av sina bröllopsgäster. Hovet går därför ut med en vädjan till 
Stockholms invånare – Byt din lägenhet mot en vecka på valfritt hotell i Sverige. 

Det är i första hand representativa våningar på Östermalm och andra områden nära Stockholms slott 
som efterfrågas. Från den 14 till den 21 juni behöver hovet tillgång till lägenheterna. I utbyte får 
innehavaren bo en vecka på hotell någonstans ute i landet. 

Intresseanmälan och hantering av hotellbokningar sköts av hotellsajten Informus. 

– Efter det lyckade samarbetet för precis ett år sedan när vi hjälpte kungafamiljen att erbjuda privat-
gäster en natt på Drottningsholms slott, var det naturligt för hovet att åter vända sig till oss, säger 
Mikael Bengtson, vd på Informus. Vi samarbetar med över 2.000 hotell utanför Stockholmsregionen så 
det finns gott om ställen att bo på när den egna lägenheten används för bröllopsgästerna. 

För de med stora våningar med separat uthyrningsdel finns också möjligheten att själv bo kvar och få 
en bröllopsgäst som inneboende. 

Betyder det att man kan få Frankrikes president eller en medlem av spanska kungafamiljen som gäst 
vid frukostbordet? 

– Tyvärr inte, svarar Mikael. De mest prominenta gästerna bor på själva slottet som har plats för 
ungefär 200 bröllopsgäster. Men det är väl inte otänkbart att en avlägsen släkting till något kungahus 
kan behöva ett rum. Gästernas säkerhet sätts dock i första rummet. 

De som är intresserade av erbjudandet anmäler sig på www.informus.se och får uppge adress, antal 
rum och storlek samt boendestandard. De lägenheter som bedöms som intressanta kommer att 
inspekteras av både hovet och SÄPO innan de godkänns för övernattning för kungafamiljens gäster. 
Av säkerhetsskäl kommer innehavaren inte att få veta vem som kommer att bo i just deras lägenhet. 

Se även reportaget ”Hovet saknar logi för bröllopsgäster” på Youtube. 
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