Miljöarbete 2014-2016
Älvkarleby Turist och Konferenshotell
Vi arbetar ständigt mot att bli en hållbar anläggning, till exempel så samarbetar med flera lokala matproducenter,
centrifugerar frukten som blir kvar från er konferens till drickbar, vi sysselsätter kommunens dagligverksamhet
och utbildar unga arbetssökande tillsammans med Möten i Älvkarleby. Samt återbrukar vi rumsinredning och
matsalsutrustning från våra inköp till att skänka oanvända artiklar och gynnar på så vis hjälporganisationer i
dubbla led.
Älvkarleby Turist och Konferenshotell ska tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig användning av
naturresurser genom att :
Inköp
•

Miljömärkta trycksaker där det är möjligt.

•

Miljömärkt tvål i dispensers så långt det är möjligt.

•

Returförpackningar för både dryck och mat i så stor utsträckning som möjligt.

•

Så lite användning av pappersmuggar som det är praktiskt möjligt både i restaurang- och
hotellverksamhet.

•

Miljömärkta rengöringsprodukter, diskmedel och tvättmedel.

•

Öka andelen ekologiska livsmedel och drycker.

•

Öka andelen närproducerade livsmedel och drycker.

•

Inköp i den mån det går av secondhandbutiker vid inköp av porslin, inredning m.m. Secondhandbutiker
där en viss summa går till välgörenhet ska prioriteras.

Mathantering
•

Centrifugera frukt som blir kvar från konferensen istället för att slänga

•

Väl planerade matinköp för att undvika svinn.

•

Bakar eget bröd och fika för att undvika onödiga tillsatser och transporter

Energi
•

El från förnybara energikällor.

•

Tids- eller behovsstyrd belysning utomhus.

•

Närvarostyrd belysning inomhus där det är praktiskt möjligt.

•

Bytt till lågenergilampor där det är möjligt.

•

Tids- eller behovsstyrda bastuaggregat.

•

Bytt ut de gamla bildrörsTV apparaterna till LedTV i mer än hälften av hotellrummen.

Vatten
•

Snålspolande toaletter i mer än hälften av rummen.

•

Bytt till snålspolande kranar i handfat i alla hotellrum.

•

Enhandsgrepp på kranar och duschar i minst hälften av rummen

•

Tagit bort glasflaskor (mineralvatten) från konferenslokalerna och istället erbjuda färskt kranvatten.

•

Tagit bort glasflaskor till middagen och istället erbjuda färskt kranvatten.

Farligt avfall/sopsortering
•

Så lite kemikalier till städning, diskning och tvätt som det är praktiskt möjligt.

•

Begränsning och kontroll över användning av kemikalier.

•

Avfall - minska mängden osorterat avfall

•

Sortering av allt kontorsmaterial som t.ex. tonerkassetter, papper.

•

Sortering även av gästerna själva på rum och i konferenslokaler.

•

Källsortering i minst 4 fraktioner.

•

Källsortering av farligt avfall som t.ex. färg, elektronik, batterier enligt myndigheternas anvisningar.

Renovering
•

handlar i den mån det går av lokala företag för att minska på koldioxidutsläpp och för att gynna de lokala
företagen.

•

Återbrukar gamla material i den mån de går som redan finns på hotellet.

Gäster
•

Handlar från lokala producenter i den mån det går.

•

Uppmuntrar gästerna att ta tåget till hotellet.

•

Lånar ut cyklar utan kostnad för att göra det lätt för besökarna att ta sig runt utan bil

•

Erbjuder konferens i Elfparken (vår egna park) och Walk and talk,därmed minskar vi energiförbrukning

•

Sparar konferensblock genom morden teknik i konferenslokalen.

Personal
•

Engagera personal att tänka miljövänligt genom t.ex. sortering av förbrukningsmaterial i det dagliga
arbetet.

•

Engagera personal att tänka miljövänligt genom t.ex. att inte låta vatten spola i onödan.

•

Engagera personal att agera miljövänligt genom t.ex. att släcka lampor.

•

Minska pappersutskrifter i den mån det går. Skriver därmed ut dubbelsidigt.

Miljöledning

•

Personalen ska informeras/utbildas om hotellets arbete.

•

En gång per år ska personalen uppdateras om hur miljöarbetet fortlöper.

