Vi bryr oss om miljön och din bekvämlighet
Du har valt att bo på ett hotell som är miljömärkt med Green Key. Det innebär att du
bidrar till att ta ansvar för miljön, eftersom vi följer Green Keys miljökrav.
Vi hjälper dig som gäst att ta hand om miljön utan att kompromissa med din upplevelse
eller bekvämlighet hos oss.
Här är några exempel på våra miljöinsatser:
 Vi använder miljöanpassade rengöringsprodukter som är skonsamma för både dig och miljön.
 Vi jobbar kontinuerligt med att minimera vattenförbrukningen, exempelvis genom snålspolande kranar
och toaletter samt vattensnåla disk- och tvättmaskiner.
 Vi arbetar för att minska energiförbrukningen, exempelvis genom effektiva uppvärmnings- och
ventilationssystem samt LED- eller lågenergilampor som ljuskällor.
 Vi jobbar aktivt med att minimera mängden avfall samtidigt som vi sorterar och återvinner exempelvis
papper, plast, metall och glas.
 Vi jobbar efter tydliga miljömål för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vår personal har kunskap om
hur vi kan minska vår miljöbelastning och vi vill även erbjuda dig som gäst information och vägledning
om hur du kan minska din miljöpåverkan i samband med din vistelse här.
För att spara tvättmedel, förpackningar, vatten och energi ger vi dig möjligheten att använda din handduk
en extra dag. Lägg handduken på golvet om du vill att den ska bytas ut.
Vi vill göra det enkelt för dig att sortera ditt avfall. Lägg papper, tidningar, batterier,
burkar och flaskor bredvid papperskorgen, så återvinner vi det åt dig.
Receptionen hjälper dig gärna om du har frågor om vårt miljöarbete eller om hur du kan
bidra till arbetet!

We care for the environment and your convenience
You have chosen a Green Key hotel. This means that you are automatically
helping to preserve the environment, since we meet Green Key’s strict
environmental requirements. We make it easier for you to take care of the
environment without compromising your experience or comfort.
Here are some examples of our environmental initiatives:
 We use cleaning products that are better for the environment – and your health
 We continuously work towards low water consumption, for example through technical solutions and the
choice of dishwashers and other machines.
 We work towards lower our energy consumption, for example through efficient heating and ventilation
and energy saving light bulbs.
 We strive to minimise our waste and as much material as possible is being recycled, such as glass,
metal, paper and plastics.
 We work towards an annual environmental action plan and our personnel have the knowledge on how to
decrease our environmental impact and how to help you to make environmentally consciousness
choices.
To save on detergents, packaging, water and energy, we give you the option of
using your towels an extra day. Please leave your towel on the floor if you wish
to have it replaced.
We want to make it easy for you to sort your waste. Please place newspapers,
papers, batteries, cans, plastic and glass bottles next to the waste bin.
We recycle it for you.
If you have any questions about our environmental efforts or how you can contribute, our front desk staff
will help you!

More info at www.greenkey.se

