
TillgänglighetSocial hållbarthet KommunikationMat & dryckTransporter Avfall Miljö
- Våra medarbetare är viktigast.  
Vi jobbar aktivt med att vara en 
attraktiv, hälsosam och säker arbet-
splats.

- Kollektivavtal

- HR-ansvarig

- Förbättringsprojekt och work-
shops

- Säkerhet har hög prio

- Integration, mångfald och jämlik-
het är ämnen vi vill utveckla

- Samordning kring möblering och 
menyer

- Checklista för tillgänglighet

- Allergimärkning på menyer

MÅL

- Göra lokalerna ännu mer tillgängli-
ga  (tex ramper till alla balkonger 
och dörröppnare)  

- Medlem i Visitas referensgrupp för 
hållbarhetsfrågor

- Hållbarhetsveckor 2 ggr/år

- Sitter i styrelsen i Nätverket  
Hållbar Besöksnäring

- Hållbarhetsfrukostar för att inspire-
ra branschen

- Föreläsningar  
om vårt hållbarhetsarbete

- Hjälpa kunden göra hållbara val, 
analysera problem och felbes-
tällningar för att kunna motverka- 
Samordning kring möblering och 
menyer

- Uppmuntrar eventapp istället för 
tryckmaterial

- Paneldiskussioner tillsammans med 
Svanen & Visita

- Hållbarhetstema i vår monter när  
vi ställer ut

- Pratar hållbarhet i marknadsföring

- Miljömärkning av event

MÅL

- Hållbarhetsrapport

- Skapa hållbara erbjudanden för 
alla våra tjänster

-  Checklista för samordning av  
beställningar

- Skapa deadlines för beställningar, 
inför avgift vid ändringar.

- Smarta funktioner för samordning i  
bokningssystem

- Hållbara menyer med vegetariskt/
veganskt och säsongsbetonat.

- Genomtänkt upplägg för att mins-
ka matsvinn

- 17% över svanens krav för ekoinköp

- Egen produktion av 100% ekolo-
gisk öl

- 100% ekologiskt vinsortiment

- Kranmärkta

- Påverka kunder att välja eko/vego

- Märka upp menyer med 
CO2e-påverkan

MÅL

-Effektivare inköp

- Eko som det naturliga valet

- Påverka everantörer välja miljövän-
ligare embalage

- Vi planerar våra beställningar för 
att minska antalet transporter

- I högre grad välja inhouse. 
Ställa högre krav på leverantörer

- 100% elbil som tjänstebilar

- Vi väljer miljövänliga transporter

- Alltid väljahyrgods före nyproduk-
tion

MÅL

-Få leverantörer att transportera 
fossilfritt och undvika  långa trans-
porter

- MB-cyklar för snabba transporter

- Vårt matavfall blir biogas

- Vår återvinning har 2019 sparat in 
totalt 57 451 CO 2 e

- Gästsortering av plast och papper

MÅL

- Göra det svårt att göra fel – både 
för gäster och personal

- Gästsortering av matavfall

- No waste

- Förbud mot engångsförpackning-
ar, sugrör och drinkpinnar

- Vi ligger över Svanens krav på alla 
områden

- Svanenmärkt tvätteri

- Förbättringsprojekt och work-
shops

- Automatisk belysning

- Hållbara alternativ för teknik och 
dekor

- Avtorkningsbara dukar

- 100% förnybar el 

- Kemikaliefri anläggning sedan 2012

- Byggnaden har miljöklassning 
brons. Mål silver. 

- Plastfri anläggning sedan 2019

MÅL

- 100% hållbar scenlösning

- Buffébord och ståbord i trä för att 
spara tvätt

- Solceller

- Mäta CO2e-påverkan per gäst

Kartläggning vårt hållbarhetsarbete 2019


