Gästinformation om The Green Key
Hotellet du är på har tilldelats miljömärkningen The Green Key. Märkningen är ett bevis på
hotellets arbete för en minskad miljöpåverkan och ett hållbart företagande. The Green Key ger
dig som gäst möjlighet att välja ett boende som tar miljöhänsyn.
Vad är The Green Key?
The Green Key är en internationell miljömärkning som delas ut till de logiverksamheter som tar extra hänsyn
till miljön. Hotellet arbetar med att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Detta innebär att de har formulerat sina
ambitioner i en miljöpolicy, satt upp egna miljömål och har en handlingsplan för att uppnå dessa mål.
Verksamheten bedöms också enligt en lista med kriterier. De får märkningen för ett år i taget.
Vad gör man för miljön?
Kriterierna omfattar flera områden som leder till en minskad miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att
personalen utbildas i miljöfrågor, att det finns källsortering för olika fraktioner, att man använder
lågenergilampor, att endast miljömärkta rengörings- och tvättmedel används och att man erbjuder ekologiskt
odlad mat.
Internationell miljömärkning
The Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), en organisation som
arbetar för hållbar utveckling genom flera olika miljöprogram, bland annat Blå Flagg och Grön Flagg, och finns
i 63 länder runt om i världen. Samtliga länder som är anslutna till The Green Key följer samma internationella
kriterielista.
Vem delar ut The Green Key?
Stiftelsen Håll Sverige Rent ansvarar för The Green Key i Sverige. Håll Sverige Rent är en opinionsbildande
organisation som verkar mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. Arbetet bedrivs bland
annat genom miljömärkningar, kampanjer, projekt och utbildningar. The Green Key har också en styrgrupp som
stödjer och utvecklar märkningen. Den består av Naturens Bästa/Ekoturismföreningen, Föreningen Sveriges
Ekokommuner, Sveriges Camping och Stugföretagares Riksorganisation, Sveriges Hotell och
Restaurangföretagare samt VisitSweden.
Mer information
Fråga gärna personalen eller miljöansvarig om du vill veta mer om anläggningens pågående miljöarbete.
The Green Key delas ut till flera olika verksamheter: konferensanläggningar, hotell, vandrarhem och
campingplatser.
Mer information om The Green Key finns på Håll Sverige Rents webbplats www.hsr.se/thegreenkey.
Välkommen att kontakta oss på e-post: louise.rabilloud@hsr.se eller på telefon: 08-505 263 00.
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