
M I L J Ö P O L I C Y

Vi vill främja en hållbar utveckling av samhället, 
därför arbetar vi med att minska vår miljöpåverkan 
inom verksamhetens alla delar. Vi har valt att 
miljödiplomera oss enligt Svensk Miljöbas. Det ger oss 
verktyg att mäta och följa upp vår miljöpåverkan för att 
göra minsta möjliga klimatavtryck. Vi har en 
miljösamordnare som aktivt följer utveckling och 
lagstiftning inom miljöområdet.

Vi går  regelbundet igenom alla aktiviteter och följer 
upp det som är betydande ur miljösynpunkt. Vi har 
tydliga rutiner för kommunikation, inköp, kemikalier 
och avfall. Genom utbildning och information involveras 
alla medarbetare för att bli delaktiga och vilja ta eget 
ansvar för miljön i sitt dagliga arbete. Vi ställer 
miljökrav på våra leverantörer och samarbetar helst 
med lokala företag som arbetar aktivt med hållbarhet. 

Vi vill göra det enkelt för våra gäster att göra bra 
miljöval genom tydlig information och rådgivning samt 
genom att erbjuda produkter och tjänster med låg 
miljöpåverkan.

Sofia Hagman & Mileva Blomberg, ägare och verksamhetsansvariga



VÅRA  VIKTIGA  VAL

I restaurangen
Vi erbjuder ekologisk och närproducerad mat och vårt mål är att öka det utbudet. För att minska köttkonsumtionen 
erbjuder vi alltid vegetariska alternativ. 

Vi erbjuder kranvatten istället för vatten på flaska och undviker engångsartiklar och engångsförpackningar när det 
finns andra lösningar.

Så här kan du som gäst bidra:
 - Minska matsvinnet - ta hellre en extra gång än för mycket från början
 - Använd samma tallrik när du fyller på med mera mat
 - Använd engångsartiklar endast när du ska ta med dig mat eller dryck ut från hotellet

Ljus, värme och vatten
Vi mäter och följer upp användningen av värme, el och vatten. Uppvärmning sker med fjärrvärme och den 
el vi köper är miljömärkt. Där det är möjligt fasar vi in lågenergibelysning, närvarostyrning och timers. För 
att spara vatten diskar vi bara fulla diskmaskiner och vi väljer snålspolande toaletter och duschar vid 
nyinstallationer. Vi strävar efter att minimera avfallet och källsorterar i elva fraktioner.

Så här kan du som gäst bidra:
 - Släck ljuset och stäng av tv:n när du lämnar rummet
 - Använd inte mer vatten än nödvändigt
 - Säg till oss i receptionen om du upptäcker droppande kranar eller rinnande toaletter

Rent och snyggt
Vi väljer torra städmetoder där det är möjligt. När vi behöver kemikalier prioriterar vi miljömärkta produkter och är 
noga med doseringen. För schampoo och tvål använder vi refillsystem. Tvätteriet vi anlitar för tvätt 
av lakan, handdukar, dukar och arbetskläder är miljöcertifierat.
 

Så här kan du som gäst bidra:
 - Visa att du vill återanvända handdukarna genom att hänga upp dem på sina krokar
 - Lägg handdukarna i handfatet när du vill ha nya
 - Placera flaskor, burkar och tidningar bredvid papperskorgen så kan vi enkelt återvinna dem

UPPLEV  JÖNKÖPING  HÅLLBART

När du bor hos oss finns det mesta inom gångavstånd. Om du vill ta dig längre bort tipsar vi om utflyktsmål, vi hyr ut 
cyklar och elcyklar, och visar dig på bästa vägen med cykel eller kollektivtrafik. Du som har elbil kan ladda den direkt 
utanför hotellentrén.

Varmt välkommen!

Sofia & Mileva


