Hållbarhetspolicy
För oss på Storhogna Högfjällshotell & Spa är det viktigt med ett hållbarhetsarbete som gynnar
både nuvarande och kommande generationer. Vi verkar i en vacker fjällmiljö som dagligen
påminner oss om den fantastiska planeten vi bor på och som vi också måste värna om. Vår
målsättning under 2022 är att erhålla en hållbarhetscertifiering.

Energi
●
●
●
●
●
●
●

Energisnåla vakumaggregat som återvinner och tar vara på vår inomhusluft
Nya fönster och dörrar för att vara mer energieffektiva
Nytt reningsaggregat för vår pool där enbart kallvatten används vid backspolning av
filter
LED-lampor i majoriteten av våra utrymmen
Närvarostyrd belysning i våra personalutrymmen, förråd och allmänna toaletter, något
som kontinuerligt uppdateras
Vi har nyinvesterat i induktionsspisar i vårt kök med låg förbrukning och användning
numera ingen gas
I maj 2021 utförde vi en energieffektiviseringsprojekt på anläggningen vilket är ännu ett
steg mot förbättrad hållbarhet

Vatten
●
●
●
●

Majoritet snålspolande toaletter, krav vid nyinvesteringar
Majoritet snålspolande kranar, krav vid nyinvesteringar
Kranvatten och eget kolsyrat fjällvatten till gäst
Vi informerar personligt om hur de kan välja vattenanvändningen liksom användandet av
varmvatten

Avfall
●
●
●

Vi sorterar vårt avfall i största möjliga mån och jobbar för att vi tar våra avfall
Vi sorterar plast, papp, glas, metall och källsorterar övrigt material
Vi arbetar för att minimera vår användning av engångsmaterial

Tvätt
●
●
●
●

Självdoserande tvättmaskiner
Vi tvättar fulla maskiner
Vi uppmanar våra gäster till att använda färre antal handdukar
Vi använder miljömärkta produkter i vårt dagliga städ

●
●
●

Toalettpapper, hushållspapper och pappershanddukar är miljömärkta
Jag samarbetar med BRIS skänker vi ett bidrag för varje gästrum som står över dagligt
städ
Vi har en Svanenmärkt tvättleverantör med flera ISO-certifierare

Livsmedel
●
●
●
●

Vi arbetar kontinuerligt med att göra vårt matsvinn
Vi erbjuder alltid ett vegetariskt alternativ
Vi håller nere användandet av engångsmaterial
Under 2021 fortsätter vi jobba med vårt mat & dryckeskoncept med hållbarhet i fokus

Personligt
●
●
●

Vi informerar vår personliga om vår hållbarhetspolicy och uppmanar dem att bidra till
arbetet
Vi uppmanar personalen att källsortera i personalboenden
Vi uppmanar närboende personalen att låta bilen stå och istället gå till jobbet

Gäster
●
●
●

Flera ekologiska produkter från Kerstin Florian finns i vårt sortiment
I vår receptionsbutik har vi ett stort utbud av ekologiska produkter
Vi informerar våra gäster om vårt hållbarhetsarbete

Administration
●
●
●

Vi minskar våra utskrifter genom att jobba mer digitalt
Vi använder oss av miljömärkt kopieringspapper
Vi arbetar med digitala fakturor

Transport
●
●

Vi uppmanar vår personal till samåkning
Vi reducerar antalet leveranser

