Vårt hållbarhetslöfte till dig

Vi är med och bidrar
till FNs globala mål
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi vill göra det enkelt och inspirerande att upptäcka Sverige på ett hållbart
sätt. Därför har vi avgett STFs hållbarhetslöfte. Läs mer här om vad löftet
innebär för oss och för dig. Och stort tack för att du som gäst också bidrar!
Som gäst hjälper du
till genom att:
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

· Utforska närområdet

utan att slita på omgivningen eller störa våra
grannar.

· Resa på ett sätt som
Vi källsorterar
vårt avfall

Vi gör det enkelt för dig som
gäst att källsortera och vi strävar efter att minska vårt avfall.

Vi tar ansvar för
energianvändningen

Vi använder energi effektivt
och väljer i möjligaste mån
energi från förnybara källor.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Vi värnar om vattnet
som resurs

Vi hushåller med vatten
och strävar efter att minska
vår vattenförbrukning.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Vi är engagerade
i samhället

Vi är engagerade i vårt
lokalsamhälle utifrån våra
och STFs hjärtefrågor.

minskar klimatutsläppen.
Både långa och korta
resor räknas.

· Stötta våra lokala aktörer

som bidrar till arbetstillfällen
och ekonomi här hos oss.

Fråga gärna oss
så ger vi dig
våra bästa tips!

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Vi följer STFs hållbarhetspolicy
och vill göra det enkelt för dig att
turista hållbart.

Vi bidrar till en
levande bygd och
ett hållbart jordbruk

Vi använder miljöanpassade produkter

Vi undviker engångsartiklar
Vi använder närproducerade, och använder uteslutande
miljömärkta städ- och
ekologiska och rättviserengöringsmedel.
märkta produkter.

Vi främjar välmående
och god folkhälsa
Vi guidar till natur- och
kulturupplevelser som
uppmuntrar till rörelse och
tanke för ökad livskvalitet.

Vi är en ansvarsfull
arbetsgivare

Vi betalar avtalsmässiga
löner och verkar för att
skapa en trivsam och
inkluderande miljö.

Värd

