
Vår syn på miljön 

Vi vill vara ett samhällsmedvetet företag och ett föredöme inom vår bransch. Därför anser vi 
det viktigt att ha en uttalad och formulerad miljöpolicy som stöd i vårt arbete men också som 
information för våra gäster.  

Utgångspunkten med vårt miljöarbete startade med byggnationen av hotellet, där hållbarheten 
har stått i fokus. Vi har i största möjliga mån använt miljövänliga material, till exempel 
mycket trä, fönster och dörrar med höga u-värden och extra mycket miljömärkt isolering. Vi 
värmer hotellet med bergvärme och solpaneler. Vårt avlopp är ett enskilt avlopp utrustat med 
fosforfälla. Vi har även i relativt stor utsträckning nyttjat lokala entreprenörer. Likt traditionen 
på landet så återanvänder vi också vad som går. Till exempel så har vi använt det gamla 
golvet som revs ut till att göra sänggavlarna till sängarna på övervåningen. 

Genomgående för vårt miljöarbete är att göra följande: 

 Hushålla med alla resurser inklusive energi.
 Arbeta aktivt för att minska negativ miljöpåverkan från produkter som används i

verksamheten. Vi prioriterar produkter med miljömärkning.
 Värdera konsekvenserna för hälsa och miljö, inför beslut på alla nivåer, till exempel

vid samarbeten, val av underleverantörer och inköp.

Vad miljöarbete är för oss: 

• Vi tar hänsyn till miljöaspekten vid alla inköp och upphandlingar, väljer företrädesvis
produkter med flera miljömärkningar.

• De livsmedel vi köper in till vår frukostservering är om möjligt ekologiska och/eller
kravmärkta och vissa produkter produceras på gården (marmelad, äppelmust, saft och
honung) medan andra är lokalproducerade från närområdet (Strängnäs kommun främst
men max en timmes transport är vår definition av närområde.) Allt kaffe är ekologiskt
och märkt med Fairtrade.

• Vi samordnar alltid resor till möten och likande med andra aktörer i närheten.
• Vi minimerar användandet av kemikalier i vår verksamhet. Det är endast bland städ-

och tvättmaterial som det förekommer och då i väldigt liten skala eftersom vi främst
använder microdukar och miljömärkt såpa eller våra egentillverkade
rengöringsprodukter (består av vatten, citrus och ättika) förutom vatten. Tvättmedlet är
miljömärkt och sköljmedel används aldrig. Även diskmedel är miljömärkt.

• Vi sopsorterar plast, hårdpapp, tidningar, glas, batterier, glödlampor, metall samt
samlar in returburkar/flaskor. Detta mellanlagras på gården innan vi transporterar en
större mängd till återvinningsstationer.



• Alla lampor är lågenergilampor eller ledbelysning. Vid nyinköp av armaturer som har 
traditionella glödlampor byts dessa ut till lågenergi eller led när dessa går sönder.

• All utomhusbelysning är ljusstyrd.
• Vi försöker minska utskrifter och väljer att skicka material, offerter och fakturor via e-

post där det går.
• Lakan och handdukar byts en gång per vecka, när vi har gäster som stannar länge. 

Önskar gästen byte oftare finns en skylt på varje rum att hänga på dörren.
• Vi har ett miljömärkt sortiment för kroppsvård på samtliga rum och det fylls på i 

refill-system. Se mer om detta nedan.
• Vi upplyser gästerna på vår webbplats om hur man tar sig till oss med allmänna 

kommunikationer.
• Vädring sker intensivt och under kort tid.
• Vi köper inte buteljerat vatten utan kolsyrar själva och tappar på egna flaskor. Även 

gästerna nyttjar de Soda stream-apparater som finns i köken på respektive våning. 

Våra produkter för kroppsvård: 

Vi erbjuder våra gäster exklusiva, ekologiska hud- och hårvårdsprodukter tillverkade i 
svenska Lappland. Märket är C/O Gerd och det är grundat av syskonen Anna-Lena och Johan 
Wiklund som är födda och uppväxta i Jokkmokk där all tillverkning sker. Samtliga produkter 
är ekologiska. I våra hotellrum finns duschtvål, handtvål, schampo och balsam. Vi har även 
ett mindre sortiment av deras produkter till försäljning. 

Sänglinne: 

Vi hyr våra lakan och handdukar från Bergvikstvätten i Södertälje. De jobbar aktivt med sitt 
miljöarbete och tvättar bland annat på låg temperatur och med så låg energiförbrukning som 
möjligt. Alla kemikalier är Svanen-märkta. 


