2019-08-29 Rånäs

MILJÖPOLICY FÖR RÅNÄS SLOTT
Rånäs Slott ska verka långsiktigt för en hållbar miljöutveckling.
Vi ska var och en som arbetar på Rånäs Slott förebygga och minimera negativ
miljöpåverkan kontinuerligt. Miljöarbetet grundar sig på ett kretsloppstänkande där
miljöpåverkan ska beaktas i varje inköpsbeslut.
Vår miljöpolicy skall vara tydlig och lätt att ta del av för såväl vår personal,
samarbetspartner som för våra gäster.
All vår personal på Rånäs Slott är engagerad i vårt miljöarbete och det omfattar alla våra
olika avdelningar. Vi vill ta ansvar för vår miljöpåverkan och strävar efter ett väl integrerat
och ständigt förbättrande av miljöarbetet i vår verksamhet, där miljön uppmärksammas i
såväl större som mindre frågor.
Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga medarbetare och uppmuntrar dem till
att ta hänsyn till vår miljö så att det blir en del i det dagliga arbetet.
Rånäs Slott vill i sin verksamhet göra ett så litet avtryck som möjligt på den miljö vi vistas
och lever i. Hänsyn till miljö och människor skall genomsyra hela vår verksamhet.
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Handlingsplan och miljömål:


Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår kunskap inom miljöområdet och hur vi
påverkar miljön som företag. Skapar kunskap inom området för att göra bra
miljöval



Vi har installerat och använder bergvärme



Vi har installerat el-stolpe på vår parkeringsplats

 Vid inköp av förbrukningsvaror välja material och produkter med medvetenhet om
deras miljöpåverkan
 Vi ska minska vår mängd avfall, samt återvinna och sop/källsortera
 Vi sorterar och tar hand om miljöfarligt avfall på bästa sätt
 Vi ska aktivt arbeta med minskat matsvinn
 Vi lagar all vår mat från grunden
 Vi bakar allt bröd och kakor själva i högsta möjliga mån
 1 lunch i veckan skall vara helvegetarisk och serveras alla gäster
 Vid våra måltidsportioner sträva efter att minska proteinet och ha mycket
grönsaker
 Arbeta mot att samarbeta med ett lokalt slakteri
 Vi använder vårt eget kranvatten på Rånäs glasflaskor som återanvänds


Vi använder ett tvätteri som klarar 2020 Svanen vers 3



Vi använder rengöringsmedel som antingen är Svanen märkta alternativt Bra
miljöval



Vi arbetar aktivt för att minska vår el och vattenförbrukning



Vi samordnar leveranser för att minska transporter
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Regelbundna besiktningar på vårt ventilationssystem samt kontroller vad gäller
värme &vattenförbrukning för att optimera det miljömässigt



Vi använder lågenergilampor

 Vi har snålspolande toaletter samt monterat snålspolande dusch och
kranmunstycken
 Vi använder refill-system för påfyllnad av tvål
 Vi jobbar med att minska användningen utav kem och att jobba med mer torra och
kem fria städmetoder
 Vi använder bra doseringshjälpmedel i användningen utav kem inom städ, tvätt
och disk
 Vi använder koncentrat och refillförpackningar i möjligaste mån
 I de sällsynta fall då engångsartiklar används väljs miljömärkta varor
 Vi har en egen kryddträdgård
 Vi går ständigt igenom allt vårt konferensmaterial utbud och strävar efter att välja
miljösäkrade produkter
 Att aktivt arbeta mot nya lösningar gällande kommunikation, fakturahantering via
e-faktura samt mottagande av leverantörsfakturor via mail och därmed minska
pappersförbrukning
 Vi ska kunna presentera alternativ till att ta bilen till konferensen som våra gäster
bokat hos oss
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