Miljöplan

Visit Hemavan Tärnaby AB

Vi ska i vår verksamhet arbeta med
följande områden och punkter för
att spara på jordens resurser
LEVERANTÖRER, KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

Visit Hemavan Tärnaby ska föra en dialog och ibland ställa krav
på våra leverantörer, kunder och samarbetspartners
för att utveckla vårt gemensamma ansvar för
miljön genom att:
•

Välja miljömärkta produkter, alltid beakta
miljöaspekter vid inköp av produkter som
används i verksamheten

•

Tänka igenom antalet beställningar för att
minimera antal transporter

•

Ställa krav på våra leverantörer och
samarbetspartners att de själva har en miljöoch hållbarhetsplan för sin verksamhet

•

Samarbeta med lokala intressenter för att
skapa ett hållbart och attraktivt samhälle

•

Förespråka och hjälpa till med digitala mötesplatser

•

Det ska vara tydligt från vår sida vad vi står
för i kontakt med andra

WWW.VISITHEMAVANTARNABY.SE

Miljöplan

Visit Hemavan Tärnaby AB

ENERGIFÖRBRUKNING
VHT minimerar sin energiförbrukning genom att källsortera, undvika engångsprodukter och energieffektivisera vår arbetsmiljö genom att:
Minimera resursförbrukning och produktion av avfall genom att följa EU-direktivet
avfallshierarkin avfallstrappan. Vi ska se till att det är enkelt att göra rätt.

MINIMERA

Genom att konsumera varor som har producerats på
ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite
varor som möjligt minimerar vi vår miljöpåverkan

ÅTERANVÄNDA

Ge bort eller återbruka produkter på annat sätt

ÅTERVINNA

Om återanvändning inte längre är
möjligt ska materialet återvinnas

UTVINNA ENERGI

Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas och omvandla energin till el och värme

DEPONERA

Om återanvändning inte längre
är möjligt ska materialet återvinnas
•

Stänga av alla elektronik när de inte används

•

Vid köp av nya elektroniska produkter köpa produkter med
låg energiförbrukning

•

Tänka igenom hållbarhetsaspekten vid köp av personalkläder och andra produkter till arbetsplatsen

•

Läsa dokument digitalt eller skiva ut dem dubbelsidigt.
Förespråka digitalt före print

•

Vänta med att starta diskmaskinen tills den är fylld, eller
vid lite verksamhet diska för hand. Köpa el märkt med bra
miljöval

•

Vid våra evenemang/på vår arbetsplats köpa in miljövänliga
produkter (tvål, kaffe/te, fika och förespråka lokala råvaror)

•

På turistinformationen, vara medveten om hur mycket vi
behöver av allt utskrivet material, dokumentera till nästa
år för att anpassa beställningen och leveranserna utifrån
efterfrågan
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ANSTÄLLNINGS- OCH
ARBETSFÖRHÅLLANDEN

TRANSPORTER
•

Vid konferensplanering ska det finnas
möjlighet till kollektivtrafik till mötesplatsen samt hålla möten i digital form,
webb, telefon eller video för att minska
onödiga tjänsteresor.

•

Samåka, åka kommunalt i vår verksamhet
så långt som möjligt.

•

Ställa krav vid val av hyrbil på säkerhet
genom: bra helljus, bra däckmönster, bra
standard, och låg bränsleförbrukning

•

Begränsa transporternas inverkan
genom att utbilda personalen i eco-driving, bli en medveten chaufför genom
att planera körningen och hålla nere
hastigheten.

•

Dokumentera alla tjänsteresors
klimatpåverkan.

•

Gå, cykla, springa lokalt på orten
när det är möjligt.

•

Underlätta vid evenemang, ordna buss
till besökare om det saknas möjlighet till
kollektivtrafik.

Vi ska på VHT ha en trygg arbetsmiljö på
våra arbetsplatser genom att:
•

Hålla högt i tak i diskussioner.

•

Lära av varandra och dela med sig. Ett
ömsesidigt arbete som båda parter ska
bidra med.

•

Låta alla komma till tals

•

Ge varandra utrymme att arbeta i lugn
och ro när man själv bestämmer det.

•

Viktigt med gemensamma fikastunder.

•

Hjälpa varandra med omvärldsbevakning
gällande hållbarhetsfrågor.

•
•

•

En inkluderande och välkomnande arbetsplat.
Samtliga anställda hos VHT ska ha vetskap om företagets miljö- och hållbarhetspolicy.
Det är vi tillsammans som ska rädda
värden så uppmuntran till nya innovativa
lösningar och arbetssätt för att upprätthålla miljö- och hållbarhetspolicyn ska
vara en naturlig del i verksamheten.
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