VÅRT
HÅLLBARHETSARBETE
BOMMERSVIK

CHECKLISTA
FÖR EN MER HÅLLBAR GÄST
Välj en svanenmärkt anläggning med kollektivavtal
Samåk med en kollega eller boka buss
Ta små portioner åt gången, så du inte behöver slänga mat
Välj vårt vegetariska alternativ
Kontrollera att lamporna är släckta när du lämnar rummet
Använd dina handdukar i flera dagar
Stäng av vattnet när du borstar tänderna och en kortare dusch
Ta en promenad i skogen och samla energi
Minska andelen utskrifter och give aways och satsar på digitala agendor
och upplevelser tillsammans

VÅR VISION

Vi har alltid jobbat med hållbarhet här på Bommersvik, i olika stor
utsträckning sedan vi tog över gården 1937. Det är ett viktigt arbete som
också innefattar vår personal och dig som gäst hos oss. Tillsammans kan vi
ändra vanor och skapa fler hållbara upplevelser hos oss.
Vi hoppas du ska uppskatta vårt arbete och hjälpa oss med fler kloka idéer!

Vår vision är att alla som jobbar här,
lämnar efter sig ett bättre Bommersvik,
utifrån ett miljöperspektiv, än det som var
här när vi började

Jeanette Svensson, VD

INBLICK I VÅRT ARBETE

BOKASHI

ÅTERBRUK

VÄXTHUS

Vi förvandlar delar av
vårt matavfall till
näringsrik jord genom
Bokashi. En metod som
binder kolen i jorden och
2
därmed minskar CO
-utsläppen.
Helt utan kemikalier!

När vi renoverar
använder vi först det vi
redan har hemma.
När vi rustade upp
Erlandervillan gjorde vi
det i en tidsenlig anda med fynd från loppisar!

2020 stod vårt egna
lilla växthus färdigt.
Nu används det flitligt av
våra kockar som odlar, en
del serveras direkt på
tallriken.
Mer närproducerat än så
- det blir det inte!

RENT VATTEN
Bommersvik ligger vid en av Sveriges renaste sjöar, Yngern.
Här finns ett rikt djurliv som vi är väldigt stolta och måna om.
Rent vatten är inte en självklarhet för alla och vi jobbar aktivt
med att minska vår vattenförbrukning och för att skydda
miljön och djurlivet.

Vi håller rent utmed strandkanten
Hårda krav på rengörningsmedel
Snålspolande toaletter i alla hotellrum
Egen grundvattentäckt som vi serverar allt vatten från - inklusive det kolsyrade
Begränsad bevattning (med sjövatten) av vissa av våra gräsmattor och ängar

VÅR MATFILOSOFI

Viltköttet, rotsakerna, frukten, äggen och dessertostarna kommer från
leverantörer inom en radie på två mil. Genom att använda närodlat i så
stor omfattning som möjligt kan vi erbjuda en nära, färsk och smakfull
måltid samtidigt som vi värnar om miljön och det lokala näringslivet.
Svampen plockas i skogarna runt Yngern och honungen får vi från egna
bikupor. Kräftorna fiskas i vårt eget vatten. De nässlor, örter, rabarber,
nypon och syrener som finns i din sallad plockar vi själva här hos oss.
Här finns det alltid ett vegetariskt alternativ på menyn!
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Det finns flera aspekter av hållbarhet och vi är stolta att
aktivt jobba för en hållbar arbetsplats. Vi satsar på vår
personal, visar uppskattning, har schyssta villkor och rimlig
arbetsbelastning som gör arbetet mer hållbart i längden.
Och så har vi policy som leder arbetet för en inkluderande,
jämställd och jämlik arbetsplats för alla.

UTBILDNING - VÄGEN TILL DEMOKRATI
Vi blev en kursgård redan 1937 och har sedan dess utbildat och skapat
mötesplatser för samtal och erfarenhetsutbyte mellan människor från
hela världen. Vi tror att med kunskap och förståelse för andra kommer
tolerans och inkludering.
En förutsättning för demokrati och ett arbete vi ska fortsätta jobba med.

Vårt dotterbolag Campus
Bommersvik erbjuder
skräddarsydda
väderingsbaserade
ledarutbildningar för
folkrörelser

VI JOBBAR MED FN:S
GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

FN har tillsammans satt upp 17 globala mål för hållbar
utveckling. Målen kan kännas övermäktiga men när vi
granskar dem närmre ser vi att med många små vägval
och medel så kan vi hjälpa till att jobba för att uppnå
målen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
När vi inventerade vårt miljöarbete kunde vi knyta an
till inte mindre än 15 av 17 mål.

www.bommersvik.se
@bommersvikkonferens

