Danhostel Skanderborg Vandrerhjem
Klima- og Miljøpolitik
Med en beliggende midt i en skøn bøgeskov ned til Skanderborg sø, tænker vi på miljø og klima – selvfølgelig
gør vi det.
Vi sætter mål for vores klimaindsats, vi kigger på vores vand og energiforbrug, og hvorledes vi kan skåne miljøet
for unødvendig brug af plastik.

HVORDAN GØR VI DET?
Vi arbejder med de 17 FN verdensmål, og vi ser udover en langsigtet plan hvor vi har en del visioner for hvordan
vi skal blive klima bevidste, men må også klappe os på skulderen over det vi har formået indtil videre.
Opnåede mål:










Alle værelser/hytter har LED sparerpærer
Solcelleanlæg driver varmt vand til 50% af værelserne
Dobbeltskyl på alle toiletter
Nyt sanitet på alle værelser og i hytterne 2020
Luft til vand anlæg i alle fælleslokaler samt kursuslokaler
Miljøvenlige rengøringsmidler, Eco-label eller svanemærket
Linned, håndklæder og anden tekstil renses på miljøgodkendt renseri
Leverandører med klimamål og CSR indsatser
Olieforbrug skåret med 30% i 2020

Vision:







Gæste affaldssortering, med tilføjelse af pap/papir
Vandsparer på brusere
Vandsparer på vandhaner
Yderligere fald i Olieforbruget
Linned, håndklæder leveres uden plastik
Mindre spild med plastikposer, f.eks. I forbindelse med afskaffelse af skraldespand på værelserne/ i
hytterne.

MÅLRETTET VISION
Hos Danhostel Skanderborg, arbejder vi ud fra FN verdensmål, og ud fra den vision, at ”det kan da ikke være så
svært at fikse”. Vi er gode til at lave nye løsninger, og vi står for meget af arbejdet selv, dermed sparer vi også
på miljøet ved ikke, at indkalde eksterne leverandører. F.eks. valgte vi i 2020 at installerer et spritnyt
solcelleanlæg, som yder vand til 50% af vores værelser. Da vi ligger langt fra Skanderborg og ude i skoven, er
det desværre ikke muligt at få fjernvarme, derfor er vi hele tiden i tænkeboks omkring andre tiltag der kan sparer
på olien. Flere luft til vandanlæg er kommet til i vores fællesrum og kursuslokaler, og vi ønsker fremadrettet at
tænke mere ud af boksen mht. affalds sortering.
Vi har også kigget vores madvaner igennem, hvordan er morgenmad, frokost og middag indrettet, og går i 2021
dedikeret efter det økologiske spisemærke, samt Green key. Oplever vi efter en fest, en stor del madspild,
kontakter vi den lokale Skraldecafe som serverer til mennesker uden meget på lommen, og de kommer fluks og
henter det. Vi tilbyder heller ikke store tallerkener til vores mad, men at man kan hente flere gange hvis man
stadig er sulten.

