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NYBORG STRAND er et konferencehotel, hvis formål er at give de besøgende en god og tryg oplevelse.
Vor vision er, at udvikle NYBORG STRAND – Hele Danmarks mødested, så vi til enhver tid kan tilbyde vore
gæster et tidssvarende konferencehotel af god standard og med charme og ånd og samtidig skabe rammer
og tilbud, der giver NYBORG STRAND tiltrækningskraft. Under disse forudsætninger vil vi arbejde for at
styrke vores image som et af landets allerbedste konferencehoteller, ved at NYBORG STRAND drives under
størst mulig hensyntagen til miljøet. Vi vil arbejde for, at bæredygtighed er en naturlig del af den daglige
drift og service.
Dette vil vi sikre ved at:
Arbejde systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske
affaldsmængderne og fremme genbrug/recycling. Etablere og udbygge samarbejde og dialog med vores
leverandører og entreprenører med henblik på at anvende mindre miljøbelastende produkter, emballage,
med fokus på transport/logistik. Overholde gældende lovgivning og være åbne og informative omkring
vores bæredygtigheds arbejde.
Målsætninger
NYBORG STRANDS overordnede bæredygtighedspolitik er uddybet i en række målsætninger, som beskriver
mere detaljeret hvordan vi vil arbejde for at efterleve miljøpolitikken.
Vi vil i vores daglige virke arbejde systematisk på at forebygge forurening, minimere ressourceforbrug og
fremme genbrug
Vi vil gøre alt hvad der ligger indenfor rimelige planlægningsmæssige, tekniske og økonomiske rammer for at
reducere støjemissioner fra hotellet så meget som muligt
Vi vil ved en helhedsorienteret tankegang sikre en fortsat forbedring af bæredygtighedsindsatsen ved
regelmæssigt at gennemgå de miljømæssige påvirkninger af vores aktiviteter og fastsætte målsætninger og
mål for indsatsen
Vi vil gennem kontrakter og aftaler med vore leverandører sørge for, at de også efterlever vores miljøpolitik
og de målsætninger og mål der er omfattet videst muligt
Vi vil lægge vægt på bæredygtighed kombineret med sikkerhed, pris og kvalitet ved indkøb, og søge
samarbejdspartnere med samme holdning
Vi vil påvirke og motivere vores leverandører til at levere bæredygtige produkter og serviceydelser og vores
entreprenører og andre samarbejdspartnere til at opføre sig bæredygtigt og ansvarligt
Vi vil gennem information og uddannelse sikre, at de enkelte medarbejdere samt personer der arbejder hos
og for os, kender deres ansvar for såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet
Vi vil arbejde på at bevare hotellets parklignende præg, dens store træer og mange blomster og tilstræbe at
forholdene for vores flora og fauna forbedres, så vi er med til at bevare det naturskønne miljø vi er en del af
Indsatsområder For at kunne opfylde målsætningerne er der udvalgt en række indsatsområder.
P.t. arbejdes der inden for: affald, el, varme, miljørigtig projektering, logistik, grønne indkøb, genbrug,
havebrug, kølemidler, rengøring, vand og kemikalier.
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