Manifest
Vores tilgang til FNs Verdensmål
På Danhostel Helsingør vandrerhjem tager vi FNs verdensmål meget
alvorligt og forsøger hver dag at gøre – bare lidt mere….

Fra kælder til top, fra enkeltvandreren til de
store grupper – alle vores gæster skal bemærke
vores indsats for jordkloden.
Vi VIL gøre en forskel. Vi VIL indarbejde
verdensmålene i vores daglige drift, når vi
laver mad, rengør værelser, bestiller varer
osv.
Her er en kort liste over nogle af de tiltag
vi indtil videre har gjort for at kunne sige:
VI tror på FNs verdensmål!
VI vil være med til at gøre en forskel!
VI tager FNs verdensmål alvorligt, gør du?

Udover en fantastisk placering ved
Øresunds kyst, kan vandrerhjemmet i
dag bryste sig af bl.a.:
En fantastisk medarbejderstab som har
skaffet vandrerhjemmet fornemme
udmærkelser for værtskab, service,
gæstfrihed osv.
Vandrerhjemmet har ca.30.000 årlige
gæster som kommer for at opleve alt det
Helsingør kan byde på.
Vi tilbyder overnatning og faciliteter til
turister, familier, lejrskoler, foreninger,
sportsklubber og meget mere…
Vi har åbent hele året.
Hent vores Infofolder her:
http://www.villamoltke.dk/VH_folder_002.pdf

Alle værelser bliver gennemgået og forbedret,
Strømsparetiltag, internet slukket om natten, LED hvor
det er muligt, autosluk på maskiner og udstyr, Varmregulering på ubenyttede
værelser, isolering af vinduer og loft, Sociale tiltag for personalet, stop af
sliksalg og indførsel af sundere økologisk alternativ, økologisk mad og drikke
hvor det giver mening, lokale håndværkere benyttes, lokale råvarer når muligt,
brug af fælles indkøbsaftaler, formidling af miljøindsats, lokal forankring,
respekt for have, permakultur, frit voksende beplantning, vandbesparende tiltag,
affaldssortering, kødfri dage, udlejning af cykler og meget meget mere.
Kontakt os for en snak om vores arbejde med FNs verdensmål.
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