Hållbar turism i praktiken
Goda exempel från branschen
År 2017 är utnämnt av FN till det internationella året för hållbar turism för utveckling. Vi önskar dig hjärtligt
välkommen att delta i firandet av det internationella året. Vi bjuder på inspirerande exempel från företag och
framtidsspaning från organisationer.

Program:
Plats och tid
Pub Stallhagen onsdagen den 25.10
kl. 14.00-15.30. Pub Stallhagen bjuder på
åländska tapas.
Kl. 15.45-16.30 ordnar Pensionat
Stalldalen en rundtur i byggnaderna för
de som vill bekanta sig med olika hållbara
lösningar i praktiken.

Närings- och miljöminister Camilla Gunell öppnar firandet
Ann-Louise Djupsund, Hotell Arkipelag
”Vår fastighet är byggd under en tid då energi- eller
klimatfrågor inte överhuvudtaget diskuterades. Detta ser vi inte
som en orsak för att lämna bort hållbarhetsarbetet, utan istället
som en sporre för att stadigt utveckla vårt företag i en mer
hållbar riktning. Vi kan konkret se att de åtgärder vi gör ger
resultat.”
Fia Karlsson, Silverskär
” I år har vi märkt ett lyft i företag som bokar oss tack vare
hållbarhetsarbetet. Tidigare har många varit intresserade men
prioriterat ekonomi framom hållbarhet. Detta håller på att
ändra till att hållbarhet kommer framom ekonomin. Flera stora
bokningar under året har kommit tack vare vårt
hållbarhetsarbete.”
Christian Ekström, Pub Stallhagen och Pensionat
Stalldalen
”I våra företag försöker vi göra så små avtryck som det är
möjligt. Genom storytelling lyfter vi fram värdet av vårt
hållbarhetsarbete. Green Key har varit ett verktyg för att
strukturera och kommunicera vad vi gör. Att vara certifierad
förmedlar något gott till våra gäster och inger respekt för vårt
arbete och engagemang.”
Antti Taivassalo, Taxi Alandica
Antti kör Ålands första eltaxi i form av en Tesla. Han
medverkar för att berätta om sitt beslut att införskaffa en eltaxi,
hur den första tiden har gått och hur företag kan göra för att
samarbeta med honom.

Program, fortsättning:
Blue Flag lanseras – Miljöcertifiering för gästhamnar
Karin Rosenberg-Brunila, projektledare Hållbar Destination
Blue Flag är ett miljöcertifieringsprogram för stränder och hamnar som
startade 1985 i Frankrike. Idag är programmet globalt då ca 4300
verksamheter i 47 länder är certifierade. Åland är nu första region i
Finland som öppnar för möjligheten att gästhamnar får inleda sitt
arbete mot Blue Flag-certifiering. Programmet är sedan tidigare aktivt i
alla andra nordiska länder. Under åren har Blue Flag utvecklats till en
respekterad och välkänd miljömärkning.
Camilla Sommarström, Visit Åland
Johan Lindholm, Ålands Näringsliv
Dan Backman, Ålands Landskapsregering
Hur arbetar organisationerna bakom projektet Hållbar Destination med
att främja hållbar turism?

Hjärtligt välkommen! Anmäl medverkan senast fredagen den 20.10.

Kontakt: Karin Rosenberg-Brunila, projektledare Hållbar Destination*
Telefon: 04573449901 | E-post: karin@natur.ax | Webb: http://www.natur.ax
* Hållbar Destination är ett samarbetsprojekt mellan Ålands Natur & Miljö, Visit Åland och Ålands
Näringsliv.

Arrangörer:

