Vi tænker på miljøet
- og på din oplevelse
Vi er det eneste miljøcertificerede
overnatningssted i Ribe.
- og det eneste med direkte adgang
til Nationalpark Vadehavet.
Du har valgt et Green Key/Grøn Nøgle overnatning/ophold.
Det betyder, at du automatisk er med til at passe på
miljøet, da Danhostel Ribe lever op til Green Keys stærke
miljøkrav. Vi gør det lettere for dig at passe på miljøet
uden at det går ud over din oplevelse og komfort.

Vi tilbyder grønnere grønne områder

Som Green Key hostel bruger vi ikke sprøjtegift. I stedet
bruger vi lugejern og gasbrænder.
I vores lille køkkenhave med krydderurter og blomster
bruger vi egen kompost.
Køkkenhaven plejes med minimum brug af vand og energi.

Green Key er turismens internationale miljømærke,
som er repræsenteret i over 45 lande.
Green Key hoteller og vandrerhjem skal bl.a. indføre miljøledelse, reducere energi- og vandforbruget,
sortere affald, anvende miljøskånsomme vaske- og
rengøringsmidler, fremme økologisk produkter, undgå
kemiske ukrudtsprodukter og meget mere.

Her er nogle eksempler på Danhostel Ribes
miljøindsats - og hvordan du kan vælge at
hjælpe os:
Vi sparer på vandet – men ikke din komfort

Vi sparer på vandet og har vandbesparende brusere,
vandhaner og toiletter, så både du som gæst og vi som
hostel sparer på vandet. Desuden kan du vælge stort eller lille skyl i toilettet. Vi ønsker at gøre det let for dig at
bruge mindre vand, uden at det går ud over din oplevelse og komfort. Vi kontrollerer jævnligt at alt fungerer
efter hensigten, men skulle der alligevel være problemer med tilstoppede brusehoveder eller vandhaner, der
drypper, så husk endelig at sige det til os.

Affald/genbrug:

Som gæst kan du lægge aviser, papir, pap, dåser,
brugte batterier, plastik- og glasflasker i genbrugskassen
på værelset. Ved afrejse eller når kassen på værelset er
fyldt sættes den ud på gangen, så vil personalet tømme
og sortere den (formiddag).
Personalet sorterer vores eget affald i:
Genbrug, almindelig forbrænding, kompostering og
deponering.

Vi sparer ikke på lyset men på energien

Næsten al vores belysning
er energisparebelysning.
Værelsestemperaturen styres, så der bruges mindre
energi, men alligevel er rart
for gæsten ved ankomst. Vi
har natsænkning på 3 grader.

Vi stiller termostaten på 1 i værelset og på 2 i badeværelset, når vi har rengjort værelserne.
I perioder hvor der ikke er så travlt eller lukket, lukker
vi helt ned for varmen. Husk at skrue ned for varmen,
når du lufter ud.
Vi opvarmer ved fjernvarme.
87,9% af vores varme var i 2015 CO2 neutral. Heraf kom
en stor del fra Ribe Biogasanlæg, restprodukter fra Ribe
Stampemølle og vindenergi .

Vi sparer på vasken - ikke på hygiejnen

På Danhostel Ribe har du muligheden for at medbringe
dit eget sengelinned og håndklæde og dermed spare
på vasken. Vi bruger svanemærkede vaskemidler uden
parfume i vores egen vaskemaskine. Her kan gæsterne
også få vasket og tørret. Poletter kan købes i receptionen.
Sengelinned og håndklæde kan også lejes i receptionen,
og du bestemmer selv hvor mange dage, du vil genbruge dit håndklæde mm. Vandrerhjemmets dyner og puder vaskes mindst 1 gang om året, men de, der bruges
oftest, vaskes flere gange. Vi stiller også krav om grøn
ansvarlighed til vores eksterne vaskeri

Vi sparer på kemikalier i vores
rengøring - ikke på hygiejnen

Vi bruger rengøringsprodukter, som er bedre for miljøet
og dit helbred. Vores rengøringsmidler er svanemærkede eller blomstermærkede og uden parfume, og det
er vores toiletpapir også.
Vi bruger udstyr og arbejdsgange, så vi kun behøver et par
forskellige rengøringsmidler og dermed mindre vand i den
daglige rengøring. Hvis affaldsposen fyldes under dit
ophold, så kan du få en ny ved rengøringen. Vi beder dig
som gæst efterlade dit værelse rydeligt og sætte genbrugsting i genbrugskassen og sætte den ud på gangen
ved afrejse. Vi rengør selv alle værelser efter afrejse.

Vi tilbereder miljøvenligt mad

Vi giver dig gode og spændende smagsoplevelser og
bruger gerne årstidens råvarer, samt knap 17% (2016)
økologiske varer. Vi serverer hjemmebagt brød til alle
måltider, bager selv kager ( - dog køber vi rundstykker og
rugbrød ved byens præmierede bager), vi laver marmelade, mysli mm. Vi inddrager krydderurter og frugt fra
Danhostels egen lille have – samt værtens. I vores kaffeautomat ved receptionen kan du købe en kop økologisk Good Origin Coffee (sporbar fra bonde til kop).
NB! Vi kan tilbyde grupper og kurser måltider med vadehavsprodukter som lam, kvier og vadehavsrejer og/
eller flere økologiske produkter mod merbetaling.

Vi tilbyder grønne aktiviteter

Som Green Key hostel og Nationalpark Vadehavet partner tilbyder vi grønne aktiviteter i forbindelse med dit
ophold.
Alle attraktioner og oplevelser
i Ribe og omegn kan nås til
fods eller på cykel.
Vi tilbyder naturoplevelser,
har forslag til vandre-, cykel
og løberuter og informerer
om Nationalpark Vadehavets
naturoplevelser. (brochurer,
opslagstavler, hjemmeside og
i receptionen).
Du kan leje en cykel i receptionen eller få din egen cykel
låst inde i cykelskuret.
(Vi er Bed+Bike og Cycling Denmark certificeret)

Vi informerer om offentlig transport
Bus og
fx biler.
nytte
end dig

tog er mere miljøvenligt transport end
Vi ønsker at gøre det let for dig at bemiljøvenlige
transportmidler.
Henvi receptionen for tog- og busafgange.

Læs mere på www.green-key.dk

