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One Planet Living  

Helsingør Vandrerhjem 
Handlingsplan 2018  

 
Gennem One Planet Living projektet har vi struktureret og formuleret de 

fokusområder, vi hos Helsingør Vandrerhjem allerede arbejder med i dag. 

 

Samtidig har vi opstillet mål for 2019, der skal hjælpe os med at indarbejde 

det bæredygtige fokus hele vejen rundt - på tværs af klima, miljø og sociale 

hensyn.  

 

One Planet Living’ bygger på 10 principper, der omfatter klima, miljø og ”det 

gode liv” (livskvalitet, sundhed, lighed og kultur).  Principperne fungerer som 

guidelines, og hjælper os med at holde fokus på vores handlinger og 

målsætninger. 
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Sundhed og trivsel  
 

Hvad arbejder vi med for at styrke det aktive, meningsfulde liv, der 

fremmer trivsel og sundhed? 

 

 

 

 

 

 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Fleksibel 

arbejdstid 

 

 

Kalender styrer arbejdspladsen: Frihed til at 

møde, så det passer med privatliv, 

transportmuligheder mv. Det er give and take 

 

 

Plads til alle 

 

 

 

 

 

Ansætter medarbejdere under Paragraf 32 – 

personer der har svært ved at tilpasse sig det 

almindelige arbejdsmarked. Har virksomheds-

aftale med jobcenter og ansætter i det 

omfang, vi kan håndtere og hjælpe. 

 

 

Sundhed: Stop 

salg af slik  

Intet salg af slik til hverken personale eller 

børn.  

 

Gevinst: Den 

fortjeneste der var på 

sliksalg, blev tabt på 

lønninger. 

 

Sundhed 

 

Puls-ur/skridt-tæller 

Alle medarbejdere deltager i skridttæller 

konkurrencer – konkurrerer indbyrdes og med 

andre i kommunen.  

 

Trivsel 

 

 

Medarbejdere spiser morgenmad sammen, 

Vender ting hver dag, åben dialog om 

dagligdagen 

 

 

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Trivsel og 

medarbejder 

kultur 

Øget fokus på at udvikle kulturen i 

virksomheden til også at tale om nye tiltag, 

der styrker indsatsen over for mennesker og 

miljø. Mere fokus på information, når nye 

initiativer sættes i gang 

Flere personaleevents  
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Lighed og lokal økonomi 
 

Hvad gør vi for at skabe retfærdige steder at bo og arbejde,  støtte lokal 

velstand og international fair trade 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Lokal velstand 

Bruger kun lokale håndværkere til at løse 

de opgaver, hvor vi ikke er underlagt 

kommunes indkøbsaftaler 

 

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Opfordre kommunens 

indkøbere til at støtte 

lokal handel 

Presse på, opfordre kommunens 

indkøbsafdeling, næste gang de kommer 

forbi 

 

 

Kommunikation/ 

inspiration 

 

Kontakt til lokalpressen for at fortælle om 

de tiltag Helsingør Vandrehjem sætter i 

gang for at styrke bæredygtig levevis i 

byen – blandt andet gennem visuel 

formidling af miljøindsats/besparelser 
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Kultur og fællesskab 
 

Hvad gør vi for at fremme og styrke lokalsamfundet og fremme en 

kultur med bæredygtig levevis 
 

 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Prioriterer 

lokalkendskab 

Ansætter helst lokale, der bedst kan 

rådgive gæster om oplevelser i byen 

og lokalt  

 

Lokale oplevelser  

Synliggør lokale oplevelser og unikke 

seværdigheder (som alternativ til Tivoli 

og Legoland)   

 

 

Markedsføring:  

 

Sælger byens oplevelser (natur og 

kultur) før vi sælger Helsingør 

Vandrehjem, blandt andet via små film 

fra lokalområdet 

 

 

Støtter lokale 

kunstnere  

Dekoration med værker af lokale 

kunstnere 
 

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Mere fokus på 

inspiration til 

gæster 

 

Giver ikke rabat på værelser, men vil 

inkludere indgang til lokale events og 

oplevelser i prisen – fx gratis indgang til 

lokalt julemarked, koncert, Bymuseum 

mv.  

 

 

Workshop og kurser 

Deltager i kurser der styrker viden internt 

omkring nogle af de miljømæssige 

dilemmaer, vi står med i arbejdet med 

den bæredygtige udvikling 

- 

Handlingsplan 

One Planet Living gøres tilgængelig for 

alle medarbejdere på evernote, så den 

kan udvikles og justeres kontinuerligt i 

fællesskab  
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Land og natur 
 

Hvad gør vi for at sikre et positivt bidrag til den lokale biodiversitet til 

gavn for mennesker og dyreliv 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Styrker natur/miljø    

Lader bevoksning ud mod vandet vokse 

vildt, beskærer mindst muligt Piller ikke ved 

naturen – slår kun græs 

” 

Ingen gift 

Bruger mekaniske/manual arbejdskraft – 

ingen sprøjtemidler  

 

 

MÅL 2019+ HANDLINGER  
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Bæredygtigt vand 
 

Hvordan optimerer vi brugen af vand for at beskytte lokale 

vandkilder og reducere oversvømmelser og tørke 

 

 

 

 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Generel indsats for 

at spare på vandet 

 

Installering af vandbesparende perlatorer 

 

Auto tænd/sluk for vandhaner på toiletter 

 

Industri opvaskemaskine genbruger vand  

 

Kontrol af vandforbrug, aflæses hver 

måned  

 

Vand fra hanen  

Installeret en udendørs vandhane til 

opfyldning af vand til gæsternes 

drikkedunk 

 

”Vandsortering” 

 

Fedt opsamling fra spildevand i køkkenet – 

det fedt, der er skadeligt for havmiljø  

 

 

Beskyt vandmiljø Bruger ikke gifte sprøjtemidler  ø 

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Opsamling af vand 

Regnvandsopsamling  

til vanding af udendørsarealer 

 

 

Inspiration/ 

kommunikation 

Synliggør over for gæster, hvad 

besparelserne betyder helt konkret – gøre 

det visuelt med fx søjler, så informationen 

bliver en del af oplevelsen ved at bo på 

vandrehjem 
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Lokale og bæredygtige fødevare 
 

Hvad kan vi gøre for at promovere bæredygtigt lokalt landbrug, 

sunde kostvaner, og gøre det nemt og attraktivt for folk at få lokale 

sæsonbestemte økologiske madvare og vegetabilsk protein 

 

 

  

www.lokalsmag.dk for inspiration 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Indkøb generelt Underlagt kommunens indkøbsordning  

Økologi i 

køkkenet 
Det økologiske spisemærke i bronze  

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Påvirke 

kommunens 

indkøbsordning 

Presse på for stærkere fokus på lokale og  

sporbare produkter/leverandører (så vi kan  

vælge æblerne fra Nordsjælland) 

 

Mere økologi 

 

Det økologiske spisemærke i Sølv  

 

 

Reduktion af 

kødforbrug 

2 kødfrie dage om ugen (hver lejrskoleophold 

for 1 dag med kød og 2 dage uden)  

(der er indkøbt vegetarkogebog) 

 

 

Inspiration/ 

kommunikation 

Formidling til gæsterne om hvordan vi 

håndterer madspild, hvorfor der er mindre kød 

og mere økologi. Evt. med opskrifter på 

hjemmesiden med de retter, børnene har fået 

på lejrskolen. 

 

http://www.lokalsmag.dk/
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Rejse og transport 
 

Hvad gør vi for at reducer behovet for at rejse og gøre det nemt 

og attraktivt for folk at gå og cykle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Cykler Udlejning at cykler til gæster   

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Firmabil 

Underlagt kommunens bilpark  

Opfordrer kommunen til at investerer i 

elbiler 

 

Inspiration/ 

kommunikation 

Opfordre gæster til at komme til 

vandrehjemmet med tog og/eller cykel. 
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Materialer og produkter 
Brug af materialer fra bæredygtige kilder og promover produkter, 

der hjælper folk med at reducere forbruget 

 

 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Plastik 

 

Erstattet vandflasker af plastik med 

bionedbrydelige vandflasker baseret på 

sukkerrør  

- 

Genbrug 

 

Alle møbler er stort set købt brugt  

Produktion af egne nøgleringe i træ fremstillet  

på produktionsværksted i byen 

Brændemærker selv  

 

Sparer 

plastik/jern/ 

penge/tid  

 

Konferencer 
Lægger ikke papir/blyant frem til konferencer 

og store møder  
 

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Påvirke kommunens 

indkøbsordning  

Opfordre til at give flere valgmuligheder og 

ikke lave aftaler med virksomheder, der 

sælger produkter med skadelig kemi  
- 

Reducere forbrug af 

plastik  

Erstatte fryseposer med poser af papir 

Erstatte kopper i engangsplast med kopper af 

porcelæn 
 

Genbrug/reparation  
Være mere OBS på muligheden for at 

reparere møbler i stedet for at smide ud  
 

Arbejdstøj 

Bestræbe sig på at arbejdstøj indkøbes i 

naturlige materialer og/eller af økologiske, 

produceret under ordentlige forhold (t-shirt 

/forklæder/viskestykker) 

 

Opfordring til kommunens indkøbsafdeling om 

større udvalg  

 

Inspiration/ 

kommunikation 

Synliggør over for gæster /lærer (allerede på 

hjemmeside) at der arbejdes visuelt med de 

17 verdensmål – kan indgå som læring på 

stedet 
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Nul affald 
 

Hvad gør vi for at reducer forbrug og maksime up-cykling, 

genanvendelse og genbrug  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Affaldssortering 

Sorterer selv og kører på genbrugsstationen 

eller har lavet aftaler om afhentning af 

affald, fx pap, aluminium 
 

Madspild 

 

Buffet om aftenen til børnene er erstattet af 

anrettede skåle med mad 

 

 

Rengøring 

Dossering af sæbe til rengøring sker 

automatisk – også i opvaskemaskine  

 

 

MÅL 2019+ HANDLINGER - 

Underlagt 

Helsingør 

Forsyning 

Følger op på HF og går længeren en 

kravene fra Helsingør kommune og forsyning 

 

 

 

Madspild 

 

Opstilling af beholder til madaffald som kan 

bruges til kompost i bedene 

 

 

 

Sortering/gæster  

 

Gæster sorterer affald fra værelset  

Glas, pap, aluminium – sortering gøres synlig i 

affaldsrum/nudge via grafiske ikoner 

 

 

Kommunikation/ 

inspiration 

Snakke med gæster/fortælle og vise, hvorfor 

vi sorterer affald, og hvorfor vi gerne vil have 

at vores gæster også gør det.   

 

Visualisering: logo 

17 verdensmål i 

affaldsskur 
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Nul fossil energi 
 

Hvad gør vi for at gøre bygninger og fremstilling energieffektive og 

anvend energi fra vedvarende ikke-forurenende kilder  

 

 

 

 

Oversigt over ”grønne” el produkter kan ses her www.grøntelvalg.dk 

STATUS 2018 HANDLINGER INDIKATORER 

Energibesparelser 

Lys er LED og skiftet ud, når i stykker   

 

Installereret sensorer med timer til 

oplysning 

 

Føler i baderum – ventilation tænder, når 

der er fugtigt og slukker, når fugt er væk  

 

Sensorer i gæstekøkken – ingen 

bevægelse i 30 minutter slukker alt lys  

 

 

 

Varme 
Fjernvarme fra Helsingør Forsyning, flis 

transporteres med skib 
 

MÅL 2019+ HANDLINGER  

Ventilation i køkken  

Øget bevidsthed blandt medarbejdere 

omkring om tænd/sluk af ventilation, når 

komfuret ikke er i brug. Skal 

implementeres som en ny vane. Kan der 

gøres noget tilsvarende ved 

vaskemaskine og kaffemaskine? 

 

 

Varme på værelser 

 

 

Når termostaten skal udskiftes vælges en 

model, der er hotelsikret 

 

 

 

Kommunikation/ 

information 

Via søjler med sand på et synligt sted 

visualiseres hvor meget energi der er 

sparet – og hvor meget gæsterne er med 

til at spare 

 

http://www.grøntelvalg.dk/

