


Hvordan sikrer du, at du ikke  
overdoserer rengøringsmidler?



Hvad gør du, når du opdager  
en vandhane, der drypper?



Hvad fortæller du, når en gæst spørger,  
hvilke typer affald, de skal sortere i?



Hvad gør du, hvis en gæst spørger om,  
hvilke miljømål hotellet arbejder på at nå?



Hvad svarer du, når en gæst spørger om,  
hvad jeres hotel gør anderledes i forhold  

til andre, som ikke er miljømærket?



Hvor mange af jeres rengørings-  
produkter er miljømærkede?



Hvad er der særligt ved fiberklude?



Hvilke fraktioner sorteres affaldet i,  
når I henter det på værelserne?



Hvordan skal I efterlade et værelse i  
forhold til sluk af lys, TV og varme?



Hvordan er økologiske produkter  
forskellige fra traditionelle?



Hvordan arbejder I med  
at undgå madspild?



I hvilke kategorier sorteres  
affaldet i køkkenet?



Hvor mange kategorier vil I kunne  
sortere affaldet i køkkenet i?



Hvilke af jeres drikkevarer er  
mest miljøvenlige?



Hvad kunne en miljøvenlig  
menu bestå af?



Hvad er miljøvenlige alternativer til  
at sprøjte udearealer med gift?



Hvor ser du muligheder for at  
spare på energiforbruget?



Hvor stor en procentdel af jeres  
råvarer er økologiske?



Hvilke miljøvenlige alternativer  
er der til vejsalt, når der  
skal glatførebekæmpes?



Hvilke naturoplevelser kan  
du anbefale til gæsterne?



Hvor kan gæsterne leje cykler?



Hvad skal du gøre, hvis du får  
en god idé til en miljøforbedring?



Hvor finder du virksomhedens  
miljøpolitik eller -ambitioner?



Hvor kan gæsterne læse om,  
hvad hotellet gør for miljøet?



Hvordan kan man komme  
med offentlig trafik til hotellet?



Hvilke bæredygtige oplevelser  
kan du anbefale til gæster?



Hvad gør du, hvis en gæst har  
et forslag til, hvordan hotellet kan  

blive endnu mere miljøvenligt?



Hvad svarer du, hvis en  
gæst efterspørger en-gangs  

plastik service?



Hvordan kan du inspirere dine  
kolleger til at spare på ressourcerne?



Hvilke fraktioner kan  
gæsterne sortere deres affald  

i under opholdet?



Hvad svarer du, hvis en gæst  
spørger efter flaskevand?



Hvordan opfordrer I jeres  
leverandører til at arbejde  

med grøn omstilling?










