Vi håller
vad du
lovar
Vår mötesplats är grön.
Hos oss kan du kunna känna dig trygg
i förvissningen om att vår verksamhet
hela tiden anpassas för att utöva så liten
miljöpåverkan som överhuvudtaget är
möjligt. Vi tar vårt ansvar. Vi håller vad du
lovar dina gäster, kunder och medarbetare.
För oss på Svenska Mässan och Gothia
Towers innebär CSR – Corporate Social

Responsibility – att vi aktivt arbetar med
frågor kring miljö och energi, tillgänglighet
och samhällsengagemang.
Vi jobbar på bred front och lägger fokus på
de områden som vi identifierat som mest
miljöpåverkande och angelägna. Här kan du
läsa mer om några av dem.

SVENSKA MÄSSANS OCH GOTHIA TOWERS CSR-ARBETE

”Vi hämtar
vår kraft från
vindarna”
Energi
Vi hämtar vår kraft från vindarna.
Det vill säga: hela vårt elbehov täcks med vindkraft, enligt
ett avtal med energileverantören E.ON. Det har resulterat
i att CO2-utsläppen från vår anläggning har minskat med
över 2 000 ton/år.
För oss är det en trovärdighetsfråga. Vi vill kunna erbjuda
en klimatneutral mötesplats. Då är grön el en förutsättning. Som utställare ska du, med gott samvete, kunna
använda belysning och teknik i din monter. Som hotellgäst,
utrustad med ett nyckelkort som reglerar ljuset i rummet,
kan du bo hos oss med samma goda samvete.
Att ljuset släcks, att ventilation och värme ställs om när
alla gått gäller självklart även våra mässhallar och konferensrum. Därför har vi infört ett system som reglerar och
optimerar energiförbrukningen, anpassat till aktiviteterna i
vår anläggning.

Kemikalier
I stort sett alla farliga kemikalier har sorterats bort från
vår verksamhet.
Vår strävan är att alla produkter som används i den dagliga
driften skall vara miljömärkta med EU-blomman, Svanen
eller Bra Miljöval. Det gäller alltifrån diskmedel, fönsterputs, golv- och toalettrengöring till målarfärger och
limmer.
Vi arbetar också hela tiden för att begränsa behovet av
kemikalier, bl a genom förändrade arbetssätt och innovativa lösningar.
Ett exempel är “mirakeltrasan”, som numera används
regelmässigt i städarbetet och som på ett dramatiskt sätt
minskat behovet av olika rengörings- och poleringsmedel.

www.svenskamassan.se/teknik

Avfall
Vi har g jort det enkelt för dig som besöker vår anläggning eller ställer ut hos oss.
Runt om i hallar, foajéer, trapphus, etc finns behållare för
papper, brännbart, glas och burkar. Som utställare har du
under in- och utflyttning tillgång till rymliga sorteringskärl
där allt du vill bli av med sorteras i fraktioner.
Vi återvinner idag två tredjedelar av allt avfall. För att
ytterligare minska belastningen på miljön strävar vi också
efter att minska den totala avfallsmängden.
Därför använder vi t ex returbackar från SRS (Svenskt
ReturSystem) vid leveranser till våra restauranger.
Minskade avfallsmängder och effektiv komprimering har
också lett till färre miljöstörande avfallstransporter.

Transporter

Restauranger

Var tredje transport till vår anläggning sparas in. Genom
optimerad logistik, ökad samlastning och komprimerade
godsmängder. Därmed når vi två mål: vi minskar CO2utsläppen och får en smidigare hantering.

Ekologiskt, närproducerat och rättvist.
Det är de tre ledorden för utbudet i våra restauranger. Det
är också utifrån dessa kriterier vi gör våra förstahandsval
mellan i övrigt likvärdiga produkter.

Arbetet med att minska direkttransporterna har pågått
i flera år och har haft stor inverkan på stadsmiljön.
Konceptet är enkelt: istället för att köra direkt till vår
anläggning tas godset emot på en samlastningscentral
utanför centrala Göteborg. Därifrån går fullastade
transporter till oss, företrädesvis på kvällar och nätter,
då trafiken är som minst.

Vi har idag 120 närodlade och ekologiska produkter i vårt
sortiment, och andelen ökar ständigt. Bland annat köper vi
mejeriprodukter, grönsaker och potatis av närbelägna och
ekologiskt drivna gårdar, t ex Wapnö Gård i Halland.
Även vår vinlista innehåller numera ett flertal ekologiska
alternativ. Våra restauranger medverkar även i Fairtrade
City Göteborg vilket innebär att vi serverar ett antal rättvisemärkta produkter, framför allt kaffe.

För kunder som vill gå ett steg längre erbjuder vi transport-alternativ i samarbete med klimatkompenserande
företag.
Genom samlastning har vi även minskat godstransporterna till restaurangerna och hotellet. Bl a kan vi numera,
genom en anpassning av lastgården, ta emot större fordon
som hämtar smutstvätt och samtidigt levererar ren tvätt.
Vi har därmed kunnat minska antalet tvättransporter från
sju dagar i veckan till högst tre.

Inköp
Vi ställer krav på de leverantörer vi jobbar med.
För att samarbeta med oss ska leverantören ha en
miljöplan, ett miljöledningssystem och bedriva ett aktivt
miljöarbete.
Egentligen är det ganska enkelt: vill man ha kvar oss som
kund måste man se över sina rutiner och ta sitt ansvar för
miljön.
Den inställningen har, i sin tur, fått många av de företag
som vi sedan länge haft en affärsrelation till att verkligen ta
itu med miljöfrågorna. I flera fall har det också lett till att
företagen miljödiplomerats.
Det är vi självklart glada för.
www.svenskamassan.se/teknik

”Ekologiskt,
närproducerat
och rättvist”

Vår nya restaurang West Coast, med havets alla läckerheter på menyn, har också en utpräglad ekologisk och
närproducerad profil.
www.svenskamassan.se/matkultur

Företag kan inte lyckas i ett samhälle som inte lyckas.
Som företag tycker vi att det är viktigt att vara med och ta
ansvar för vår stad, Göteborg.

Alla, oavsett personliga förutsättningar, ska kunna besöka Svenska Mässan och Gothia Towers. Därför arbetar
vi ständigt med att förbättra vår anläggning ur tillgänglighetssynpunkt.

Därför har vi i vårt samhällsengagemang valt att sponsra
lokalt verkande aktiviteter och organisationer så vi kan
följa arbetet på nära håll. En av våra samarbetspartners
är Göteborgs Räddningsmisson, som hjälper människor
i samhällets utkanter. Vi skänker bl a överbliven mat till
deras café på Vasagatan, sponsrar deras konserter och
samlar varje år in julklappar till hemlösa och behövande.
På Björlanda prästgård driver missionen ett boende med
ekologisk odling. Därifrån köper vi kravmärkta produkter
som sylt, marmelad och must.
Svenska Mässan och Gothia Towers är en mötesplats
för många olika nationaliteter och vi har därför valt att
engagera oss i det sociala företaget Mitt Liv. De arbetar
med att integrera människor med utländsk bakgrund i det
svenska arbetslivet och våra medarbetare fungerar som
mentorer åt dem som går deras utbildning.
Att verka för barn- och ungdomar är också något som
ligger oss varmt om hjärtat och vi har därför valt att
engagera oss i BRIS, Barnens rätt i samhället, en ideell
organisation som sedan 1971 gör viktiga insatser i det
tysta genom att hjälpa utsatta barn och ungdomar.

www.svenskamassan.se/samhallsengagemang

Vi har gått igenom alla lokaler och anpassat dem för att
öka tillgängligheten. Det gäller allt från trösklar och trappor, lutningar och golvbeläggningar till toaletter och hissar.
Rullstolsburna har fått provköra vår anläggning.
Våra entréer har utrustats med automatiska dörröppnare,
ramper och räcken. Toaletter har handikappanpassats och
försetts med förlängda dörrhandtag.
Hotellet har ett flertal handikappanpassade rum. Vi har
konferenslokaler utrustade med hörslingor. Och vi
tillåter ledarhundar och assistanshundar i våra lokaler.
En speciell service till våra gäster är en tillgänglighetsdatabas, som nås via Svenska Mässans hemsida . Där kan den
som ska besöka vår anläggning i förväg söka all relevant
information.

www.svenskamassan.se/tillganglighet
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Tillgänglighet

Svenska Mässan | Gothia Towers

Samhällsengagemang

Vill du veta mer om Svenska
Mässans och Gothia Towers
CSR-arbete?
Välkommen att kontakta oss på csr@svenskamassan.se
eller ring oss på 031-708 80 00.
Svenska Mässan är en av Nordens mest unika mötesplatser.
Helägda hotellet Gothia Towers, som just nu byggs ut med
ett tredje torn, blir det första i Sverige som miljöcertifieras
enligt den internationella standarden BREEAM. Syftet är
att minska byggnadens negativa inverkan på miljön, både
under byggnation och förvaltning.

Göteborgs Miljöförvaltning

