Dockside Conference erbjuder lyckade möten. En personlig och lyhörd värd, god mat
och moderna möteslokaler är grunden – med hög ambitionsnivå att erbjuda tjänster
på ett hållbart sätt.

Kvalitetsarbete
Dockside Conference gör ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att upplevelsen
av konferensen håller en hög kvalitet, bland annat genom att:
•

Bokningen orderbekräftas via mail.

•

Teknikgenomgång görs inför mötet för att tillsammans med
kunden säkerställa funktionaliteten.

•

Vi håller en hög servicenivå med god tillgänglighet på telefon
och mail och i samband med möten.

•

Lokalerna städas och underhålls löpande i samband med möten.

•

Vi investerar i ny teknik.

•

Vi ställer höga krav på våra leverantörer.

•

Lokalerna håller hög standard och underhålls kontinuerligt.

•

Alla våra lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade.

Miljö- och hållbarhet
Till och från:
Ofta behövs ingen bil. Genom att vara centralt placerade med bara 5 minuters promenadavstånd till tåg- och busstation finns goda förutsättningar att gå eller cykla till våra konferensanläggningar. Måste gästerna åka bil finns gott om parkeringar och även laddstationer för
elfordon.

Mat och dryck:
Vi har ett nära samarbete med restaurang Sjörök som erbjuder ekologiska produkter och i
möjligaste mån närproducerade råvaror. Vi serverar kranvatten och har ett ekologiskt sortiment
av te och kaffe, även Fairtrade och rättvisemärkt. Vi har även minskat antalet förpackningar
och strävar efter miljösmartare alternativ.
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Svinn och avfall:
Våra konferensanläggningar har generellt lite svinn och genererar minimalt med avfall. Till
exempel undviker vi att duka fram mer kaffe, te eller servetter än som går åt. När gästerna
beställer catering så gäller samma princip för kompostering som på restaurangen och vi dukar
med porslin, glas och bestick istället för engångsmaterial. Alla produkter sorteras i kärl med
tydliga anvisningar vilket gör det lätt för gästerna att göra rätt.
Sopor källsorteras enligt följande:
•

Kompost för mat, servetter, te i lösvikt och kaffe

•

Brännbart

•

Plast

•

Kontorspapper

•

Batterier

Deponi och lampor har egen sortering utanför restaurang Sjörök.

Fastigheter och rum:
Vi har valt att förlägga verksamheten i nya, energismarta fastigheter (ex rörelsedetektorer för
belysning och lågenergiåtgång vid uppvärmning). Alla konferensrum har stora fönsterpartier
som släpper in generöst med dagsljus vilket minimerar behovet av belysning. Toaletterna är
snålspolande och vi erbjuder klimatsmart tvål samt Svanenmärkt toalettpapper.
Avslutningsvis är konferenser generellt en lågenergiprodukt då man oftast bara använder
en dator och en skärm för att förmedla budskap till många samtidigt.
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