FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af
verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York
den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs
og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den
1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere
bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
Verdens lande vedtog i 2015 i FN, 2030-dagsordenen for
bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål med 169
delmål. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer
de tre dimensioner af bæredygtig udvikling. Økonomisk,
socialt og miljømæssig. Verdensmålene gælder derfor
for alle verdens lande og har i kraft af deres
universalitet både en national og en
international dimension.

Vi har som Danhostel Rødding Centret valgt flere
delmål ud, som vi vil arbejde med og udvikle på, fx:
 Hele indeområdet i centret er røgfrit.
Der arbejdes på røgfri zone på hele matriklen.
 Vi tilbyder fitness, motion og friluftsaktiviteter til alle vores gæster og 		
medarbejdere for et sundere liv.
 Café Goma serverer mange sunde, grønne og velsmagende retter 		
som kan bestilles hver dag. Der forefindes ingen friture i køkkenet og 		
maden ovn- /eller pande steges.
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Vi har som Danhostel Rødding Centret valgt flere
delmål ud, som vi vil arbejde med og udvikle på, fx:
 I RC arbejder vi med vandbesparende brusere, toiletter, 				
opvaskemaskiner, samt vandhaner.
 Vores urinaler er vandfrie og vi opfordrer vores gæster til at tænke
på deres vand- & ressource forbrug under deres ophold ved os.
 Vores rengøringsprodukter er miljøgodkendte, ligesom vaskemidler, 		
sæber mv. er købt med henblik på et bedre miljø.
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 Vores lyskilder i hallerne og flere andre lokaler er udskiftet til LED
og vil fremover udskiftes til disse løbende. Ligesom der er
automatisk tænd/sluk funktion på mange af dem.
 Rensningsanlægget til vores svømmehal er opdateret så det opfylder
de nyeste krav, således energi, badevand og kvalitet er i fuld fokus.
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 Håndtørre dispensere til papir er fjernet i vores omklædningslokaler
og der opfordres til at benytte eget håndklæde.
 Toiletpapir er EU-miljømærket & FSC godkendt, ligesom rengøringsog opvaskemidler er svanemærket
 Der benyttes bionedbrydelige kaffekrus og øvrige engangsprodukter
er alle af samme eller af genbrugsmateriale.
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