
Aros Congress Center först i Sverige med Svanen på
kongressanläggningar
Nu kan företag välja miljömärkt konferens över dagen. Den stora kongressanläggningen mitt i Västerås är först i Sverige med
att klara Svanens krav för endagskonferens. Tidigare har bara konferensanläggningar med övernattning kunna miljömärkas.

– En trend i konferensvärlden är att man vill mötas i ny atmosfär, men gärna effektiva, kortare möten inte så långt från kontoret. Därför har vi
nu anpassat våra kriterier så att fler anläggningar, som erbjuder dagskonferenser, kan ansöka. Efterfrågan på miljömärkta konferenser är stor,
säger Susanne Hellman, miljöhandläggare på Miljömärkning Sverige.

– Det känns bra att nu få kvitto på att vår kongressanläggning klarar Svanens krav. Tidigare har vår restaurang Ovalen Svanenmärkning och
att gå vidare med kongress- och konferensdelen känns som ett naturligt steg. Självklart är det kul att vara först i Sverige, det är tack vare vår
engagerade personal som har koll på våra flöden, säger Anna Ljunggren, kongresschef Aros Congress Center.

Restaurang Ovalen Aros Congress Center har klarat Svanens skärpta krav för restauranger, som nu är en del av gemensamma kriterier för
hotell, restaurang och konferens. Det innebär att Ovalen har koll på energianvändning städ- och diskkemikalier, källsortering av avfall, utbud
av ekologiskt och miljömärkt på menyn, för att nämna några av Svanens krav.

Aros Congress Center har stora utställningsytor och 40 olika lokaler för konferenser, kongresser och andra mötesevenemang.

För kommentarer:

Susanne Hellman, miljöhandläggare på Miljömärkning Sverige, 08-55 55 24 42, susanne.hellman@svanen.se.

Anna Ljunggren, kongresschef, 021- 10 11 34, Anna  Ljunggren

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det
enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett
hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se


