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CSR DOKUMENT 

 

KÄRINGSUND RESORT & CONFERENCE 

 

CSR står för Corporate Social Responsibility och hänvisar till de åtgärder vi som företag använder för att 

bidra till socialt samhällsansvar. 

Detta CSR dokument är delat i 3 huvuddelar; det etiska, sociala och miljömässiga. 

 

Etiskt ansvar 

 

Grå ekonomi: Käringsund Resort & Conference motarbetar ständigt grå ekonomi. Detta görs konkret genom 

att genom utbildning, kontroll och redovisning förhindra lagstridig försäljning och löneutbetalning.  

 

Jämlikhet: Käringsund Resort & Conference tillämpar och försöker aktivt främja en utveckling till ett jämlikt 

samhälle där etnicitet, kön, sexuell läggning eller religion garanteras samma lön, rättigheter och skyldigheter 

i arbetet. 

 

Säkerhet: Företaget tar aktivt del i både kunder och personals säkerhet genom att följa en årligen 

uppdaterad räddningsplan och fortsatt förstahjälpsutbildning av personal. 

 

Miljöansvar 

 

Käringsund Resort & Conference har vidtagit en rad med åtgärder för att minska belastningen på den direkta 

omgivningen och miljön. I enlighet med de rekommendationer EU presenterat har man påbörjat en rad 

åtgärder för att effektivera energianvändning, minska föroreningar, minimera avfall och förminska 

vattenkonsumtion. 

 

Exempel på åtgärder som vidtagits: 

- Vattensparande munstycken i samtliga konsumentkranar 

- Elbil för städpersonal 

- Elcyklar för städpersonal 

- Solpanel i konferensen 

- Sopsortering och kompostering 

- Kontinuerlig utökning av luftvärmepumpar och frånluftvärmepumpar vid renoveringsobjekt. 

 

Socialt ansvar 

 

Käringsund Resort & Conference strävar alltid att främja det lokala samhället. Exempel på årligen 

återkommande åtaganden: 

 

- Främja rekrytering av lokala ungdomar under 18 år som annars har det svårt att hitta sommarjobb 

- Stöd till lokala idrottsföreningar 

- Stöd till lokala fritidsprojekt som Germundö Alpin och Skidskyttecentret. 

- Stöd till lokala FBK 

 

Även personalen tilldelas förmåner till hälsofrämjande motionsalternativ enligt egna preferenser. 

Målsättningen är också att alltid utveckla personalen professionalism och yrkeskunnande genom arbete, 

kurser och företagsbesök 
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