Hållbarhet på
Stockholmsmässan
Sustainable Community
Stockholmsmässan respekterar mänskliga rättigheter och internationella konventioner, vilket utgår ifrån ett antal policyer. Vårt mål är
en jämställd arbetsmiljö med mångfald och inkludering samt goda
arbetsvillkor, där diskriminering inte får förekomma. Det är genom
medarbetarnas engagemang, utveckling och kompetens som vi
skapar en kultur, med service i världsklass, där både medarbetare,
kunder och besökare känner sig välkomna.
Stockholmsmässan spelar en betydande roll för besöksnäringen
i Stockholmsområdet och samhället i stort. Genom vårt samhällsengagemang vill vi bidra till en bättre och mer hållbar omvärld.
Stockholmsmässan har hög tillgänglighet i alla delar av vår anläggning. Vi gör regelbundet donationer till välgörenhet och vi stöder
ungdomsorganisationer och lokala idrottsföreningar.

Sustainable Environment
Vi strävar efter en effektiv energi- och resursanvändning. Vi jobbar
kontinuerligt för ökad återanvändning av material, samt minskad
materialanvändning och avfallsgenerering. Vi vidtagit flera energieffektiverande åtgärder till exempel LED-belysning, effektiv värme/
luftkonditionering och ventilation och vår leverantör av eventstäd
och avfallshantering är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vidare
arbetar vi för att minska koldioxidutsläpp samt vårt klimatavtryck
genom åtgärder inom alla delar av verksamheten – steg för steg.
Stockholmsmässan är lättillgänglig med kollektivtrafik, vilket
minskar användningen av bilar, taxibilar och bussar. Vi ligger endast
9 minuter från Stockholm Central med pendeltåg och 45 minuter
från Arlanda. På vårt tak bidrar ett antal bikupor till mångfald i
våra gröna omgivningar och ger oss honung som vi ger bort som
give-aways till våra kunder.

Sustainable Innovation
Vi uppmuntrar till en innovativ affärsmiljö och samarbetar med
leverantörer som delar våra värderingar. Vi utvecklar nya hållbara
system och modeller, ett exempel är vår utsättningsrobot ”Roboplotter”
som markerar monterhörn, något som spar både oss och våra kunder
många timmars arbete.
En förutsättning för att våra kunder och samarbetspartners ska
ha förtroende för oss är att vi utför vårt arbete med gott omdöme
samt att vi följer gällande lagar och regler. Vi har nolltolerans mot
mutor och korruption och vi ska agera affärsetiskt i alla relationer.

Vi samarbetar med vår
granne Scandic Talk som är
ett Svanen-märkt hotell.

Anläggningen är lättillgänglig
och ligger endast 9 minuter
från Stockholm Central.

Vi har elektriskt driven
intern logistik som till
exempel våra eltruckar.

Vi har tillgängliga lokaler
utrustade med hörselslingor,
rullstolar, hissar och ramper.

Vi har 5 stycken bikupor
på taket som ger cirka
100 kilo honung per år.

98% av allt vårt avfall
återvinns, återanvänds eller
energiåtervinns.

Vår prisbelönta Robotplotter
markerar monterplaceringar
och minskar andelen fysiskt
påfrestande arbetsuppgifter.

Alla mässrestauranger är
Kravmärkta och serverar inte
några arter med rött ljus
enligt WWF:s fiskeguide.

Våra levande gröna växtväggar
förbättrar luftkvalitén och har
positiva effekter på våra
gästers välbefinnande.

Läs mer om Stockholmsmässans hållbarhetsarbete på vår hemsida:
stockholmsmassan/om-stockholmsmassan/vart-hallbarhetsarbete

