
Djurgårdens Ekolyx Hållbarhetsredovisning. 
Första verksamhetsåret (juli 2017 – december 2018) 
 
Engagemang från hjärtat 
 
Djurgårdens Ekolyx startades för att kunna arbeta för vår närnatur. Genom att erbjuda naturupplevelser med 
det lilla extra vill vi dela kärleken till naturen, väcka intresse och engagemang, samtidigt som vi erbjuder ett 
hållbart semesteralternativ. Vi arbetar utifrån konceptet hemester, och grundaren, Jenny Rosen, har gjort ett 
flygfritt-löfte för både 2018, 2019 och 2020. Vårt engagemang kommer från hjärtat och genomsyrar allt vi gör! 
 
Vi värnar vår närnatur för hälsa och rekreation, stadens resiliens i klimatförändringar, biologisk mångfald, 
glädje och naturupplevelser. Vi vill lyfta naturen och vårt kulturarv, gentemot påtryckningar om exploatering. 

 
Våra löften och vad vi gjort 

Vi skriver i vår hållbarhetspolicy att vi arbetar utifrån de Globala Målen för hållbar utveckling, med särskild 
fokus på mål 11, 12, 13, 14 och 15.  

Mål 11: Verka för hållbara städer och samhällen. 
 
Både Djurgårdens Ekolyx och grundaren Jenny Rosen är med i Förbundet för Ekoparken, och stöttar 
föreningens arbete för att lagen om Nationalstadsparken ska följas, och att parken ska värnas, vårdas och visas. 
Vi samarbetar med andra små gröna företag i Stockholm, för att verka för en hållbar ekonomi.  
I samband med Gröna Kilars Dag 2018 genomförde vi en guidad tur genom Nationalstadsparkens getingmidja, 
där intäkterna (566 kr) gick till Förbundet för Ekoparken. 
 
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. 
 
Hållbar konsumtion: Djurgårdens Ekolyx följer the Buyrarchy of needs, och håller inköp av nyproducerade 
produkter nere. Vi håller oss främst till second hand, och har införskaffat porslin, dukar, skräpplockartång, 
m.m. genom second hand eller gåvor. 
Vi har dock inhandlat följande produkter nyproducerat, då vi inte hittat den kvalitet vi behöver i ett begagnat 
urval, och vi har ett dagligt behov som inte kan täckas upp av att låna produkterna. Vi redovisar här dessa inköp 
i detalj, då vi är stolta över att det endast rör sig om tjugo stycken enheter (där vi räknar inköp av pärmar och 
plastfickor som en enhet) på 1,5 år (vårt första verksamhetsår), även om vi självklart strävar efter ytterligare 
minskning utav vår konsumtion av nyproducerade produkter. 
 

• En apple bärbar dator, efter noggrant genomläsande av apples miljöpolicy. 

• 10 st ekologiska yogamattor, tillverkade av ett litet Holländskt företag (Ohm mat). 

• En företagsskjorta i ekologisk bomull. 

• Böcker: Stockholms gröna rum och Börja skåda fågel. 

• Skalkläder av märket Houdini, som har ett starkt hållbarhetsarbete. 
• En rättvisemärkt picknickväska i hållbart odlade material, som stöttar lokalbefolkning i Madagaskar. 

• En hållbart producerad picknickväska, inköpt på Lagerhaus. 

• En kikare utav märket Magnipro, som är Gunnar Olssons Foto eget märke. Ett lokalt familjeföretag, och 
vänföretag till WWF. 

• Boose hörlurar, till administration och telefonsamtal framför datorn, efter noggrant genomläsande av deras 
miljöpolicy. Vi brottades med detta inköp, men kom fram till att ändå genomföra det, för att minska ryggvärk som 
ett arbetsmiljöproblem. 

• Pärmar och plastfickor till bokföringen. Plastfickorna känns inte som den bästa lösningen, och vi arbetar för att 
hitta ett bättre alternativ. 

 
Hållbar produktion: Vi producerar tjänster, naturupplevelser i små grupper med hänsyn till djur och natur. Till 
upplevelserna har vi alltid ekologisk mat, ofta närproducerad eller vegansk. Upplevelserna bjuder på kunskap 
och skapar en relation till närnaturen. Vi tror att kärleken till djur och natur är det bästa skyddet som finns för 
att de ska vårdas för framtida generationer. 



 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
 
Genom att skapa hemesterupplevleser och marknadsföra hemester som alternativ till långresor arbetar 
Djurgårdens Ekolyx aktivt för att bekämpa klimatförändringarna. Vi erbjuder även rabatt till tågresenärer 
genom SJ Prio, och håller fram tåg som alternativ till flyg även för våra utländska gäster. 
 
Vi reser själva med kollektivtrafik inom kommunen, när vi inte promenerar ut för att möta gästerna. Vi har 
under verksamhetsåret genomfört några arbetsresor i Sverige med tåg. 
 
Vi har ett hemmakontor, som använder el från God El, och fjärrvärme. Även vårt val att genomgående handla 
ekologisk mat och dryck till våra upplevelser är kopplat till vårt klimatarbete. Vårt Co2-utsläpp enligt Zero 
Missions kalkylator är c:a 2 ton per år för hela företaget. Vi klimatkompenserar till Amazon Watch. 
 
Mål 14: Hav och marina resurser. 
 
Vi vill värna Stockholms sjögård, och har under verksamhetsåret arbetat för detta såväl genom vårt 
engagemang för Förbundet för Ekoparken, som våra skräponader som vi genomför själva eller som evenemang 
flera gånger i månaden för att minska risken för att skräp hamnar i naturmiljöer och hav.  
 
Vi vill värna vårt vackra Stockholm, staden på vatten och verka för minimala utsläpp, och för användningen av 
naturliga drivmedel, sol, vind och vatten. Sjöfarten är ett ofta bortglömt miljöhot för våra hav och sjöar. För de 
båtupplevelser vi erbjuder samarbetar vi med företag som kör med eldrivna båtar.  
 
Vi använder oss av miljömärkta rengöringsprodukter för disk och tvätt, samt miljömärkta tryckerier och kläder. 
Återvinning av material är också viktigt för att undvika att skräp hamnar i våra vatten. 
 
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 
 
Våra upplevelser sprider kunskap om Stockholms ekosystem och den biologiska mångfalden. Vi berättar om 
natur och miljö för både vuxna och barn som tar del av våra upplevelser. Guidningarna ger även ett historiskt 
perspektiv på hur människan har samspelat med- och påverkat naturen kring Stockholm genom århundradena. 
Vi har engagerat oss i Biologiska Mångfaldens Dag, för att ytterligare bidra till engagemang och kunskap, och 
vara med i opinionsskapandet för en hållbar stadsplanering. 

 
Nya löften 
 
I slutet av 2018 startade vi en kampanj för företag och organisationer: #bankerdivestera. Vi valde vår bank då 
de låg bäst till utav de konventionella bankerna enligt Fair Finance Guides mätning. Dock har de nu halkat ner 
på listan. 
Under 2019 kommer vi att byta bank om inte banken divesterar. Vi kommer att byta bank på World Overshoot 
Day, som 2019 beräknas infalla 30 juli. 
 
Vi arbetar för att hitta ett fungerande alternativ till plastfickor, för vår bokföring. 

 
Vi strävar efter att under 2019 komma under 2 tons utsläpp! 


