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Har Västergötland Sveriges populäraste
gröna resmål?
Tio olika upplevelser tävlar om att bli Sveriges populäraste gröna resmål. Två
av dem ligger i Västergötland.
SJs resenärer och allmänheten får chansen att rösta fram sitt favoritresmål.
Förutom den prestigefyllda titeln ”Sveriges populäraste gröna resmål”
kommer SJ att presentera Sveriges hetaste gröna resmål i en unik kommande
resguide.

Totalt fick SJ över 400 olika tips från hela landet när vi i somras bad våra
resenärer att tipsa om sina gröna upplevelsefavoriter. Allt ifrån hotell,
restauranger till kanotuthyrning och älgsafari.
SJs jury, bestående av miljöexperterna Petra Schagerholm, Svanen, Per Jiborn,
Naturens Bästa, Alexander Clemenson, Medveten Konsumtion, Anders Falkirk,
Tidningen Kupé, och SJs hållbarhets- och miljöchef Erica Kronhöffer, valde
sedan ut de tio bästa förslagen. Ett av dem kommer nu att koras till ”Sveriges
populäraste gröna resmål”.
– Jag vågar inte gissa hur det går. SJs mål med ”Resenärens Lilla Gröna” är att
uppmuntra alla att resa, helst miljövänligt, till de fantastiska upplevelser och
verksamheter med miljöinriktning som finns i landet, säger Erica Kronhöffer.
Finalisterna är:
· Havro bed&breakfast i Glommen i Halland
· Kolarbyn, där du kan sova i kolarkojor, i Skinnskatteberg i Västmanland
· Islanna, trädhushotell i Falköping i Västergötland
· Lyddegård, ekologiskt pensionat i Kinna i Västergötland
· Öströö fårfarm och köttbod i Tvååker i Halland
· Tantens gröna skafferi i Uppsala i Uppland
· Kretsloppshusets restaurang i Mörsil i Jämtland
· Lilla Bjers restaurang och gårdsbutik utanför Visby på Gotland
· Äppelfabrikens gårdsbutik och café i Svartsjö i Uppland
· Gourmet Gröns restaurang och konferens i Karlshamn i Blekinge
Läs mera om finalisterna i SJs nya nummer av tidningen Kupé.

Tävlingsfakta/så gör du:
Välj ditt favoritställe på SJs kampansajt kampanj.sj.se/lillagrona/eller mejla
in till lillagrona@sj.se .
Bland alla som är med och röstar lottar SJ fram fem vinnare som får var sin
resecheck värd 1000 kronor. Omröstningen pågår till och med den 30
november.
Bilden: Islanna trädhotell är en av finalisterna.
Besök oss gärna på http://nyhetsrum.sj.se/
För mera information, kontakta SJ Pressavdelning. 010-751 51 84

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i
samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del
av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens 5400 medarbetare i
Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.
Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom
Skandinaviens huvudstäder och varje dag möts våra kunder och medarbetare
på någon av våra 1500 avgångar från över 400 stationer. SJ ägs av svenska
staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.
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