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Medlefors storsatsar på hållbara upplevelser 
 

Green Key och Västerbotten Experience – två tunga miljömärkningar som visar på 
Medlefors ambitiösa satsning på att bli långsiktigt hållbara. Som en del i detta 
erbjuder de också som första hotell i Skellefteå gästerna möjlighet att hyra elbil 
smidigt och flexibelt direkt på plats. 
 
Medlefors hotell, konferensanläggning och folkhögskola är en plats för möten, 
utbildning och upplevelser. I utvecklingen inför framtiden står den gröna 
omställningen i fokus, berättar Martin Hedqvist, affärschef på Medlefors. 
 
– Vi vill erbjuda våra gäster och studerande en upplevelse och en läromiljö som 
genomsyras av hållbarhet i både det lilla och det stora. Alla i personalen har jobbat 
hårt och målmedvetet för att uppfylla Green Keys tuffa kriterier, och vi är väldigt stolta 
att nu erhålla den här internationella miljöcertifieringen. För oss är det ytterligare ett 
erkännande på vårt arbete att driva en verksamhet som går i linje med en hållbar 
utveckling. 
 
Sedan tidigare har Medlefors även erhållit Region Västerbottens 
hållbarhetmärkningen Västerbotten Experience som visar vägen till mer hållbara 
natur- och kulturupplevelser. 
 
– Vi vill vara förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt 
ansvarstagande. Med Västerbotten Experience får våra gäster och studerande en 
garant på att vi värnar natur och kultur, att maten görs på lokala råvaror i så stor 
utsträckning som möjligt och att våra upplevelser karaktäriseras av Västerbottens 
livsstil och gästvänlighet. 
 
Förutom två tunga hållbarhetscertifieringar kan Medlefors erbjuda goda 
laddningsmöjligheter för gäster med elbil. Åtta laddstoplar har installerats, dessutom 
är Medlefors det första hotellet i Skellefteå att erbjuda bildelningstjänsten E-go som 
gör det möjligt att hyra en elbil på kortare eller längre tid, där man endast betalar för 
den tid man använder bilen. 
 
– Vi är för samhällets elektrifiering och vill skapa så goda förutsättningar som möjligt 
att kunna resa till och från oss på ett miljövänligt sätt. Detta bidrar ytterligare till en 
upplevelse där hållbarhet går som en röd tråd genom hela vistelsen, avslutar Martin 
Hedqvist.  
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Kontakta oss 
Martin Hedqvist 
Affärschef Medlefors 
Mobil: 0910-57543 / 070 309 95 88 
E-post: martin.hedqvist@medlefors.se 
 
Kort om Medlefors 
Medlefors är en plats för lärande, möten och god, vällagad mat. Här finns 
folkhögskola, restaurang, hotell och konferens, och vår framgång bygger på att vi 
levererar god kvalitet i en miljö som stimulerar till kreativitet och utveckling. 
Huvudman och ägare av Medlefors är den ideella Föreningen Norrlands arbetares 
Folkhögskola, bildad av organisationer inom arbetarrörelsen. Vi arbetar för ett 
samhälle präglat av frihet, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och solidaritet. 
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