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Namninsamling ska rädda Hotellpanten
Det nya pantsystemet för hotellens plastnycklar har idag på morgonen drabbats av ett fel som
gör att även hotellkort utan pantmärke ger pengar tillbaka i landets bankomater. Det har fått
flera av de stora hotellaktörerna att ifrågasätta panten. Hotellsajten Informus som ligger bakom
systemet startar nu en namninsamling på Facebook för att rädda Hotellpanten.
Panten på 100 kronor gäller bara på kort med märket
”Informus Hotellpant” och ska betalas tillbaka i närmaste
bankomat. Men ett fel gör att även omärkta hotellkort ger
pengar tillbaka. Detta har snabbt spridit sig via sociala medier
under morgonen och stora belopp har betalats ut i
bankomaterna.
– Vi tror att folk är lika rädda om miljön som vi, säger Mikael
Bengtson på Informus som har tagit fram det nya
pantsystemet för hotellkort. Det är synd att ett bra initiativ som
detta har missbrukats. Trots att vi snabbt gick ut med ett
pressmeddelande och varnade för konsekvenserna, har
uttagen fortsatt.
Flera av hotellkedjorna som är anslutna till systemet har
därför ifrågasatt pantsystemets framtid. För att påvisa den
breda förankring som Hotellpanten har bland landets
hotellgäster, har Informus nu startat en namninsamling på
Facebook.
– Vi hoppas att många på detta sätt visar sitt stöd för att skona miljön, säger Mikael Bengtson. På
facebook.com/informus finns redan många namn från människor som vill att vi ska fortsätta med
Hotellpanten. Men vi behöver fler för att övertyga alla om att pantsystemet ska vara kvar.
Hotellpanten har skapats för att komma till rätta med att 15 miljoner kort varje år hamnar i soporna.
Miljömärkningar som Svanen, KRAV och Naturens Bästa lovordar initiativet och kräver att de hotell
som i fortsättningen vill ha deras miljöcertifiering ska vara anslutna till pantsystemet.
– Nu hotas systemet av att folk får ut pengar på hotellkort som de faktiskt inte har betalat pant för. Det
är en katastrof både för miljön och för oss, säger Mikael Bengtson som hoppas att namninsamlingen
ska rädda pantsystemet.
Länk till namninsamlingen:
www.facebook.com/Informus
Länk till morgonens pressmeddelande om bankomatfelet:
www.informus.se/pdf/2011-04-01_Bankomater_ger_pengar_till_fel_kort.pdf
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