Uppleva
och göra

Hållbara evenemang
Den här checklistan är framtagen för att hjälpa dig som vill
göra ett så hållbart evenemang som möjligt.
Hållbarhet handlar om både ekologisk- och social
hållbarhet. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något!

kalmar.se

Värdegrund
Vi följer FN:s mänskliga rättigheter *.
Vi strävar mot ett jämställt och tillgängligt evenemang.
Vi har en god affärsetik - noll tolerans mot mutor och korruption.
Vårt evenemang ska vara tryggt och välkomnande för alla oavsett kön, trosuppfattning, etnicitet,
sexualitet och politisk åskodning.
Vi tar miljöhänsyn i alla våra beslut.

Kommunikation
Evenemangets funktionärer och medarbetare informeras om evenemangets
miljö- och hållbarhetsarbete.
Affischer, program och andra trycksaker är tryckta på miljömärkt papper och av ett miljömärkt
tryckeri. Skyltar och liknande ska återanvändas.
Den miljö- och sociala hänsyn som tagits marknadsförs genom till exempel program.
Goodiebags/give aways utesluts alternativt så är innehållet medvetet utvalt ur hållbarhetssynpunkt
Teckentolkning, syntolkning, hörselteknisk utrustning eller stöd på annat sätt finnas vid behov och
om det är möjligt.
Ordval och bilder följer evenemangets värdegrund.
Information finns på minst svenska och engelska samt för evenemanget andra relevanta språk.
Evenemanget har hållbara priser och medaljer.
Vi styr besökarna mot mer hållbara val genom så kallad nudging till exempel genom att lyfta fram
det mest hållbara matalternativet.

Transporter
Vi kommunicerar hur man ska ta sig till evenemanget med kollektivtrafik.
Start- och sluttid anpassas efter kollektivtrafikens tidtabell.
Buss arrangeras till evenemanget.
Vi underlättar för cyklister som besöker arrangemanget.
Vi underlättar för deltagare eller talare/dylikt på distans.

*www.manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060621/9649d2011fd4f5bb858acf1419189c67/konventionstexter_pdfversion.pdf

Vi anlitar leverantörer och fordon som använder förnyelsebara bränslen.
Färdtjänst har möjlighet att stanna nära entrén.
Parkeringsmöjligheter finns för personer med funktionsnedsättning.

Energi och klimat
Elektrisk utrustning som inte används är avstängd.
Vi använder förnyelsebar el/grön el (exempelvis är all el från Kalmar Energi förnyelsebar)
Om vi använder en generator så går den på förnyelsebart bränsle (exempelvis HVO).

Platsen
Platsen har en tydlig miljöprofil.
Platsen, inklusive scenen, är tillgänglig för alla.
Det är ett rökfritt evenemang, både ute och inne.
Det finns möjlighet till källsortering.
Om djur finns med under evenemanget, så har de en bra tillvaro.
Om artister eller andra deltagare erbjuds logi väljer vi ett hotell där miljökrav är ställda.

Mat och servering
I samband med evenemanget serveras ekologisk och/eller rättvisemärkt lokalproducerad mat och
dryck.
Det finns vegetariska alternativ.
Serverar inga rödlistade- eller utrotningshotade arter.
Serverar endast kranvatten.
Vi informerar om matens innehåll och härkomst samt hur den har producerats.
Vi undviker engångsmaterial.
Allt engångsmaterial är återvunnet eller kan återvinnas.
Vi har en ansvarsfull alkoholhantering.
Vi har ett eget pantsystem för plastglas.

