TIPS OCH CHECKLISTA FÖR
HÅLLBARA EVENEMANG
Hållbarhet genom hela planeringen

Arrangör
Resor & transporter

Platsen

Res gärna kollektivt till och inom destinationen och
uppmuntra deltagarna att göra detsamma.

Välj en miljöcertifierad plats, gäller särskilt om
evenemanget är inomhus.

Promenera och cykla – i Örebro finns det mesta på
kort avstånd och det är enkelt att promenera och
cykla i city.

Fråga anläggningar om deras miljöarbete.

Inköp & avfall

Mat & dryck

Planera inköp utifrån att minimera – återanvända – återvinna.

Servera vegetariskt.

Ha en plan för överblivet material.

Välj varor som är lokalt producerade och efter säsong.

Se till att det är enkelt att sortera avfall.

Välj varor som är ekologiskt och etiskt märkta.

Välj lokala, miljömärkta och etiskt märkta produkter.

Servera kranvatten i stället för buteljerat vatten,
“Kranmärkt”.

Välj lokala leverantörer.

Kommunicera vad du serverar och var maten och drycken
kommer ifrån.
Undvik engångsartiklar.
Tänk på att allergiinformation och innehållsförteckning på
maten förenklar för många.

Boende

Värdar

Välj miljömärkta hotell.

Rekrytera lokala värdar.

Visa hur man kan ta sig till
boendet med lokala transporter.

Se till att värdar har bra arbetsvillkor och är försäkrade.
Tänk på att ha en bred mångfald bland värdarna.
Ge gärna utbildning i värdskap och hållbarhetsarbetet.

Kommunikation och marknadsföring
Berätta för deltagarna om hållbarhetsambitioner och vilka hållbara åtgärder som görs.
Prioritera digital kommunikation och marknadsföring.
Involvera och utmana deltagarna att bidra till ett hållbart evenemang.

Välkomnande och tillgängligt
för så många som möjligt
Planera ditt evenemang utifrån tillgänglighetskriterier
så att fler har möjlighet att delta. Tillgänglighet är att
göra det möjligt för personer som har svårt att höra, se,
röra sig, inte tål vissa ämnen, svårt att tolka, bearbeta
och förmedla information.
Kommunicera tillgänglighet redan i inbjudan.
Arbeta aktivt för ett jämställt program och sikta på
paneler med både kvinnor och män.

Bidra till lokalsamhället
Fråga evenemangsanläggningen om att donera
överskottsmaterial och mat.
Samarbeta med en ideell organisation.
Hur kan evenemanget kan sätta ett positivt avtryck
i staden?

Kontakt
Inför planering av evenemang i Örebro så kontakta gärna någon
av våra projektledare. De kan hjälpa dig med råd, vart du ska
vända dig för eventuella tillstånd, samarbetspartners och hur du
jobbar hållbart med ditt evenemang.
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