Hållbara evenemang GöteborgsLokaler
GöteborgsLokaler anordnar årligen runt 60 evenemang på stadens lokala torg, allt från
loppisar, nationaldagsfirande och sommarkalas till julmarknader. Dessa är kostnadsfria och
tillgängliga för alla. För att minska miljö- och klimatpåverkan samt öka jämlikhet och
mångfald under evenemangen så har bolaget under året tagit fram en bolagsintern standard för
Hållbara evenemang för att kvalitetssäkra frågorna med start 2021.
2019 genomfördes en pilotstudie med ett första Hållbart evenemang med hjälp av en konsult
som hade en etablerad modell för att certifiera evenemang. Deras affärsmodell ändrades dock
till att inte fungera för våra många små evenemang varför vi valde att ta fram en egen
standard.

Samarbete - koppla hållbarhet till samarbetspartners och sponsorer
Genom en tidig dialog om hållbarhetsvisioner kan vi kommunicera våra målsättningar och
förhoppningsvis inspirera andra aktörer som är involverade i evenemanget.
Möten genomförs förslagsvis klimatsmart med distansmöten eller klimatneutrala transporter.
Övriga aspekter kan vara att inspirera samarbetspartners att plocka fram hållbara, cirkulära,
klimatsmarta varor eller att andra deltagare också väljer ekologiskt fika eller dylikt.
Benchmarking av andra hållbara evenemang & knyta till andra hållbara initiativ kan skapa
ytterligare värde.
Samarbete sker ofta med övriga aktörer inom stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare,
organisationer och föreningar.

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster
På ett hållbart evenemang erbjuder vi enbart ekologiskt/Fair trademärkt kaffe, te och mjölk
samt ekologisk fika och mat i möjligaste mån. Vi erbjuder alltid vegetariska alternativ samt
avtackning med etisk/miljömärkt produkt eller tjänst.
Ett populärt inslag på evenemangen brukar vara fiskdamm där vi på våra hållbara evenemang
samarbetar med olika secondhandverksamheter för att förse fiskdammarna med återbrukade
leksaker. För att bemanna fiskdammen tar vi in tidigare praktikanter eller andra ungdomar i
behov av sysselsättning.

Miljöhänsyn
Målsättningen är att förberedelsemöten ska ske digitalt eller per telefon alternativt genom ej
miljöpåverkande transporter för vår personal (elbil, cykel, till fots).
För att minska miljöpåverkan som evenemanget medför kommunicerar vi hur man kan ta sig
klimatsmart till evenemanget, var cykelparkeringar, laddstolpar och kollektivtrafik återfinns.
Hållbara evenemang innehåller alltid en programpunkt som inkluderar hållbarhet tex Hållbar
fiskdamm eller medverkan från någon organisation inom området såsom Renova,
Trafikverket, Håll Sverige Rent eller Städa Sverige.
GöteborgsLokaler köper enbart in el med bra miljöval och belysning sker med lågenergi eller
LED och produkter för städ är miljömärkta.

Jämlikhet
Vid ett hållbart evenemang har vi balans mellan män, kvinnor och olika nationaliteter på scen,
i programmet och i marknadsföring.
Det finns tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser, wc och upphämtningsplatser.
Jämställds- och mångfaldsperspektiv finns med vid rekrytering av evenemangspersonal.

Avfall
Vid ett hållbart evenemang finns alltid möjlighet att sortera avfallet i minst tre olika kärl –
restavfall, matavfall och pappersavfall (eller de avfallsslag som är aktuella för evenemanget).
För att bidra till en hållbar konsumtion och produktion arbetar vi mycket med att återanvända
material från tidigare evenemang men även låna och hyra när det kan vara aktuellt. Behöver
inköp ske sker det i första hand från second hand och i andra hand nyproducerat.
Vi undviker engångsmaterial och om det är nödvändigt så är det enbart i naturliga material.
Vi säljer eller skänker material och mat efter evenemanget istället för att slänga för att minska
avfallet.
Vi säkerställer städning av platsen och tömning av sorterat avfall.

Arbetsmiljö
Vid hållbara evenemang har vi en rutin för backup-person vid sjukdom eller liknande. Vi är
uppmärksamma på stress, utmattning hos våra kollegor och säkerställer att arbetsbördan är
rimlig - eventuellt behov av förstärkning vid Hållbar fiskdamm. Vi är uppmärksamma på
mobbing eller diskriminering inom gruppen.
Personalen är utrustade med bra kläder. Vi ser till att bullernivå regleras till lämplig nivå och
vi säkerställer maxantal på plats. Vi har även brandskyddsutrustning, branddörrar,
utrymningsvägar och kan första hjälpen samt har genomgått utbildning för att hantera hot,
konflikter och våld. Personalen har även gått utbildning för att använda hjärtstartare - kolla så
att alla som arbetar på evenemanget har appen för att hitta närmaste.
Vi genomför riskbedömning för våra leverantörer och försäkring gällande egendom och
ansvar finns.

Kommunikation
Vid ett hållbart evenemang har vi balans i kommunikationen mellan män, kvinnor och olika
nationaliteter på scen, i programmet och i marknadsföring.
Vi uppmuntrar gästtalare att transportera sig klimatsmart.
Vi informerar så mycket som möjligt digitalt.

Har ni tips om ytterligare utveckling av våra Hållbara evenemang eller frågor kring dem
vänligen kontakta Karin Ahlström Ullbro, Hållbarhetsansvarig, på karin.ahlstromullbro@goteborgslokaler.se alt 0737-423567.

Varmt välkomna till GöteborgsLokalers Hållbara
evenemang!

