
Guide till
hållbara
evenemang
Den här är en guide för att genomföra hållbara evenemang inom projektet
Mobilt projektkontor - Uppsökarna.



Den här är en guide för att genomföra hållbara evenemang. Välj tre
hållbarhetsmål och beskriv hur ni ska göra för att uppnå målet. Utgå från
vilken förändring ni vill se och era lokala förutsättningar. Ni kan välja någon av
förslagen i listan nedanför eller välja egna mål genom att koppla an till de
globala målen i Agenda 2030.



Förslag till hållbarhetsmål
 

• Stötta småskaliga livsmedelsproducenter genom att erbjuda en plats för
försäljning (Mål 2)

• Servera närproducerad mat efter säsong från lokala
livsmedelsproducenter (Mål 2)

• Bjud in fler engagerade till arrangörsgruppen för att få en jämn
könsfördelningen (Mål 5)

• Ta hänsyn till mångfald och jämlikhet när du bjuder in talare och artister
(Mål 5)

• Erbjud kranvatten framför förbuteljerat vatten på flaska (Mål 6)
• Kontakta Miljöförvaltningen på Uppsala kommun för frågor om

miljöhänsyn (Mål 6)
• Involvera invånarna som funktionärer och volontärer (Mål 8)
• Tänk på tillgänglighet för alla, till exempel hörslingor och rullstolsramper

(Mål 10)
• Anpassa öppettiderna efter kollektivtrafikens tidtabell (Mål 11)
• Uppmuntra till samåkning, informera om kollektivtrafik och

pendlingsavstånd i minuter (Mål 11)
• Informera och utbilda personal och funktionärer i hållbarhetsmålen (Mål

12)
• Minska matsvinn. Skänk bort överbliven mat (Mål 12)
• Ha en avfallshantering uppdelad efter material, sopsortering och

återvinning (Mål 12)
• Bjud in lokal kultur för att uppträda och ha lokala produkter till försäljning

(Mål 12)
• Undvik att skriva ut årtal på skyltar, så att de kan återanvändas till nästa år

(Mål 12)
• Undvik engångsmaterial och plast. Använd istället återbruks- och

återvinningsbara muggar. Ha marknaden vid en skolgård och använd
skolmatsalens bestick och diskmöjligheter (Mål 12)

• Inkludera flera i arrangörsgruppen, blanda ålder, kön och nyinflyttade (Mål
16)



Våra hållbarhetsmål
 

Exempel på hur du skriver hållbarhetsmål:
 
Mål 1: Erbjud kranvatten framför förbuteljerat vatten på flaska (Mål 6).
Åtgärd: Vi ska inte sälja förbuteljerat vatten utan vi ska istället uppmuntra att
besökarna använder vattenkranen på sidan av huvudbyggnaden. Vi ska sätta
upp en skylt vid kranen där det står ”Här får du gärna fylla på din medhavda
vattenflaska”. I Facebook-eventet ska vi skriva att man gärna får ta med sig
vattenflaskor.
 
Mål 2: Involvera invånarna som funktionärer och volontärer (Mål 8)
Åtgärd: Vi annonserar och frågar bygdens unga om de vill arbeta som
funktionärer för en liten peng. Utställare får betala en avgift som går till att
avlöna ungdomarna.
 
Mål 3: Anpassa öppettiderna efter kollektivtrafikens tidtabell (Mål 11)
Åtgärd: Vi förlägger start- och sluttid efter kollektivtrafiken in till Uppsala för
att möjliggöra att personer från stan och andra platser slipper använda bil. Vi
kontaktar i god tid även UL och frågar om de kan sätta in fler bussar den
specifika dagen då vi förväntar oss många besökare.
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