Checklista för hållbara evenemang

Denna checklista ska ge stöd till att arbeta mer hållbart och
är ett verktyg för arbetet enligt kultur- och
fritidsförvaltningens rutin för hållbara evenemang.

HÅLLBAR KONSUMTION
☐Vi erbjuder ekologiska, närproducerade, säsongsanpassade
eller fairtrade-märkta alternativ vid förtäring.
☐Vi erbjuder vegetariska eller veganska alternativ, gärna
som norm.
☐Vi har möjliggjort för besökare att sortera sitt avfall i olika kärl
Vi har tänkt igenom hur matsvinnet kan minskas.
☐Vi har kranvatten istället för flaskvatten.
☐Vi undviker engångsmaterial som exempelvis plastmuggar.
(Tips: Om ni säljer dryck - använd pantsystem på glas eller uppmana besökare att ta med egen mugg!)
☐Vi har sett över vad vi kan hyra eller låna istället för att
köpa nytt.
(Tips: Fritidsbanken!)
☐Vi har övervägt behovet av fysiska foldrar/program etc.
☐Vi har ett digitalt program.
Tips: Använd exempelvis en QR-kod på affischen).
☐Vi väljer i första hand immateriella gåvor till föreläsare,
exempelvis en biobiljett, och i andra hand hållbara materiella
gåvor.
☐Vi samarbetar med lokala aktörer.
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☐Vi uppmanar deltagarna att resa kollektivt.
☐Vi har anpassat start- och sluttid för evenemanget till tågoch busstider.
☐Vi har övervägt att bjuda in deltagare och/eller föreläsare
att delta via exempelvis Skype för att minska transport.

KOMMUNIKATION
☐Vi har kommunicerat vårt hållbarhetsarbete i inbjudan.
☐Vi berättar för deltagarna hur de kan bidra till hållbarhetsarbetet, t.ex. hur de kan sortera sopor eller resa kollektivt till evenemanget.

TILLGÄNGLIGHET, SÄKERHET
OCH JÄMSTÄLLDHET
☐Vi har anpassat arrangemanget så att deltagare med nedsatt syn-,
hörsel- eller rörelseförmåga kan delta.
☐Vi har säkerställt att alla gångvägar i anslutning till och inne på
evenemangsområdet är framkomliga för alla, oberoende av
funktionsvariation.
☐Vi har sett över om programmet är jämställt och funderat över
vilka som representeras, vilken mångfald som finns bland
talare/artister.
☐Vi har sett över att arrangemanget är tillgängligt för alla.
(Exempelvis att det är gratis och kommunicerat i kanaler som
når alla).
☐Vi har säkerställt att det finns fungerande första hjälpen- samt
brandutrustning.
☐Vi följer myndigheters samt kultur- och fritidsförvaltningens
rekommendationer gällande försiktighetsåtgärder vid
evenemang och sammankomster.

Har du frågor så hör av dig till:
Bibliotek: Lena.roos@lund.se
Fritid: Mats.alinder@lund.se
Idrott: Marcus.jonsson@lund.se
Kultur och Kansli: Mira.norrsell@lund.se

