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Checklista för mer hållbara konferenser,
event och arrangemang i Norrköping

Vi vill ha ett hållbart Norrköping som är tillgängligt för alla. Där alla har möjlighet att delta på lika
villkor och med bästa tanke på klimat, miljö och etik. Norrköpings kommun har tagit fram den här
checklistan för att underlätta för dig som är arrangör av olika konferenser, event och arrangemang att
göra din aktivitet mer hållbar och tillgänglig. Här hittar du tips, idéer och rekommendationer att tänka
på, både när du planerar din aktivitet och under själva genomförandet.
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss:
Signe Isaksson, signe.isaksson@norrkoping.se
Emma Johansson, emma.a.johansson@norrkoping.se
Lycka till med din aktivetet!

Kommunikation

Transporter

Inbjudningar, affischer, program och andra trycksaker
är tryckta på miljömärkt papper eller att ett miljömärkt
tryckeri används

Tala gärna om hur man kan ta sig till eventet med allmänna
kommunikationsmedel. Anpassa gärna start- och sluttid till
aktuell tidtabellen

Deltagarbrickor görs i miljöanpassat material, är
återvinningsbara och lämnas tillbaka efter aktivitetens slut

Vid behov av transporter anlitas lokala firmor och leverantörer
och fordon med förnybart bränsle prioriteras

Om deltagarna erbjuds logi väljs ett miljöcertifierat
eller miljödiplomerat hotell eller vandrarhem

Taxi och färdtjänst ska ha möjlighet att stanna i nära anslutning
till entrén

Den miljö- och etiska hänsyn som tagits marknadsförs
genom information i program och vid eventet

Parkeringsmöjligheter finns för personer med funktionsnedsättning

Engångsförpackningar för give-aways undviks. I första hand
väljs tygkassar producerade i etisk och ekologisk certifierad
bomull
Profilmaterial är miljöanpassat. Bomullsprodukter är producerade av etisk och ekologisk certifierad bomull

Mat och servering

Tänk på att det kan finnas behov av teckentolkning, syntolkning, hörsel-teknisk utrustning eller stöd på annat sätt
Tänk på allergiker och undvik starka dofter
Avtackning sker gärna med en etiskt och/eller miljömärkt
produkt

Använd gärna etiskt och ekologiskt kaffe och te till fikat. Även
frukt och övrigt fikatillbehör är etiskt och ekologiskt märkt i så
stor utsträckning som möjligt
Vid matservering finns i så stor utsträckning som möjligt produkter som är etiskt och ekologiskt märkta
Deltagare tillfrågas i inbjudan om de har behov av specialkost
Erbjud gärna kranvatten istället buteljerat vatten

Lokalen eller platsen

Erbjud gärna information om förtäringens innehåll och vilka
produkter som är etisk och ekologisk märkta
Engångsmaterial som exempelvis plastmuggar undviks. I första
hand används porslin och i andra hand engångsartiklar i papper

Uthyraren av lokalen har en uttalad miljöpolicy - antingen
genom miljöcertifiering eller genom att man kan visa på en
tydlig miljöprofil och använder miljömärkta produkter
Källsortering för förpackningar, papper, komposterbart och
brännbart erbjuds och det finns även tydlig information om
hur man ska källsortera

Energi och klimat

Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som
använder rullstol
Elektronisk utrustning som inte används stängs av
Entrén har en lämplig ramp och entrédörrarna har automatiska öppnare. Trösklar bör vara avfasade

Använd gärna Grön el – det vill säga el som är producerad av
sol, vind, vatten eller biobränsle

Rökförbud råder i anslutning till entré
Stora glasytor är tydligt markerade
Platser finns för deltagare som använder rullstol och podiet
är lättillgängligt

Konferensutrustning kan användas av personer med funktionsnedsättning
Det finns tele- och hörslinga samt bärbara mikrofoner
Dokumentation i pappersform undviks och i stället hänvisas till
webblänkar alternativt att dokumentationen finns tillgänglig
på ett USB-minne

Märkningar för etiskt, ekologiskt och miljö
En etiskt märkt produkt uppyller ILO:s åtta kärnkonventioner kring
mänskliga rättigheter i arbetslivet. När vi väljer en etiskt märkt produkt
bidrar vi till förbättrade arbets- och levnadsvillkor i utvecklingsländer.
Fairtrade är ett exempel på en etiskt märkning.
Med ekologisk menas främst att produkten är producerad utan kemiska
bekämpningsmedel. KRAV är ett exempel på ekologisk märkning.

Norrköpings kommun.
För dig. För alla. För det goda livet.
I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del
av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är
att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och
verksamheter i vårt område.
Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential
som bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer
ur kreativitet och våra 9 000 medarbetare.
Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende,
näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar
för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.

NORRKÖPINGS KOMMUN
Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
E-post: norrkoping.kommun@norrkoping.se
www.norrkoping.se
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Det finns ett antal godkända miljömärkningar som visar att produkten
är framtagen på ett mer miljöanpassat sätt än motsvarande produkter.
Exempel på det är Bra Miljöval, EU-blomman och Svanen.

