MILJÖPOLICY
Övergripande miljöarbete
Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vårt
evenemang hos deltagare, partners, kollegor, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall
införlivas i alla delar av vår verksamhet.
Vi ska genom vårt miljöarbete verka för att kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan.
Vi ska också förmedla kunskap i frågor som rör miljö och hållbar utveckling samt skapa
medvetenhet om och engagemang för miljöfrågorna i organisationen och till våra deltagare.
I sin strävan efter ständig förbättring ska Båstad Hiking Festival verka för att:
-

med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på
miljön. följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi
berörs av

-

i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi

-

sätta människors hälsa och säkerhet i centrum

-

bidra till 0 % nedskräpning

-

utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i
miljöarbetet

-

ställa lika höga miljökrav på leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår
egen verksamhet

-

öppet redovisa och kommunicera vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan
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AGENDA FÖR ATT UPPFYLLA VÅR MILJÖPOLICY
-

Hushålla med naturresurser och energi i allt vi gör och sträva efter att det minskar för
varje år
Utbilda vår personal i våra riktlinjer/miljöpolicy
Ge våra utställare riktlinjer för minsta möjliga miljöpåverkan
Utvärdera leverantörers miljöpåverkan och väga med det i beslut av leverantör
Kommunicera de val vi gör för att minska miljöpåverkan inför, under och efter eventet
Kommunicera väl och skapa tillsammanskänsla

-

Använda så mycket lokalproducerad och ekologisk mat som möjligt
Uppmuntra till vegetariskt alternativ
För lunchpaket, använda miljövänliga material som kan återanvändas
Undvika engångsartiklar
Uppmuntra deltagare att ta med egna vattenflaskor, termosar och erbjuda påfyllnad
Bemannade och välskyltade sopsorteringsstationer vid målgång
Erbjuda soppåsar till alla deltagare

-

Använda gemensamma transporter inom evenemanget
Uppmuntra till kollektivtrafik till och från Båstad – söka samarbete med SJ, Skånetrafiken

-

Återanvänd material år efter år, planera för att material ska vara återanvändbart när det
produceras och köps
Minimera trycksaker till att endast ta fram ”måstena”
Utnyttja digital kommunikation så mycket som möjligt

-

