Informationsmaterial till funktionärer för Kretsloppsveckan
Borås Energi och Miljö har en dröm om en fossilbränslefri stad. Om drömmen ska
uppnås måste alla som bor och verkar i staden medverka i stadens miljöarbete.
Under Kretsloppsveckan lyfter vi fram olika aspekter av det miljöarbete som vi
genomför och inbjuder till information och kunskap om kretsloppsstaden Borås.
Ett steg i rätt riktning för att uppnå vår dröm om en fossilbränslefri stad.
Program 2012
För mer information se: www.borasem.se/kretsloppsveckan
Måndag Klimatsmart mat
Kulturmåndag på Kulturhuset. Föredrag om klimatsmart mat med författaren Stefan Edman
som moderator.
Tisdag
Frukostseminarium, Entreprenörskap inom energieffektivisering - för inbjudna företag.
Lunchföreläsning på Kulturhuset om Biologisk mångfald.
Hyllning av skräpplockare - Alla 8 716 skräpplockare som hjälpte till under
Skräpplockardagarna har fri entré på Borås Djurpark hela dagen.
Onsdag
Miljögala RE:WARD 2012 - Helkväll på Folkets Hus med bland annat Carolina af Ugglas,
Christer Fuglesang och Borås RE:WARD 2012. Sprakande show och underhållande samtal
med miljöfokus.
Köp biljetter via Ticnet.
Lunchföreläsning på Kulturhuset - Högskolan presenterar återvinningsprojekt.
Torsdag
Öppet hus på Ryaverket - Se Borås från ovan! Guidad tur på Ryaverket där vi berättar hur
avfall omvandlas till nyttor som fjärrvärme och el. Möjlighet att se Borås från toppen av
ackumulatortanken! Kaffe och bulle. Kl. 15-19.
Lunchföreläsning på Kulturhuset - tema Gifter i vår vardag.
Fredag
Kretsloppis, klädswopping och auktion - Loppmarknad på Stora Torget. Det kommer även
finnas klädswopping och auktion, allt för att främja våra sakers kretslopp.
Läs mer på www.borasem.se/kretsloppis.
Lördag
Kretsloppet 2012 - Löpning för hela familjen! Sträckor: 10, 5 och 2 km samt
knattekretsloppet, 400 m för barn upp till 6 år. Efteranmälan torsdag till lördag. För mer info,
besök www.kretsloppetiboras.se
Söndag
Den hållbara staden - Ta med hela familjen på Navets utställning "Den hållbara staden". Fri
entré hela dagen! Navet, Nybrogatan 9A. Kl. 11–16.
Ljusshow på ackumulatortanken - Veckan avslutas med ett miljövänligt "fyrverkeri" på
ackumulatortanken kl 21.

Hela kretsloppsveckan är certifierad enligt Håll Sverige Rents miljömärkning
Miljömärkt event. Vi har certifierat arrangemanget eftersom det ger oss
verktygen för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Detta är nödvänligt för att
komma närmare vår dröm och en hållbar framtid. Detta dokument riktar sig till
alla funktionärer som medverkar under kretsloppet och hela kretsloppsveckan.
Du har fått detta för att få kunskap om miljömärkt event och varför det är viktigt
att arbeta med detta.
Allmän miljökunskap
Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp inom miljövetenskap. När allt vi gör är
långsiktigt hållbart för all framtid har vi en hållbar utveckling.
Idag lever vi inte i en hållbar värld. Vi förbrukar dagligen energi och råvaror i
snabbare takt än återbildningen av dem. Vi använder ändliga källor av fossilt
bränsle från jordens inre till plastsaker och som bränsle till våra fordon.
Jordbruket använder ändliga resurser av gödselmedel. Vi fiskar upp mer fisk än
vad som hinner växa upp i haven och vi släpper ut mer klimatpåverkande
koldioxid än vad jorden hinner ta upp. Dessutom släpper vi ut farliga ämnen i
miljön och utarmar vår biologiska mångfald genom utrotning av arter. Om alla på
jorden levde som oss i Sverige skulle det behövas tre jordklot för att vi skulle
klara oss.
Kretsloppsveckans miljöpåverkan
Aktiviteterna under kretsloppsveckan har en påverkan på miljön och vårt
uppdrag är att minska denna påverkan så långt det går. Arrangemangen ger
upphov till miljöpåverkande transporter och det förbrukas en del varor,
exempelvis funktionärernas mat, mat till besökare, informationsblad till besökare
som direkt eller indirekt påverkar miljön i olika grad.
För att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan från kretsloppsveckan har
vi tagit fram ett par nyckeltal. Dessa rör följande.
- Information om miljömärkt event och miljöfrågor till berörda
- Använda miljömärkta livsmedel och förbrukningsvaror.
- Minska uppkomsten av avfall
- Sortera avfall i rätt fraktioner
- Använda miljöfordon
Genom att arbeta med dessa nyckeltal gör vi alla en insats för att skapa en mer
långsiktigt hållbar värld.

Ditt Uppdrag
Som funktionär har du en mycket viktig roll i detta arbete. Ditt uppdrag är att
kommunicera vårt miljöarbete till besökarna. Detta innebär följande.
- Visa besökarna var närmaste miljöstation finns så att avfallet kan sorteras
i rätt fraktion och återvinnas på bästa sätt. På stora torget kommer det
stå en samling miljöstationer. Allt som läggs i dem återvinns.
Plast blir till nya plastprodukter, matrester blir till biogas, papper blir till
nytt papper och metallförpackningar blir nya metallvaror. Det som slängs i
soptunnorna kommer att gå till förbränning och bli till fjärrvärme.
- Alla bananer som serveras under kretsloppet är KRAV-märkta, av skalen
ska vi producera biogas. Därför är det viktigt att de sorteras som
matavfall.
- Alla trycksaker under kretsloppet är svanenmärkta.
- Vi kommer väga allt avfall från kretsloppet och verka för att minska
mängderna under kommande år.

Miljömärkt Event
Miljömärkt Event är en miljömärkning av Stiftelsen Håll Sverige Rent för just
events. Man har miljömärkt festivaler, idrottstävlingar, mässor och andra events.
Intresset för ett aktivt miljöarbete bland arrangörer växer. Miljömärkt Event
innebär ett trovärdigt och utprovat verktyg för miljöarbetet.
De kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för miljömärkningen Miljömärkt Event
kan liknas vid ett förenklat miljöledningssystem där fokus ligger på handling. De
ger stöd till ett strukturerat miljöarbete som täcker in de områden där ett event
har en påverkan på miljön. Kriterierna omfattar bland annat avfallshantering,
inköp, transporter, energi och klimatpåverkan. Kriterierna hjälper eventet att
minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen. Dessa förbättringar
förstärks genom att arbeta med miljömärkningens inbyggda verktyg för
uppföljning och utvärdering efter eventet.

