UN I A D E N

M I L JÖ N

Uniaden är en organisation som ständigt strävar efter att genomföra
verksamheten på ett så hållbart sätt som möjligt. I och med de globala
målen och den ökade medvetenheten kring hållbarhet vill vi i Uniaden
minska utsläppen under arbetsmarknadsdagen och kringaktiviteter.
För att förbättra verksamheten har riktlinjer för alla engagerade och
medverkande företag satts upp.
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KLIMATKOMPENSATION GENOM ZEROMISSION
För andra året i rad väljer Uniaden att klimatkompensera för de
koldioxidutsläpp som mässan genererar. Alla utställare erbjuds att
göra detsamma för sitt medverkande. Detta görs genom ett samarbete med ZeroMission med fokus på projektet Bagepalli biogas Indien.
Projektet syftar till att hjälpa lantarbetarfamiljer med utvecklingsprojekt i det lokala samhället. Ett exempel är att 18 000 biogasenheter
ska byggas, för att ersätta fotogen och vedeldning med biogas i
hemmen för uppvärmning av vatten och matlagning.
Till er som missat Klimatkompensera för medverkandet finns det
möjlighet att lägga till det via Jexpo. Inför årets upplaga av Uniaden
finns det även en möjlighet att räkna ut hur just ditt företags medverkande påverkar.
MILJÖMÄRKT EVENT
I och med det uppstartade miljöarbetet erhöll Uniaden 2018 för första
gången diplomeringen Miljömärkt Event, vilket gjordes i samarbete
med Umeå Energi. Miljödiplomeringen ges ut av Håll Sverige Rent och
indikerar satsningar inom bland annat inköp, avfall och transport. Inför
årets upplaga har nya miljömål satts upp och förhoppningen är att
Uniaden återigen ska uppfylla kraven för Miljömärkt Event i samarbete
med Umeå Energi.
BREAKIT IMPACT CHALLENGE
Under våren 2019 jobbade Uniaden med att klara den 30-dagar långa
utmaningen Breakit Impact Challenge. Utmaningen involverade fem
olika steg som bidrog till att vi utvecklade och förbättrade vår verksamhet ur ett hållbart perspektiv. Vi har använt kunskap och erfarenheter från denna utmaning som vi har applicera på årets upplaga.

MILJÖVÄNLIGA UPPMANINGAR
Som arrangör har Uniaden ett stort miljöansvar för mässan och kringgående aktiviteter, i och med er medverkan har även företag och
andra involverade det. Vi jobbar aktivt för att minska vår påverkan, vi
uppmanar därför till att nedanstående riktlinjer tas i hänsyn.

Ta tåget. Välj gärna det miljövänligaste transportsättet till och från
mässan.
Gå, cykla eller åk kollektivt. Väl i Umeå uppmanar vi vidare att gå,
cykla eller åka kollektivt. Vi erbjuder även persontransporter med
miljöklassade fordon. Det finns möjlighet till att samåka.
Digitalisera gärna. För att minska användningen av tryckt material
rekommenderas alternativa lösningar, något som vi inom Uniaden har
lagt mycket fokus på.
Jobba långsiktigt. Återanvändning är både bra för ekonomin och
miljön.
Undvik engångsmaterial. Om engångsmaterial måste användas, välj
gärna porslin eller papp. Vi tipsar även att använda servetter istället
för tallrikar.
Håll i tävlingar eller andra aktiviteter. Detta kan både ge ökad
uppmärksamhet till montern och kan ses som ett alternativ till att dela
ut giveaways.
Minska mängden avfall. Undvik att dela ut giveaways som är
paketerade eller inplastade.
Giveaways ur en hållbar synvinkel. Om giveaways tas med till
mässan, ha gärna ett tydligt syfte som är värdehöjande till alla
studenter.
Undvik utdelning av vatten. För att minska mängden avfall finns det
stor tillgänglighet för att fylla vattenflaskor under mässan. Ta gärna
med en egen!
Källsortera mer. Det kommer finnas bra tillgänglighet för att
källsortera under mässan, tänk på att sortera rätt.
Panta för miljön. Vi skänker all inkomst från panten till projekt för att
rädda haven genom WWF.
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