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Bakgrund

Varför anordnas Gamlestadsgalej?

Syftet med Gamlestadsgalej är att lyfta stadsdelen genom att föra näringslivet, besökarna
och invånarna som bor i Gamlestaden närmare varandra genom att tillsammans njuta av ett
evenemang. Evenemanget är för alla - oavsett ålder, etnicitet, kön eller bakgrund.

Bra att veta innan

Gamlestadsgalej är ett hållbart evenemang som tar inspiration från Göteborg & Co’s
hållbarhetsdirektiv. Direktivet har 7 fokusområden som presenteras nedan:

● Zero-Waste
● Lokalt, spännande och klimatsmarta livsmedel
● Klimatneutralt 2030
● Cirkulärt och återanvänt
● Av alla för alla! - Jämlik stad,
● Tillgängligt och tryggt för alla!
● Jämställdhet 50/50

Syfte med hållbarhetsriktlinjer

Hållbarhetsdirektivet säkerställer och svarar upp mot aktörers förväntade effekter
inom hållbar utveckling och omställning och ska fungera som ett verktyg och en
drivkraft för att uppnå destinationens hållbarhetsmål. Direktivet har sin
utgångspunkt i Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling, Göteborg &
Co’s affärsplan och hållbarhetsramverk, Göteborg Stads övergripande
hållbarhetsambitioner samt nationella och globala hållbarhetsmål såsom Parisavtalet
och Agenda 2030.
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De 7 fokusområdena

Zero-Waste

Gamlestadsgalej har ambitionen att minska och förebygga avfall samt sortera det som
uppstår till 100%. Galejet arbetar i linje med Göteborgs stads avfallsanvisning för
evenamang och syftar till att hantera avfallet på rätt sätt. Vill du läsa mer om
avfallsanvisningarna klicka på >>
https://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/anvanda-stadens-mark/evene
mang/hantera-avfall.

Genom cirkulära modeller som metoden 5R ämnar vi att skapa ett nyttigare och mer
hälsosamt jordliv för alla nuvarande samt kommande generationer. 5R står för: Refuse,
Reuse, Refill, Recycle och Rot (på svenska: Avstå, Minska, Återanvänd, Återvinn och
Kompostera). Modellen berör inte enbart avfall i form av skräp, utan syftar också till att
hantera mat på “rätt sätt”. Det handlar till exempel om att laga fond på rester för att undvika
att slänga mat. Det är en stor process att implementera metoden, men en nödvändig lösning
för att vara ett hållbart evenemang.

Lokalt, spännande och klimatsmarta livsmedel

Göteborg är en stad med stort lokalt utbud av spännande mat och dryck. Genom att lyfta
fram och gynna lokala aktörer, bidrar vi med att skapa ekonomisk hållbarhet för det lokala
näringslivet. På evenemanget Gamlestadsgalej vill vi skapa ett hållbart tänk kring mat och
dryck samt inspirera aktörer och besökare till att välja mat med mindre CO2 utsläpp.
Målsättningen är att maten och drycken som serveras ska vara 50% ekologisk samt lokal.
Vill du räkna på hur mycket CO2 utsläpp din verksamhet har? Med hjälp av WWF:s One
planet plate kalkylator:
https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/matkalkylator/#:~:text=Klimatgr%C3%A4nserna%20f%
C3%B6r%20en%20m%C3%A5ltid&text=Budgeten%20%C3%A4r%2011%20kg%20koldioxid
ekvivalenter,CO2e%20per%20m%C3%A5ltid kan du räkna ut ditt CO2 utsläpp. WWF:s
klimatbudget hänvisar till att en måltid ska vara 0,5 kg CO2 per måltid.

Cirkulärt och återanvänt

Vi vill återanvända eller återskapa det vi inte längre använder. Det handlar om en vilja att ta
tillvara på något gammalt och skapa något nytt av det, istället för att slänga det. Som aktör
på Gamlestadsgalej ser vi hellre att du hyr saker än att köpa nya och ger överblivna saker till
behövande istället för att slänga bort dem. Det cirkulära återbruket bidrar till en ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet. Släng inte gamla saker - fundera på hur de kan få ett nytt
liv!
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Klimatneutralt 2030

Målet med att bli ett klimatneutralt evenemang till 2030 handlar om att vi och våra aktörer
tillsammans ska välja att använda oss av miljöklassade produkter samt transporter som
minskar klimatpåverkan. Det innebär att vi, aktörer och projektgrupp, aktivt ska tänka på hur
våra produkter påverkar klimatet för att kunna arbeta mot målet att bli klimatneutrala.
Gamlestadsgalej inspireras av Göteborg och Co’s agerande i frågan och kommer utifrån
målgrupper, valet av innehåll, produkter och transportslag analysera evenemangets
klimatpåverkan.

Tillgängligt och tryggt för alla!

Vad menas med tillgänglighet? Ett tillgängligt samhälle utformas i syfte att så många som
möjligt ska kunna använda och ta del av det. För oss på Gamlestadsgalej innebär det bland
annat att varje individ ska kunna ta del av den fysiska miljön på evenemanget. Den fysiska
miljön syftar till att alla ska ha möjligheten till att se, höra och känna. Det ska vara lätt och
ekonomiskt hållbart för alla att ta sig till samt från våra olika områden. Vi vill att alla besökare
ska känna sig delaktiga i vårt evenemang!

Av alla för alla! - Jämlik stad

Göteborg och Co har som mål att utmana hur de gör evenemang. Det inspireras vi av när vi
genomför Gamlestadsgalej. Vi vill erbjuda ett evenemang som inkluderar alla för att skapa
en mer jämlik och hållbar stadsdel som bidrar till tillit, bättre sammanhållning samt en hållbar
social miljö. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter
oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan
ställning. Gamlestadsgalej är ett evenemang med fokus på att stärka sammanhållningen och
tilliten i stadsdelen.

Jämställdhet 50/50

I linje med Göteborg och Co’s hållbarhetsdirektiv, vill även vi att Gamlestadsgalej ska
påverka på ett samhälleligt plan genom en 50/50-metod. Det innebär att vi genomgående
ska sträva efter att boka aktörer 50/50 (kvinnor/män) och kommunicera 50/50 samtidigt som
vi i evenemanget satsar på att lyfta jämställdhetsfrågan.
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