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Vision
Trollhättan Action Week har 
som vision att vara ett av värl-
dens mest hållbara idrottsar-
rangemang inom bland annat 
rullskidor, mountainbike och 
traillöpning. Vidare strävar vi 
mot att ständigt förbättra vårt 
arrangemang från år till år. Vi 
arbetar med hållbarheten för att 
skapa ett arrangemang där alla 

är inkluderade oavsett etnicitet, 
bakgrund, kön, ålder, fysik, funk-
tionsvariation, religion, sexuell 
läggning osv. 
Trollhättan Action Week vill ock-
så bidra till att Trollhättan som 
stad ska tänka och andas håll-
barhet kontinuerligt för plane-
tens skull. 

Miljö
Vi kan stolt presentera samar-
betet vi har med West Sweden 
Action Week (turistrådet). Till-
sammans arbetar vi för att inte 
använda engångsplast, som har 
en stark negativ påverkan på na-
turen. Vidare vill vi prioritera när-
producerad och ekologisk mat. 
Vi uppmuntrar våra besökare att 
söka information om arrange-
manget på hemsidan och/eller i 

våra sociala kanaler, detta för att 
minska användandet av papper. 
Under evenemanget vill vi be-
gränsa eller avstå helt från utdel-
ning av goodie-bags och medal-
jer. 
Slutligen är det viktigt att man 
lämnar naturen i samma skick 
som när man kom.
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Medarbetare, funktionärer 
och sponsorer

Vi är otroligt måna om Trollhät-
tans föreningsliv. Inför varje år 
köper vi tjänster från föreningsli-
vet och ger dem möjligheten att 
tjäna pengar. Genom att mark-
nadsföra sin förening och sin 
sport. Vidare ges föreningarna 
möjligheten att arrangera egna 
tävlingar under Trollhättan Ac-
tion Week. Via föreningarna får 
vi också tillgång till våra fantas-
tiska funktionärer som alltid gör 
en strålande insats under de två 
intensiva veckorna med tävlingar 
i stort sett varje dag. 
Under en mini-kickoff  samlar vi 
medarbetare och funktionärer för 
att delge viktig information inför 
evenemanget. Vi kommunicerar 
vårt hållbarhetsarbete mycket 
noga så att alla får rätt informa-
tion.
  Innan kickoff en får alla genomgå 
en miniutbildning om Trollhättan 
Action Weeks hållbarhetsarbete.

Trollhättan Action Week är ett 
drogfritt arrangemang och upp-
lyser om att det inte är tillåtet att 
röka på öppna platser. Därför ser 
vi till att skapa ”rökrutor” på ett 
överkomligt avstånd från området 
där åskådare och tävlingsdeltaga-
re befi nner sig. 
Efter avslutat evenemang anord-
nas en tackfest. Där får vi som 
arrangörer möjlighet att tacka 
medarbetare, funktionärer och 
sponsorer för ett väl genomfört 
arbete. Givetvis genomförs det i 
samråd med FHM eventuella rikt-
linjer och restriktioner. För efter 
allt slit och fantastiskt arbete vill vi 
visa vår uppskattning till alla som 
arbetat fl itigt under evenemanget 
så att vi kan få med samma moti-
verade medarbetare och funktio-
närer på framtida evenemang. 

Inkludering och jämlikhet
Vi fokuserar på fyra viktiga håll-
barhetsaspekter; Miljö, social, 
ekonomisk och organisatorisk 
hållbarhet. Social hållbarhet är en 
aspekt som vi arbetat länge och 
mycket intensivt med. Vi vill att 
alla ska känna sig välkomna och 
vi har stort fokus på mångfald i 
evenemanget.  
Vi har specialinriktade lopp där 
vi välkomnar personer med funk-
tionsvariationer. Där ger vi dem 
möjligheten att vara lika delak-
tiga som övriga motionärer och 
elitidrottare. Alla är som sagt lika 
mycket värda. Inför år 2021 kan vi 
stolt presentera att Pride blir en 
del av idrottsarrangemanget. 

Att bli ett av världens mest håll-
bara idrottsarrangemang sker 
inte över en natt. Därför väljer vi 
att fokusera på en eller två håll-
barhetsaspekter lite mer inför 
varje evenemangsår. År 2021 lig-
ger fokuset på miljöarbetet samt 
mer och fortsatt fokus på den so-
ciala hållbarheten. År 2022 är pla-
nen att fokusera och utveckla den 
ekonomiska hållbarheten och 
även hållbarheten inom organi-
sationen.  Vi tror att detta sätt att 
arbeta på bidrar till en starkare 
grund inom organisationen och 
att varje hållbarhetsaspekt nog-
grant blir utformat. 
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Agenda 2030
Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling 
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvin-
nor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. 

Vi på Trollhättan Action Week strävar efter att vara med och nå målen 
i agenda 2030. För att vårt arbete ska bli så kvalitativt som möjligt 
jobbar vi hårdare mot vissa mål. Inriktningen är att under varje år 
jobba vidare med de valda målen för att uppfylla Agenda 2030. 

Vilket mål är viktigast för dig? 
Besök https://www.globalamalen.se/bli-malmedveten-nu/ för att ta 
testet.  

Klimatsmarta boenden 
& resor

Som nämnt tidigare arbetar vi 
med att uppmuntra deltagare 
och besökare att resa och bo mer 
hållbart genom att kommunice-
ra detta i våra sociala kanaler. Vi 
uppmuntrar våra besökare att 
planera och genomföra klimats-
marta resor. 
Det innefattar även klimatkom-
pensering vilket syftar till att 
man betalar för att motsvarande 
mängd utsläpp som man själv 
förbrukar minskar någon annan-
stans. 
Besök följande hemsida för mer 
info: www.naturskyddsforening-
en.se/klimatkompensation.)

För dem som reser inom regionen 
där Västtrafik trafikerar uppmunt-
rar vi till att använda deras rese-
planerare, samt en resekalkylator. 
Besök följande hemsidor för mer 
information: 

www.vastrafik.se samt
www.klimatsmartsemester.se

För att vara med och bidra i arbe-
tet mot en mer hållbar planet och 
en bättre framtid för människor, 
natur och miljö, säkerställer vi att 
de boenden/hotell vi samarbetar 
med under evenemangsveckan 
arbetar hållbart. 
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