Det här Green Umeå
Kriterier och budskap

Tillsammans för ett grönare Umeå
Under Green Umeå samlas företag, organisationer och privatpersoner med en vision om en grönare
framtid i Umeå och den norra regionen. Vi tror att både vilja, engagemang och kunskap finns här. Det är
ingen tävling i vem som är bäst, det handlar inte om var du står idag – utan om vad just du är beredd att
bidra med för att skapa förbättring.
Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete mellan
lokala företag och organisationer. Det är ju faktiskt när många bidrar med litegrann som små steg blir till
stora förbättringar.

Bli en del av Green Umeå? Kriterier
Kriterier:
•

Vi arbetar aktivt för en hållbar
utveckling och minskad
miljöbelastning i vår verksamhet

•

Vi är politiskt obundna och står för
alla människors lika värde

•

Vi har någon form av konkret plan
för vårt miljöarbete, t.ex. en
certifiering

•

Vi följer upp vårt miljöarbete

Dessutom gillar vi:
• Medskapande
• Ett inkluderande förhållningssätt
• Att man delar med sig av sin
kompetens och sina erfarenheter
inom miljöområdet

www.greenumea.se
Webbplatsen greenumea.se är det
kommunikativa navet för Green Umeå.
Här samlas information till alla med ett
intresse och engagemang i Umeå och
den norra regionen.
Syftet är att samla och tydliggöra det
arbete som görs i området. På så vis
vill vi uppmuntra fler att ansluta sig.

På webbplatsen ska besökaren kunna
hämta hem:
• Märket ”Vi är en del av Green Umeå”.
• En enkel guide över hur märket kan
och får användas.
• Information och goda exempel.
• Samverkansidéer.

Förtydligande rad
För att märket ska kunna stå som
ensam avsändare, t ex på en t-shirt
eller en cykelkärra, så kan en
beskrivande rad läggas till.
Raden används alltid i anslutning till
märket och aldrig fristående.
Raderna till höger är alternativ. De
kan även användas som rubrik eller
underrubrik.

Alternativ
– Vi samarbetar för miljön.
– Tillsammans för en hållbar tillväxt.
– Ett samarbete för hållbar utveckling.
.

Kul att ni vill bli en del av Green Umeå!
Så här gör ni:
1. Besluta er för att bli en del av
Green Umeå.
2. Ge exempel på vad ni
gör/planerar göra i er verksamhet
för att minska miljöbelastningen.
3. Godkänn att ni ställer er bakom
satsningen och bekräfta att ni
uppfyller kriterierna.

4. Vi är väldigt stolta över att du vill vara
en del av Green Umeå – och vi hoppas
att du är lika stolt över din medverkan.
5. Vi som ingår i Green Umeås
redaktionsråd ser nu över er ansökan
och kontaktar er med en bekräftelse
inom ett par veckor.
6. Berätta sedan gärna om Green Umeå
genom att använda märket i egen
kommunikation – internt och externt, se
vår grafiska guide.

Hur vi kan uttrycka oss, alternativ 1
Berätta gärna på din webb eller i nyhetsbrev om att ni anslutit er till Green
Umeå. Här finns två textexempel du gärna får använda dig av i din egen
kommunikation:
ORGANISATIONEN* – nu en del av Green Umeå
ORGANISATIONEN* är en del av Green Umeå. Det är vi för att vi tror att många
små steg blir till stora förbättringar, för att vi brinner för hållbar utveckling och
för att vi vill vara en av pusselbitarna som bygger en grönare plats i norra
Sverige.
*Här lägger du in namnet på just din organisation

Hur vi kan uttrycka oss, alternativ 2
- en längre text med exempel
ORGANISATIONEN* – nu en del av Green Umeå
ORGANISATIONEN* är en del av Green Umeå. Det är vi för att vi tror att många små steg blir
till stora förbättringar, för att vi brinner för hållbar utveckling och för att vi vill vara en av
pusselbitarna som bygger ett grönare Umeå.
Därför erbjuder vi på ORGANISATIONEN* bland annat gratis lånecyklar med generöst
lastutrymme till alla kunder, säljer och använder 100 procent LED-belysning och jobbar
aktivt med att ställa om till att helt och hållet bruka förnyelsebar energi i våra verksamheter.
Tillsammans med många andra lokala aktörer stöttar vi Green Umeås vision, det betyder att
ORGANISATIONEN* aktivt jobbar med att:
1. Satsa allt mer på förnyelsebara energikällor
2. Minska vår klimatpåverkan genom xxx
3. Göra klimatsmart tänkande till en del av vår värdegrund
*Här lägger du in namnet på just din organisation tillsammans med relevant text som talar om vad just din organisation erbjuder

Alla pusselbitar behövs
Norra Sveriges invånare, organisationer, grupper och föreningar är miljömedvetna,
och det finns massor av vilja och engagemang. Vi tror att medskapande,
jämställdhet och mångfald är nyckeln till en grönare framtid, därför samlar Green
Umeå nu alla som tror på hållbar utveckling och vill bidra med sin del.
Var för sig har vi kommit olika långt, och det finns mycket kvar att göra.
Tillsammans kan vi bli ännu bättre.
Tack för att du vill bli en del av Green Umeå!

