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Miljö, hållbarhet och klimatarbete

Ett klimatpositivt 
Uppsala i sikte 
40 lokala aktörer med cirka  
38 000 anställda som sam- 
arbetar för klimatdriven 

affärs- och verksamhetsutveckling skapar kraft. 
Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention 
och bidrar till kommunens miljö- och klimatmål och ett 
hållbart Uppsala. 

Vi stödjer världen i över-
gången till klimatsmart mat

Vetenskapen bakom mat och klimatförändringar är  
svår, men de beslut som måste fattas för att bekämpa 
den är enkla. Menyplaneringsverktyget – CarbonAte 
möjliggör för kockar att snabbt bli experter på att laga 
klimatsmart mat samtidigt som restaurangen får  
direkta resultat att kommunicera ut till gäster. Verkty-
get har använts sedan hösten 2018 och vår restaurang 
har minskat sin klimatpåverkan med 14% (våren 2019).

Svanen – Nordens officiella miljömärk-
ning, arbetar offensivt för att rädda värl-
den lite grann varje dag. Vår Svanenmärkta 
restaurang och konferensverksamhet har 
tagit ett helhetsgrepp om miljöarbetet 

och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, 
med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.

 
En tredjedel av producerad mat slängs 
årligen, vilket resulterar i 1,3 miljarder ton 
matsvinn globalt. Detta är ett stort miljö- 
och ekonomiproblem. Med Karma kan vi få 
matsvinnet att nå konsumenterna till ett 

lägre pris. Bra mat till en lägre kostnad samtidigt som  
vi gör vår planet en tjänst. 

Kranmärkt är en nationell hållbarhets-
märkning för verksamheter som väljer 
kranvatten istället för förpackat vatten. 
Nyttigt, lokalproducerat och tillgängligt 
dygnet runt.

På Uppsala Konsert & Kongress gör vi miljömedvetna 
och ekonomiska val. Som att vi serverar kranvatten till 
våra gäster. Vi bedriver stolt och välsmakande kran-
märkt verksamhet!

Social hållbarhet
Vi jobbar förstås också med hållbarhet inom andra om-
råden. Stora delar av vår personal är utbildade av RFSL 
Uppsala kring HBTQI-frågor. UKK är också stolta över 
att vara Pride House i Uppsala!
 

På UKK är alla välkomna 
– lika välkomna! 
Under Uppsala Pride 2019 
förvandlades vårt hus till 
Pride House för en dag.  
Pridefestivalen som arran- 

geras i samarbete med RFSL Uppsala lyfter särskilt 
fram asylsökande, papperslösa och nyanlända  
HBTQI-personer och deras situation. Programmet  
för dagen innehöll juridisk rådgivning, seminarier,  
föreställningar, debatter och inte minst en traditions- 
enlig stor, stolt fest.
I vår strävan att vara ett hus för alla så utbildades stora 
delar av UKK:s personal i HBTQI-frågor inför Pride  
House. Utbildningarna, som leddes av RFSL Uppsala, 
hade frågor om sexuella läggningar och könsidentiteter 
som fokusområden.

Keychange  
– för ett jämställt musikliv 
UKK är ansluten till det 
internationella initiativet för 

jämställdhet inom musikbranschen. I sällskap av aktö-
rer som Barbican, BBC Philharmonic, Vara Konserthus 
och många fler jobbar vi för aktivt för att se fler kvinnor 
på allas våra scener. 

Bygg vänskap genom kultur
Kulturkompis, som arrang-
eras av Studieförbundet 

Bilda, förenar människor med olika bakgrund och 
erfarenheter genom gemensamma kulturupplevelser. 
När du anmäler dig till Kulturkompis matchar Bilda 
dig med andra i en kulturkompisgrupp. Några har bott 
i Sverige länge, kanske hela livet, medan andra är helt 
nya i landet.

ukk.se/om-ukk/miljoarbete

Vi jobbar aktivt med hållbarhet och miljö. Vi mäter vår klimatpåverkan och justerar vår 
verksamhet att bli ännu mer klimatsmart. Dessutom arbetar vi löpande med mångfald, 

jämställdhet och social hållbarhet. För att det är viktigt - och för att det är smart! 
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