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Du får det här nyhetsbrevet för att du är viktig för oss i projekt Bärkraft |
Bærekraft. Läs mer om vad vi gör här.

Påskhelgen har blåst förbi (bokstavligt talat) och många har ett härligt
påsklov framför sig. En månad har gått sedan sist. En intensiv månad med

mycket planering inför kommande aktiviteter har det varit! I det här
nyhetsbrevet bjuder vi bland annat in till hållbar paketering för företag, vi

bjuder in till en digital studieresa till Järvsö och erbjuder kommuner att delta
på digital konferens med Hållbar Kommun 2021!
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Workshop Hållbar paketering
Projektet bjuder nu in till workshop inom hållbar paketering. Det är Lotta
Backlund från företaget Green Owl Travel & Consulting som kommer att leda
workshopen. Se gärna filmen nedan för att se vad det kommer att handla om!
Passa på att vässa dina kunskaper genom bland annat lära dig mer om  

Hållbarhetskommunikation; hållbarhet som USP (Unique selling point)
Hållbar turism: gör skillnad lokalt!
Vikten av samarbete; dra nytta av varandra/skapa win-win-lösningar!
Hållbarhetsarbete; People-planet-profit!
Globala målen i lokal kontext; Omsätt teorin i praktiken!
Hållbar paketering; Verktyg och mallar!

Läs mer och anmäl dig här!
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Följ med på digital studieresa till Järvsö
Vi planerade att bjuda in till en studieresa till Järvsö innan pandemin tog fart. I nöden

provas kreativiteten så tillsammans med Destination Järvsö har vi tagit fram ett

koncept där ni (företag, föreningar, kommun, organisation) ges möjlighet att besöka

hela Destination Järvsö – digitalt och kostnadsfritt.  

 

Ta del av Järvsö Bikepark och Destination Järvsös cykelsatsning, eller lyssna på

bygdeutvecklingsföreningen Järvsörådet. Besök kommunen som berättar om deras

hållbarhetsarbete eller White Guideföretaget Järvsö Creperie, som ger sin version av

vikten av lokala samarbeten och lokala råvaror. Det ges möjlighet till panelsamtal och

diskussioner med aktörerna!  

  

Projekt Bärkraft bjuder nu in till kostnadsfria digitala besök, sex olika tillfällen om allt

från Järvsös cykelutveckling, kommunens hållbarhetsarbete, hållbar och lokal mat

samt kultur. Välj ett eller flera tillfällen!

14 april klockan 8:30 Hållbarhet & certifiering 
15 april klockan 14:30 Hållbar produktutveckling för outdoor
21 april klockan 8:30 Kultur & hållbarhet – att odla samverkan
22 april klockan 14:30 Social hållbarhet & samhällsförankring
28 april klockan 8:30 Fokus Upplevelser

29 april klockan 8:30 Fokus Lokal mat
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Järvsö är en liten ort i Ljusdals kommun och trots att invånarantalet knappt uppnår 2000 personer är

detta en av Sveriges mest omtyckta destinationer. Mycket tack vare deras arbete med hållbar

utveckling som engagerar hela samhället. Tillsammans med kommunen, föreningar, företag m.fl.) har

de utvecklats. Nu ska vi ut på digital resa tillsammans! 

 

Hållbar Kommun 2021
Finns det intresse av att delta på Aktuell Hållbarhets temadag den 11 maj? Det
handlar om hur det senaste året har möjliggjort omställningen till ett fossilfritt
och hållbart samhälle, hur små kommuner med små resurser kan jobba med
hållbarhet, om hur andra kommuner jobbar med hållbarhet m.m. Program finns
längst ned i länken. Kontakta din lokala projektledare för att anmäla ditt
intresse! 

Läs mer och anmäl dig här!

Lär dig mer om Järvsös utveckling här!

Läs mer om programmet!
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Med bildspråk för jämställdhet
Ett av projektets röda tråd handlar om jämställdhet och mångfald. En viktig fråga
för världen i stort men även nationellt och lokalt. Det är inte för inte
som jämställdhet är ett av de 17 globala målen. Vi hittar även jämställdhet
som egna delmål under ett flertal av de övriga Globala målen. För cirka fem år
sedan tog Genusfotografen Tomas Gunnarsson fram en bildhandbok på
uppdrag av Gävle kommun, om konsten att inkludera utan att markera. Den finns
tillgänglig som pdf på svenska och engelska om du vill inspireras att bidra till
jämställdhet i ditt eget bildspråk! 

Få tips om jämställt bildspråk!
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Helgeland presenterar WS om Miljøfyrtårn
Den 15 april bjuder Helgeland Reiseliv in till ett digitalt möte där de bland
presenterar kommande projektaktiviteter för kommande sommar och höst. De
berättar bland annat om den planerade temaworkshopen för Miljøfyrtårn,
cerifieringsverktyget som används på den norska sidan.  

På gång i projektet:
Håll ögonen öppna för kommande workshops och projektaktiviteter: 
 
- Hållbarhetsguide - lätt att göra rätt 
Projektet arbetar med en hållbarhetshandbok som ska göra det lätt att göra rätt.
Guiden kommer att vara ett verktyg för besöksnäringsföretag att hjälpa sina
gäster att ta hand om platsen de besöker.  
 
- Hållbarhetsanalyser av kommuner 
Projektet erbjuder kommunerna på den svenska sidan en destinaationsanalys
med GSTC- metoden (Global Sustainable Tourism Council) för att ur ett

Läs mer om mötet här
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besöksnäringsperspektiv identifiera och effektivisera potentialer och redan
pågående processer i kommunernas hållbarhetsarbete.  
  
- Hållbarhetsonferensen Go Green go Arctic  
Hållberhetskonferensen i Helgeland Norge har skjutits upp i omgångar men
planeringen av den fortskrider och det planeras även för en digital variant av
konferensen som kommer att gå av stapeln i höst.

Med detta vill vi önska er alla en riktigt härlig vårvinter!  
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Notiser
Rapport om snö!
På uppdrag av flera
Länsstyrelser har SMHI tagit
fram en rapport om prognoser
när det gäller mängden snö vi
har att förvänta oss i framtiden.
Snön är för många i vår bransch
en viktig ingrediens och en USP
till våra gäster. Men mängden
snö minskar i allt högre fart. Läs
rapporten genom länken nedan.

Snö i ett framtida klimat

Praktiska tips
Du har väl spanat in vår
projektwebb med hållbara tips?
Där kan du få konkreta uppslag
på hur du kan arbeta med
hållbarhet i just ditt företag. Ta
en titt! 
 

Vi finns på Facebook
Välkommen att gilla projektets
sida på Facebook. Där lägger vi
upp inspiration och nyheter om
hållbarhet som vänder sig till dig
som driver företag eller arbetar
inom kommuner och region. 
 

Ja, jag vill ha tips

Till Bärkrafts Facebooksida!
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Läs det här brevet på webben

 
Så hanterar vi dina personuppgifter: 

Projekt Bärkraft | Bærekraft har upprättat ett e-postregister i programvaran för detta nyhetsbrev.
Adresserna är endast åtkomliga för de som hanterar nyhetsbreven. Vi delar inte med oss av e-

postadresser till tredje part. Vill du inte att din e-postadress ska finnas i vårt register så kan du göra en
avanmälan i länken nedan. Då raderas din adress från vårt system. 

 
 

Vår adress: 
Visit Hemavan Tärnaby AB

Västra Strandvägen 1
Tärnaby 920 64

Sweden
 

Add us to your address book
 
 
 

Vill du inte längre ta emot dessa brev? 
Du kan avregistrera dig här
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