
 
 

 

Hållbarhetspolicy för Östergötlands Bygdegårdsdistrikt 
Bygdegårdsrörelsens hållbarhetsarbete baseras på Agenda 2030 och Globala målen där följande mål 

tydligast beskriver bygdegårdsrörelsens starkaste bidrag till ett hållbart samhälle: 

 

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, och dess medlemmar ska genom sin verksamhet bidra till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att hushålla med jordens resurser. De ekonomiska-, 

sociala- och miljömässiga hållbarhetsaspekterna ska vara en naturlig del i all verksamhet både inom 

BR och externt vid olika kontakter. 

Ett 40-tal lokala bygdegårdar är anslutna till Östergötlands Bygdegårdsdistrikt. De finns spridda 

över hela länet och varje bygdegård är samlingsplats för sin ort och dess innevånare. Hållbara 
handlingar inom bygdegårdsdistriktet och i var och en av de lokala bygdegårdarna är därför av stor 

betydelse för allas vår gemensamma framtid. 

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt strävar efter att vara ett föredöme som inspirerar andra och 

samverkar med bygdens befolkning. 

 Östergötlands Bygdegårdsdistrikt arbetar enligt följande intentioner: 

Ekonomisk hållbarhet: 

* vi vill verka för ett jämlikt samhälle som bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter 

oberoende av till exempel kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder eller annan ställning och därmed 

främja alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. 

* vi vill verka för en omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och därmed nå fördelar 

såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på lokala marknader, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad 

fattigdom. 

Social hållbarhet: 

* vi vill verka för en god hälsa bland bygdegårdsföreningarnas medlemmar i alla åldrar. 

* vi vill verka för en hållbar utveckling av våra samhällen avseende bostäder och byggande, infrastruktur, 

offentliga platser, kommunikation och återvinning. 

* vi vill verka för ett fredligt, ansvarsfullt, rättvist och ett inkluderande samhälle fritt från konflikter och våld. 

Miljömässig hållbarhet 

* vi vill verka för att göra nödvändiga förändringar i all vår verksamhet som leder till att minska 

klimatförändringarna. 

* vi vill verka för att ta vårt ansvar när det gäller utsläppen, matproduktionen, vattentillgången, hälsan och de 

ökade riskerna för naturkatastrofer. 

Distriktet ställer samma krav på leverantörer och samarbetspartners, som på den egna 

verksamheten. 

Distriktet utbildar, informerar och stimulerar sina medlemmar till engagemang, delaktighet och 

ansvar i enlighet med hållbarhetspolicyn. 

 

Policyn är antagen vid distriktsstyrelsemöte den 6 januari år 2023. 


