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Hållbarhetspolicy
Vätternrundan har en tradition av aktivt engagemang i samhällets utveckling. Att ta ansvar för
människor och miljö är naturligt eftersom cykeln är en symbol för miljömedvetenhet, fysisk aktivitet
och hälsa. Vi vill inspirera till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel.
Ett aktivt hållbarhetsarbete förstärker den positiva upplevelsen hos deltagare, besökare och andra
intressenter. Det bidrar till att vidareutveckla vårt varumärke. Hållbarhet för oss innebär ett etiskt
agerande och långsiktigt ansvar för ekonomi, människor och miljö.
Ekonomiskt ansvar
Vi värnar om en stabil ekonomi och bedriver verksamheten med ett gott ekonomiskt resultat. Det gör
att vi kan fortsätta vidareutveckla helhetsupplevelsen för deltagarna samt bidra ekonomiskt till det
lokala förenings- och idrottslivet.
Socialt ansvar
Vi arbetar för att ständigt öka säkerheten för deltagare, funktionärer och övriga trafikanter.
Vätternrundan vill också främja folkhälsan och cyklingen som folkrörelse. Det gör vi genom att vara
ett lopp som är öppet för alla och att genom olika initiativ inspirera nya målgrupper att börja cykla.
Miljöansvar
Vätternrundan främjar cyklingen som miljövänligt transportsätt. Vi bidrar till en hållbar
resursanvändning och väger in miljöhänsyn vid val av produkter. Vi uppmuntrar också till ett
miljömedvetet agerande under cyklingen för att minska nedskräpningen längs vägarna. Vi arbetar
ständigt med att förbättra våra transporter samt cyklisters och besökares resor till och från
evenemanget.
Vägen framåt
Engagerade, välutbildade medarbetare och välinformerade funktionärer och samarbetspartners
fyller en viktig roll för att förverkliga och levandegöra hållbarhetsarbetet. Samtidigt som ett
ansvarsfullt utnyttjande av våra personella resurser är en förutsättning för hållbar utveckling.
Vätternrundan för en aktiv och transparent dialog med omvärlden och välkomnar synpunkter som
kan bidra till arbetet med att ständigt förbättra vår verksamhet. Givetvis följer vi den lagstiftning som
berör oss.

