	
  

Åtagande för ett rent och snyggt Djurgården
Kungliga Djurgården är viktig del av världens första nationalstadspark. En unik miljö som är och har varit en central
punkt för stockholmare såväl som för långväga besökare under många hundra år. Djurgården är omgiven av den
känsliga och nedskräpade Östersjön.
Östersjön, dess stränder och vår natur svämmar över av skräp. Mycket är plast som kanske aldrig försvinner. En stor
orsak till problemet med nedskräpning är vårt beteende. Vi äter och dricker on the go, men tar inte ansvar för var
vårt skräp hamnar.
Genom Kungliga Djurgårdens Intressenter samverkar 50 organisationer för en långsiktigt hållbar utveckling.
Tillsammans utmanar vi oss själva att tänka nytt och göra Djurgården till en plats där vi vågar prova nya lösningar.
Till Djurgården kommer ett årligen stort antal besökare. Därför tar vi som verkar här ansvar för att värna platsen
och för att göra den skräpfri. Vi strävar efter att minska vår användning både av onödig plast och av engångsartiklar.
Nedskräpning ska inte accepteras. Tillsammans ska vi skapa förutsättningar för att Djurgården ska vara rent och
snyggt.
Vår förhoppning är att vi med olika initiativ och aktiviteter ska göra skillnad för Djurgården och för Östersjön. Vi vill
också inspirera andra till positiv förändring. Utgångspunkten är att det vi gör spelar roll.
Med start våren 2019 åtar vi oss att arbeta aktivt för att:
•   Minska användningen av onödig plast och gå från engångstill flergångsartiklar i våra egna verksamheter
•   Ta krafttag kring nedskräpning på Djurgården
•   Samverka kring nya lösningar och välkomna innovation
•   Öka återvinningen av förpackningsmaterial
•   Inspirera omvärlden till förändring

Kungliga Djurgårdens Intressenter samlar 50 aktörer på Djurgården. Tillsammans välkomnar man stockholmare såväl som
långväga besökare till denna Skandinaviens främsta attraktion. Genom att lägga konkurrens åt sidan arbetar med en långsiktigt hållbar
utveckling av Djurgården utifrån gemensamma värderingar. Arbetet med ett rent och snyggt Djurgården sker i samarbete med Håll
Sverige Rent. Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att uppnå visionen ”Ingen skräpar ner”.
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