Projekt: Stadsmissionen goes green
Stadsmissionens verksamheter är antingen gåvofinansierade eller avtalsbundna. Det finns
inte stora möjligheter att alltid välja de produkter som är mest hållbara för natur, miljö och
människor på lång sikt. Vi ser behovet av en miljömässigt och långsiktig strategi för
Stadsmissionens miljöarbete och detta behöver vi experthjälp med! Vi ser arbetet som en
lång process, där fler områden på Stadsmissionen så småningom kan komma att involveras.
I nuläget har vi inte något välutvecklat (och miljömässigt genomtänkt)sopsorteringssystem.
Vi har inte en strategi för återvinning av exempelvis kläder, metallskrot och elektronik.
På Café David, och på Stadsmissionen i stort, har vi en stor konsumtion av gratis kaffe och
socker. Av ekonomiska skäl väljer vi alltid det billigaste alternativet vid våra inköp. Tyvärr
är detta kaffe och socker sällan eller aldrig ekologiskt och/eller rättvisemärkt.
Varje dag tillagas både frukost, lunch och middag i Café Davids restaurang. Vi serverar ca
70-80 frukostar, ca 40 luncher och runt 20 kvällsmål, varje dag, årets alla dagar. Av
budgetmässiga skäl måste vi titta på extrapriser och därmed har vi sällan möjlighet att köpa
in ekologiska och närproducerade varor, produkter och grönsaker.
Våra besökare har möjlighet att duscha och byta till rena kläder varje dag. Vi har ca 25
kompletta klädbyten varje dygn. Vissa av kläderna går att tvätta och användas på nytt.
Andra kläder måste slängas. Varje dag tvättar vi även lakan och handdukar som använts av
Nattjourens 20-24 besökare samt de boende på våra olika stödboenden.
Syfte: Göra Stadsmissionens verksamheter mer hållbara ur ett miljömässigt (och även
ekonomiskt) perspektiv.
Målgrupp: Den direkta målgruppen är Stadsmissionens verksamheter och den indirekta
målgruppen är Stadsmissionens besökare.
För att genomföra detta projekt behöver Stadsmissionen:
- Stöd i sophanteringsfrågan i Stadsmissionens verksamheter på Malmgatan
- Sponsring av ekologiskt kaffe och socker
- Sponsring av ekologiska och närproducerade varor, produkter och grönsaker till
Café Davids lunchservering
-

Sponsring av miljövänliga rengöringsmedel och tvättmedel
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