
Vill du bli hållbarhetsambassadör i ditt 
kvarter kontakta kvartersrådet i första hand. Om 
just ditt kvartersråd inte är aktivt kan du kontakta 
oss direkt. Ett kvarter kan självklart ha flera 
hållbarhetsambassadörer och ni kan även starta upp 
en hållbarhetsgrupp i kvarteret. Rollen är frivillig, men 
bör ingå i kvartersrådet för att öka samarbetet och 
engagemanget hos alla. 

Kontaktperson på SKB
Annika Ekengren
Hållbarhetsansvarig
annika.ekengren@skb.org, 08-704 61 40

Vad kul att du också brinner för hållbarhet! Som hållbarhetsambassadör 
kan du bidra till ett mer hållbart kvarter, öka medvetenheten och 
engagemanget i hållbarhetsfrågor och ta vidare idéer och förslag till SKB. 

Hållbarhetsambassadör 
– en ny roll i kvarteret

Engagera
dig i ditt kvarter 

för en hållbar 
utveckling

Läs mer om vad det innebär att vara hållbarhetsambassadör



Vad kan rollen som hållbarhetsambassadör innebära?
Rollen är frivillig och under utveckling, men här kommer några exempel på vad den 
kan innebära. Du bidrar till att forma rollen utifrån de förutsättningar som finns i 
ditt kvarter.

• Ta initiativ till aktiviteter kring hållbarhet i ditt kvarter
• Delta i erfarenhetsutbyte med andra kvarter
• Samordna en hållbarhetsgrupp i kvarteret, om intresse finns hos fler boende att

engagera sig i frågorna

• Samarbeta med kvartersrådet kring aktuella hållbarhetsfrågor
• Vara kontaktperson i hållbarhetsfrågor för de boende 
• Ta fram och förmedla hållbara tips och råd till de boende i samarbete med SKB
• Möjlighet att samverka med SKB kring hållbarhet

Exempel på aktiviteter i kvarteret
I många kvarter pågår redan aktiviteter som bidrar positivt till en hållbar utveckling. 
Här kommer några exempel som inspiration.

•  Starta upp bytesrum eller byteshylla
• Undersök intresset för en bilpool eller elcykelpool
• Ordna klädbytardag eller kvartersloppis
• Bygg bihotell tillsammans – till gården, balkonger och uteplatser
• Starta en odlingsgrupp och hitta plats till odlingslotter/pallkragar
• Anordna en skräpplockardag, miljödag eller ”Bondens marknad”
• Starta en Facebook-grupp för kvarteret, för exempelvis dialog, frågor, skänkes och

bytes i kvarteret
• Bjud in boende i kvarteret för att berätta om den nya rollen – ett bra sätt att hitta

fler engagerade att samarbeta med och komma på vilka aktiviteter det finns
intresse för

• Samarbeta gärna med andra kvarter för större aktiviteter 

En chans
att bidra till ett 

mer hållbart 
kvarter


