RENT VAND
OG SANITET

V E R D E N S M Å L F O R B Æ R E DYG T I G U D V I K L I N G
”Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere
andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug
globalt.” (Delmål nr. 6.3)

AKKC har i forbindelse med den seneste større
renovering gjort flere vandbesparende tiltag, som i
dag hjælper os med at imødekomme pointen med
ovenstående mål - at vand er en knap ressource.
Vi har f.eks. installeret sensorstyrede vandhaner samt
vandfri urinaler for at undgå vandspild, og vores lokaler
rengøres med svanemærkede rengøringsmidler i det
omfang, det er muligt, med henblik på at undgå
unødvendige og skadelige kemikalier i vores spildevand samt øvrige miljø.

Danmarks første eventsted certificeret
efter den internationale standard ISO 20121
for bæredygtige events

ANSTÆNDIGE JOBS
OG ØKONOMISK
VÆKST

V E R D E N S M Å L F O R B Æ R E DYG T I G U D V I K L I N G
”Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for
alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn
for arbejde af samme værdi.”
”Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse
væsentligt reduceres.” (Delmål nr. 8.5 og 8.6)
I AKKC har vi stort fokus på at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for vores
medarbejdere. Vi imødekommer ovenstående delmål ved bl.a. at have organiseret
arbejdskraft og følge gældende overenskomster og lovgivning inden for arbejdsmiljø.
Vi passer på vores medarbejdere ved bl.a. at tænke i ergonomiske løsninger i
forbindelse med håndtering af inventar, og vi har en massør tilknyttet huset til de
medarbejdere, som i forbindelse med deres arbejde, har brug for det. Vi involverer
medarbejderne i arbejdet med bæredygtighed - vi lytter til og handler efter deres
inputs, så vi hele tiden forbedrer os.
Derudover samarbejder vi med organisationer og institutioner, der har fokus på at
hjælpe unge i beskæftigelse og i uddannelse, og som tager et socialt, miljømæssigt
og økonomisk ansvar.
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MINDRE
ULIGHED

V E R D E N S M Å L F O R B Æ R E DYG T I G U D V I K L I N G
”Inden 2030 skal social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes,
uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller
anden status.” (Delmål nr. 10.2)

I AKKC opfylder vi ovenstående delmål gennem samarbejde med
organisationer, institutioner og foreninger, der bl.a. har fokus på at få
unge i beskæftigelse samt skabe fællesskab og sammenhold i mindre
lokalsamfund.
Derudover bidrager vi til inddragelsen af alle ved at tilbyde et mangfoldigt udvalg af forestillinger og messer, som henvender sig til alle aldre,
og som favner bredt ift. vores kunders interesser.
Vi hjælper også dem, der har en økonomisk begrænsning med at få
kulturelle oplevelser ved at donere billetter til sociale organisationer
og give rabat til studerende og unge mellem 16 og 26 år.
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BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND

V E R D E N S M Å L F O R B Æ R E DYG T I G U D V I K L I N G
”Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at
lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunal og anden affaldsforvaltning.”
(Delmål nr. 11.6)

AKKC imødekommer i dag ovenstående delmål vedr.
bæredygtige byer og lokalsamfund ved at affaldssortere
så vidt muligt tilpasset de affaldsfraktioner, som huset
oplever, og som Aalborg Kommune sorterer efter. Det gør
vi for at bakke op om Aalborg Kommunes indsats for at
reducere miljøbelastningen i Aalborg.
Derudover er AKKC placeret midt i en bæredygtig infrastruktur
tæt på by, park, hoteller, bus, tog og med kort afstand til
Aalborg Lufthavn, hvilket gør, at vi som virksomhed ikke
belaster luftkvaliteten unødvendigt pga. transport, når vores
gæster besøger os og opholder sig i Aalborg.
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ANSVARLIGT
FORBRUG
OG PRODUKTION

V E R D E N S M Å L F O R B Æ R E DYG T I G U D V I K L I N G
”Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde
bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.”
”Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og
viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.” (Delmål nr. 12.6 og 12.8)
AKKC opfylder i dag ovenstående delmål under verdensmål nr. 12 ved at arbejde
mere bæredygtigt og dokumentere samt rapportere vores bæredygtighedsperformance. Det gør vi f.eks. ved at være certificeret efter ISO 20121 - den
internationale standard for bæredygtige events, som det første eventsted i Danmark.
Certificeringen indebærer, at vi i dag arbejder strategisk og systematisk med
bæredygtighed og kan dokumentere det. Det betyder også, at vi åbner op for ekstern
gennemgang af vores arbejdsgange i forbindelse med at forbedre vores arbejde
med bæredygtighed.
Det indebærer også, at vi har et ansvar i forhold til at formidle information om vores
bæredygtighedsarbejde videre til dem, vi påvirker gennem vores virke. Vi forsøger
også i høj grad at opmuntre vores samarbejdspartnere til at tænke bæredygtighed
ind i deres arbejdsgange, produkter og ydelser.
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KLIMAINDSATS

V E R D E N S M Å L F O R B Æ R E DYG T I G U D V I K L I N G
”Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer
i alle lande.” (Delmål nr. 13.1)

I AKKC har vi fokus på de muligheder, der foreligger i forhold
til at mindske vores klimaaftryk og for at tilpasse os samt
fremme et mere bæredygtigt samfund.
I dag imødekommer AKKC verdensmålet Klimaindsats ved
at købe vindmøllestrøm, affaldssortere i 8 fraktioner og
genbruge duge, tæpper og reklamebannere i samarbejde
med borgere, foreninger og institutioner. Derudover bliver
alle vores tryksager trykt på bæredygtigt papir, og vi har
reduceret vores interne forbrug af kopipapir med over
60500 prints om året.
Vi arbejder fortsat med at øge graden af genbrug, mindske
og sortere affald, og vi udskifter løbende vores belysning til
LED.
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PARTNERSKABER
FOR HANDLING

V E R D E N S M Å L F O R B Æ R E DYG T I G U D V I K L I N G
”Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise,
teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for
bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.” (Delmål nr. 17.16)
I dag imødekommer AKKC i høj grad verdensmålet om partnerskaber
og tværfaglig vidensdeling – bl.a. gennem deltagelse i flere fag- og
branchenetværk i Aalborg og resten af Danmark. I forbindelse med
bæredygtighed deltager AKKC i et lokalt og regionalt netværk, som
sætter bæredygtig forretningsudvikling på dagsordenen i Norddanmark
(Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling).
AKKC samarbejder også med sociale organisationer og institutioner
som f.eks. Råt&Godt – en social økonomisk virksomhed, som hjælper
utilpassede unge videre i uddannelsessystemet eller job, samt Aalborg
Produktionsskole, der har til formål at styrke unges personlige udvikling
og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
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