
Grönvit hållbarhet – en samverkan 
mellan NSR och Rögle BK 
Samarbetet mellan NSR och Rögle BK startade 2017 och fortlöpte under fem 
år. Bakgrunden var NSRs önskan om att dela sin kunskap utanför 
organisationen och nå ut till en bredare allmänhet med sina budskap. Genom 
att göra ishockeyklubben Rögles ungdomar till hållbarhetsambassadörer var 
visionen att de kunde fungera som informationsspridare till personer som NSR 
kanske inte når i vanliga fall 

Tanken var att NSR med sina kunskaper, sitt ”know-how” och erfarenheter skulle bidra 
med kunskap inom hållbarhet till Rögle, så att de kunde värna om hållbarheten i samhället 
med fokus på miljön. Avtalet definierade främst två delar till en början: Öka kunskapen 
inom Rögle kring ett hållbart levnadssätt, och en minskad miljöpåverkan från Rögles egna 
verksamhet. 

Exempel på vad som gjordes i projektet 

Mycket av det som gjordes under dessa fem år blev till konkreta resultat. Bland annat så 
engagerade sig restaurangen i Catena Arena i NSR:s projekt ”Kök som räddar Käk”, 
vilket resulterade i att de kunde dra ner på sitt matsvinn, minska mängden matavfall och 
spara pengar genom att köpa in rätt mängd mat, så att så lite som möjligt gick till spillo.  
Exempelvis sjönk antalet kilo matsvinn och koldioxidutsläpp med 40 procent under 2019, 
jämfört med året innan. Jämförs början av 2019 med slutet av 2020 så är minskningen 
hela 52 procent. Läs mer i rapporten ”Kommunikation för Grönvit Hållbarhet”. 

Inom samverkan genomfördes även en total genomgång av Rögles verksamhet, såväl 
arenan som föreningen. Detta resulterade i ett arbetsdokument med förslag på åtgärder 
(indelade i lätta, medel och svåra), som Rögle kunde genomföra för att nå sina mål. Till 
exempel ändrade man bränsle i bussen, som tog representationslaget och juniorlagen till 
sina bortamatcher, från diesel till biogas. RBK erbjöd tillsammans med Skånetrafiken 
gratis bussresor för de med årskort till arenan matchdagar, och vi på NSR föreslog att 
parkeringsavgiften utanför Catena Arena togs bort, om fyra eller fler kom i bil till 
matchen. Besparingen i transport med bil kan du också läsa mer om i ”Kommunikation 
för Grönvit Hållbarhet” – en rapport som togs fram i samarbete med Miljöbron.  
Rapporten har sammanställt siffror som baseras på de mätetal vi fick fram i två projekt, 
kring transporter och matavfall. 

Sociala medier och tidning 

NSR hjälpte också till att ta fram ett talmanus åt Rögle, som stöd när deras spelare, ledare 
och personal kommunicerade olika budskap kring avfall, återvinning och hållbarhet. 
Under hashtaggen #grönvithållbarhet på Instagram producerade RBK filmer med 
budskap. Till exempel ”visste du att metall och glas kan återvinnas hur många gånger som 



helst” eller ”det tar en miljon år för en glasflaska ute i naturen att brytas ned, och 1 - 5 år 
för en cigarettfimp att göra detsamma”. 

NSR medverkade med redaktionellt material i form av ledarspalt och fyra artiklar i vardera 
två utgåvor av ”Inside Rögle” – ett magasin som delades ut till alla HD:s prenumeranter 
och som fick stor spridning (cirka 50 000 hushåll). I dessa två tidningar skrev vi artiklar 
om matavfall, myter kring återvinning, fakta om återvinning, texter om återbruk med 
mera. Dessutom arrangerades fotosessioner med spelare inne på vår anläggning och vid 
en sopbil. Bilderna blev underlag till artiklar och till omslaget för Inside Rögle.  

Utbildning av medlemmar och personal 

Vi började med att utbilda kanslipersonalen och vaktmästarna. De kom till NSRs 
huvudkontor och fick en utbildning i bland annat avfallshantering och återvinning.  
Därefter genomförde NSR tre utbildningstillfällen (med cirka 45 deltagare åt gången) med 
Rögles ungdomslag, där vi bussade ungdomarna från Catena Arena i Ängelholm till NSR i 
Helsingborg med en biogasbuss, lånad från Scania. Rögle BK:s styrelse hade också vid ett 
tillfälle sitt styrelsemöte på vårt huvudkontor, med anledning av att få se anläggningen 
och skapa en förståelse för vart avfallet tar vägen och hur det hanteras. 

Genomlysning av nätverksföretag 

Som ett led i att vara kunskapsföretag åt Rögle, så genomförde NSR genomlysningar av 
Rögles partnerföretag inom Grönvit hållbarhet. Bjärekraft AB, Eriks Fönsterputs, Melin 
Förvaltning AB, Margretetorps Gästgivaregård, Tommy Nordberghs Åkeri, RCC 
Industrigolv AB, Backahill AB, var några av de företag vi hann med och vars 
verksamheter genomlystes. Tips på åtgärder och en lista på förbättringar lämnades till de 
olika företagen att jobba vidare med. Uppföljning av vilka åtgärder de olika företagen 
gjort har dock inte gjorts eftersom arbetet med Grönvit hållbarhet stannade upp. 

Nätverksträffar och workshop 

Under åren som avtalet fortlöpt har vi hunnit med tre nätverksträffar som arrangerats av 
Rögle varav en hos NSR, en hos Öresundskraft och en hos Lindells Bil. Vi har deltagit 
tillsammans med Rögle på Företagardagarna i Catena Arena (dåvarande Lindab Arena). 
Där mötte vi andra företag som ville profilera sig inom hållbarhet och miljö.  

Under konferensen A Sustainable Tomorrow 18 september 2019 på Dunkers Kulturhus i 
Helsingborg, höll Rögles klubbdirektör Daniel Koch och NSRs dåvarande vd Kim 
Olsson i en workshop för en grupp på ungefär 30 personer. Temat var att dela kunskap 
och få till ett ändrat beteende. 

Matchvärd och presentationer 

Under två matcher bjöd NSRs dotterbolag Verapark Circularity in kunder och företag i 
nätverket runt Verapark till träff i Catena Arena under en matchdag. Under den första 
träffen presenterades den undersökning som gjordes med klusterföretagen, och under den 



 

andra träffen fick två företag, Bintel och KAABS chansen att presentera sina 
verksamheter. VP-nätverksföretaget Gaia Biomaterials fick också chansen att under två 
matcher, visa upp sina produkter i nedbrytbar plast, som tagits fram i ett EU-projekt 
”Biodolomer for Life”, där NSR var en av parterna. 

 

Övriga aktiviteter som genomförts under projekttiden: 

• Under försäsongerna bar Rögle tröjor med Grönvit Hållbarhets-loggan på, vilket gav 
samarbetet bra synlighet. En reklamskylt på sargen hade också samma logga. Under vissa 
matcher visades hållbarhets- och miljöinformation upp på stora jumbotronen. 

• På Akademihallens vägg satt NSRs logga tillsammans med övriga nätverksföretag. Detta 
gav ytterligare synlighet för vårt samarbete. 

• En skräpplockarvecka genomfördes i maj 2019 i samband med Rögles Miljövecka. 
Veckan avslutades med en familjedag utanför Catena Arena, där HD arrangerade loppis, 
NSR hade sorteringsutrustning på plats under hela veckan och Sophjälten besökte 
Familjedagen. Återbruk stod i fokus, och tankar fanns på att kunna up-cycla 
ishockeyutrustning från A-laget ner till ungdomslagen. 

• Förskolesatsning. Rögles spelare åker ut på turné bland Ängelholm kommuns förskolor, 
där de pratar vikten av hållbarhet, miljö, avfall och återvinning. För faktaplansch och små 
minikärl (som barnen fick samla skräp i) stod NSR för. Övriga nv-skånska kommuner 
skulle följa. 

• En konsult (anlitad av Rögle) frågade ut nätverksföretagen inom Grönvit Hållbarhet 
varför de valt att stödja satsningen. 21 av 22 företag svarade att den främsta anledningen 
var att det var positivt med en satsning som omfattar ungdomsverksamheten och har 
inriktning på hållbarhet. 18 av företagen tyckte att det var helt i linje med vad deras 
företag står för och att de vill lära sig mer om ämnet och få möjlighet till kunskapsutbyte. 
Många angav också att de ville vara en del av Grönvit hållbarhet-nätverket, och att det 
förpliktigar, och att de var inspirerade att fortsätta och utvecklas. Dessutom angavs det att 
samarbetet med NSR var en av anledningarna till att de valde att gå med. 

• Köket på Catena Arena har fått rätt antal och dimension av avfallskärl och rätt 
uppmärkning av sorteringsskyltar. 
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