PRAKTISKE INFORMATIONER TIL MADBODER 1. MAJ 2019

LO Hovedstaden ønsker i forbindelse med 1. maj i Fælledparken at give deres gæster mulighed for at købe
mad, og nyde det mens de lytter til inspirerende taler.
En madbod til LO Hovedstadens 1.maj-arrangement i Fælledparken giver jer mulighed for at eksponere jeres
virksomhed til en bred målgruppe, samt være medaktør til en spændende og inspirerende dag.
Med LO Hovedstadens ”1. maj i Fælledparken 2019” starter en målrettet gastronomisk indsats. Med
udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vil vi over de tre næste år øge økologien,
stoppe madspild og øge opmærksomheden på ansvarligt forbrug og produktion.

For at komme i betragtning som madbod er det vigtigt, at I kan leve op til nedenstående retningslinjer.
Retningslinjer for madboder
-

-

Stadeholder forpligter sig til at have overenskomst eller som minimum en tiltrædelsesaftale med en
fagforening – alternativt er stadeholder registreret som enkeltmandsvirksomhed og således er det
udelukkende ejeren, der arbejder i boden
Økonomiprocenten for mad og drikke i 2019 er på min. 30 %. Dette kan dokumenteres gennem
indkøbsbilag.
Madspild/affald og emballage skal minimeres.
Engangsservice skal serveres på/i PLA eller bionedbrydeligt materiale.
Håndsæbe, opvaskemiddel, rengøringsmidler, etc. skal som minimum bære Svanemærket og Astma
& Allergi mærket.
Affald skal sorteres – arrangør opstiller renovationsenheder til sortering i div. fraktioner
Poser til affaldssortering skal være i bæredygtigt materiale.

Madboden må sælge mad i tidsrummet kl. 11.00 – 19.00. Der må ikke sælges uden for dette tidsrum.
I får adgang til området kl. 08.00 den 1. maj, og skal være væk fra området igen kl. 21.00 samme dag.
Har I behov for tidligere opstillingstidspunkt aftales dette nærmere.
Ansøgning
For at blive taget i betragtning til en madbod skal I udfylde ansøgningsskemaet, som skal sendes til
kontakt@1maj.info. Vi skal have jeres ansøgning SENEST d. 1. april 2019.
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på kontakt@1maj.info eller på +45 2984 1299.

