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Hur man skapar bättre förutsättningar  
för att aktivera människor – anywhere!

where activites  
comes to life
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Vi tror att varje skola och varje stad förtjänar 
attraktiva ytor.
Inspirerande ytor fysisk aktivitet förenar människor med olika bakgrund och kön. 

Platser där människor integreras i samhället genom hållbara lösningar.

Lösningar som hjälper människor att bli friskare och lyckligare.

I dag och för kommande generationer!
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Effekten:
• HÄLSA: Bättre hälsa, bättre skolresultat. 

• INTEGRATION: Kontakt med andra kulturer bidrar 
till en bättre integration. 

• SOCIALISERING: Samspelet mellan tjej och kille, ung 
och gammal och olika socioekonomiska bakgrunder 
etc.

• GLÄDJE: Gladare barn, föräldrar, skola och samhälle. 

• MINDRE SKÄRMTID.

Lösningen:
Tillgängliga och inspirerande ytor för alla, 
som uppmuntrar till sport och lek.

• Att få barn och ungdomar att röra på sig mer, 
minska stillasittande skärmfokus. 

• Att få barn att komma i kontakt med andra barn.

• Där behovet av bokade träningstider inte är ett 

hinder.

Källa: Riksidrottsförbundet

En bild av verkligheten:
Oinspirerande tråkiga ytor uppmuntrar 
inte människor till att träna... 

...särskilt inte barn. I den digitala eran med smarta 

telefoner och surfplattor måste vi göra det roligt och  

lockande att utöva sportaktiviteter.

Hinder:
54% av alla kommuner har ingen plan hur de ska 

utveckla aktivitetsytor. Processen går för sakta och 

problemen blir större för varje år.



WORLDWIDE
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Växande hälsoproblem över hela världen
En stor utmaning i samhället är de växande hälsoproblemen bland barn och
ungdomar. WHO: s forskning visar att 80% av alla 11-17 år inte rör sig tillräckligt. 
 
Oavsett var du bor, i alla länder runt om i världen, är detta ett växande problem.
Det är en global trend som orsakar många hälsorelaterade problem.  

Globala målen
EU, UNDP - FN: s utvecklingsprogram - Globala målen. Regeringar är medvetna om 

dessa problem, de har tydligt uppsatta mål som alla länder uppmanas följa!

Källor: 
WHO
Riksidrottsförbundet

Ett av UNDP: s mål:
“God hälsa och välbefinnande”
Säkerställa hälsosamma liv och
främja välbefinnande för alla

  i alla åldrar.
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activities
come
to life
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activities
come
to life
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INTEGRATION
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Tillgängliga aktivitetsytor integrerar människor i samhället:

 

•  Flyktingar / invandrare – idrott har inga språkliga hinder.

•  Jämlikhet, där pojkar och flickor kan träffas.

•  Mångfald – människor med olika bakgrund.

•  Skapa en samlingsplats för alla åldrar – förebygger brott.

Processen att integrera människor från olika bakgrunder kan göras på många 
sätt. Olika aktiviteter arrangeras över hela världen - en av dem är genom idrott! 



66
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SUSTAINABILITY

™
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ECO-friendly 
recyclable 

”anywhere” floor. 

No nails, no glue.

SINC
E

1972
ISO 
9001

”Vi bryr oss om våra barns 
framtid, därför är HÅLLBARHET 

en av våra kärnvärden.”

En av våra största uppgifter är att göra världen mer hållbar. Vi måste se till att det inte finns några skadliga 
ämnen som når naturen eller människor. Därför har vi valt att arbeta med de bästa möjliga och renaste 

råvarorna. Både för att säkerställa en lång livslängd för produkten, men också för att göra det 
säkert för vår personal i produktionen och de som använder våra produkter.

Vi strävar inte efter att hitta den billigaste råvaran, eftersom det skulle påverka vårt 
löfte; att göra säkra kvalitetsprodukter. 

Vi har gjort hållbara golv sedan vi uppfann den första golvplattan 
på marknaden redan 1972. BERGO är originalet och vi vet 

vad som krävs för att göra en bra produkt. 

Vi bryr oss om våra barns framtid, 
det är därför HÅLLBARHET är en 

av våra kärnvärden.

Vi bryr oss om människor och planet.
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vi bryr oss om människor och planet.

Vi är stolta över att ha tilldelats 
Hedersomnämnade för vårt miljöarbete av 
den Svenska Kronprinsessan Victoria!

Distribution
• Låg vikt, stapelbar produkt 
 = effektiv transport
• Allt förpackningsmaterial är 100% 
 återvinningsbar

Produkt i användning
• Inga utsläpp/migrerande partiklar under användning
• Lång livslängd 
• Upp till 15 års garanti
• I princip inget behov av tillsatta produkter/kemikalier/lim, etc. för installationen

Återanvändning 
/ Recycle
• Återanvänd den nuvarande produkten 
 på nya platser / second hand
• 100% återvinningsbar produkt 
 - material för nya produkter 
 - cirkulär ekonomi
• Lämnar inga rester / partiklar efter 
 borttagning
• Vagga till vagga - vi hjälper 
 kunder att återvinna

Produktion
• Inga skadliga utsläpp under processen
• El från rena förnybara källor, inget kol / olja
• Bra arbetsmiljö:
- Rättvisa löner
- Uppförandekod
- Unionens medlemskap uppmuntras

- Stolt tillverkad i Sverige

Råmaterial
• Rena, icke-farliga material* - Inga bisfenoler, inga ftalater/mjukgörare
• Naturliga råa färgpigment
• 100% återvunningsbart material

* Vårt råmaterial är faktiskt så bra att det är godkänt för att vara i direktkontakt med mat (FDA-godkänt).
* För att säkerställa att våra produkter är så bra som vi hävdar låter vi den statligt kontrollerade 
   Kemikalieinspektionen granska oss och våra produkter. Det resulterade i ett godkännande för alla tester.

”
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HEALTH

™

Hur man får människor aktiva
• Erbjuda lockande aktivitetsområden.

• Skapa mötesplatser kring sportaktiviteter.

• Låt områdena vara tillgängliga för alla.

Resultat
• Bättre resultat i skolan / arbetet.

• Färre sjukdomar - Ger energi.

• Mindre skärmtid - Fokusera på människor.

• Ökat självförtroende.

• Psykologisk hälsa - Lycka.

Om idrottsrörelsen når
100 ungdomar, kommer:
• 5 färre att drabbas av depression.

• 25 få mindre magont och huvudvärk.

• 5 få bättre skolresultat.

Källa: Riksidrottsförbundet

Fysisk inaktivitet identifieras nu som den fjärde ledande riskfaktorn för global dödlighet. 
Låt oss göra skillnad tillsammans!

Om idrottsrörelsen når
100 medelålders vuxna:
• Räddar det 2 personer från diabetes typ 2.

• Räddar det 5 personer från hjärtattack.

• Räddar det 15 personer från högt blodtryck.
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Bra CSR projekt: Bonnier Hoops - kriminalitet 
minskat med - 46%!
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“There’s a better way”, Nya Zeeland

UPPDRAG

“There’s a better way” handlar om att arbeta tillsammans som ETT folk 
med en kombinerad resurs för att bygga positiva, förbättrade samhällen. 
Det handlar om att inspirera varandra för att hitta bättre sätt att arbeta 
tillsammans. Det handlar om att inte tillåta kriminella beteenden att smyga 
in i våra hem och familjer.

Det handlar om teamarbete genom att tänka utanför boxen, att skapa 
vägar för positiv förändring med våra kombinerade resurser. Det handlar 
om att stå i ljuset och proaktivt bidra på ett positivt sätt som inte bara 
påverkar idag utan att skapa en plattform för morgondagen.

DERAS MÅL

Att skapa plattformar för positiv förändring i Nya Zeeland 
genom att stärka våra samhällsgrupper. Att främja 3 × 3 basket och få 
ungdomar att delta i idrotten. Från gatan till världsscenen. Tävling i FIBA-
godkända turneringar varje månad. Att ge stipendier som gör det möjligt för 
ungdomar att fortsätta sin utbildning och karriär genom New Zealand Insti-
tute of Sport. Att ge positiva förebilder i alla samhällen i Nya Zeeland. För 
att ge våra unga sysselsättning, med fler företag som blir aktiva deltagare i 
deras samhälle. Att samarbeta med nyckelorganisationer i hela Nya Zeeland 
för att främja en positiv förändring. Att samla in 200 000 dollar per år för 
att stödja programmet There’s a Better Way nationellt.

“There’s a better way” med deras lastbil som inkluderar en portabel Bergo Sport Golv-bana 
och basketkorg, som åker runt till olika platser och involverar barnen i 3X3 basket. 



14



15

Worldwide • Integration • Sustainability • Health

™

När man integrerar människor, med hållbara 
lösningar, som resulterar i hälsosamma 
människor, då får vi:

+   Bättre samhälle

+   Bra ekonomi 

=   Bra investering!

!   Som uppfyller många prioriterade mål.

Vi anser att varje skola och varje stad förtjänar 
inspirerande aktivitetsytor.

Inspirerande ytor där idrott förenar människor 
med olika bakgrund och kön. 
 
Platser där människor integreras i  
samhället genom hållbara lösningar.

Lösningar som hjälper människor att bli 
friskare och lyckligare.

VÅR
VISION

VÅR 
ÖVERTYGELSE



Worldwide • Integration • Sustainability • Health
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WISH - en miljömässigt hållbar lösning från Bergo som  
bidrar till bättre hälsa och integration, i hela världen.

Huvudkontor:

Bergo Flooring AB  Box 10 / Ågatan 7  334 21 Anderstorp   
Tfn 0371 58 77 00  info@flooring.se  www.bergoflooring.se

where activites  
come to life

Observera att färgerna i alla bilder i denna broschyr kanske inte stämmer överens med verkligheten.


