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Miljöbrevet april 2016 

Universitetet har en ny miljöpolicy och en miljöhandlingsplan för 2016 och 2017. Dessa finns utlagda 
på miljöwebben. Glöm inte bort att informera era medarbetare och andra intressenter om den nya 
miljöpolicyn och miljöhandlingsplanen. Med intressenter menas enligt ISO 14001 personer eller 
organisationer som kan påverka, påverkas av eller anser sig vara påverkad av beslut eller en åtgärd. 
Universitetets intressenter är till exempel studenter, BCD-travel, Företagsväxter AB, Hörs AB, Hans 
Andersson Recycling AB, Seka Miljöteknik AB, MIAB, Winab, Carpeting AB, Ricoh med mera.  

Har du medarbetare eller studenter som reser med elbil till arbetet kan de ladda bilen på Frescati. 
Akademiska hus har fyra el-laddstolpar. Två stycken finns i NPQ-husets garage och två finns utanför 
(Svante Arrheniusväg 16F). För att kunna använda laddstolparna behöver du ha en personaldekal och 
betalt parkeringsavgift. Personaldekalen kan hämtas ut hos kundservice i Södra huset, Hus B, plan 
3. Till sommaren planeras fler laddstolpar vid Södra husets parkering. I framtiden kanske vi har en 
elbilspool för lokala tjänsteresor☺.  

Universitetet och BCD-travel har hittat en lösning att fakturera klimatkompenseringen för våra 
flygresor. Från och med 1 april tas en avgift på 118 kr för klimatkompensation för en enkel flygresa. 
Klimatkompensering sker genom investering i CDM (Clean Development Mechanism) projekt, 
godkända av FN:s CDM Board, och med hänsyn till de sociala aspekterna av hållbar utveckling (Gold 
Standard). Mer information om vilka projekt det blir kommer senare. Om ni vill läsa om bakgrunden till 
klimatkompenseringen gå in på miljöwebben, fliken Så gör du och Miljö & resa. 

Den 22 april ska ordförande i Miljörådet och jag träffa universitetsledningen för att berätta om vårt 
miljöarbete och hur vi förbättrar oss. I den senaste externa miljörevisionen påtalades att vi behöver 
utveckla systematiken för förbättringsarbetet inom miljöområdet på alla nivåer. Med det menas att vi 
behöver bli bättre på att planera resurserna för de insatser vi beslutat att genomföra så att vi förbättras. 
Ledningens genomgång av miljöarbetet som ni gör en gång per år syftar just till komma fram till 
förbättringar.   

Kom ihåg att ni kan lämna saker och möbler till återbruk. Kontakta gods@su.se för bedömning och 
hämtning. Ta gärna ett foto och bifoga i mejlet.  Saker som kan vara intressant för återbruk är pärmar, 
tidskrifthållare, gamla dokumentskåp i plåt, möbler såsom bra kontorsstolar eller höj- och sänkbara 
bord, gamla datorväskor, gardiner (om de inte är solblekta), hängbara hyllor, färgat papper, block, 
pennor, lampor, projektorer med mera. 

Ha en fortsatt trevlig april! 

 


