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Miljöbrevet augusti 2016 

Hoppas ni alla har haft en trevlig sommar! Min första vecka efter semestern började med 
möten med institutioner, rektor och förvaltningschef, förberedelser inför miljörevision och 
slutade med extern miljörevision.  Mitt fokus för denna revision var att ta reda på hur redo 
universitetet är för omcertfiering enligt nya ISO 14001. Vi fick inga nya avvikelser och den 
externa miljörevisorn tycker vi ligger bra till för en omcertifiering, redan i december om vi 
vill. 

I höst kommer jag att arbeta med åtgärdsplanen för de förbättringar i systematiskt miljöarbete 
som presenterades för ledningen i maj. Vidare kommer jag att tillsammans med Maggan 
Åkerholm kartlägga miljöledningssystemets processer enligt en mall och genomföra en 
intressentanalys. Det blir även en del revideringar av rutiner och anvisningar. 
Miljösamordnarna och jag träffas den 24 augusti för att planera områdenas arbete. Håll utkik 
på miljöwebben för de senaste nyheterna och datum för interna miljöutbildningar.  

Kommer också att arbeta med att försöka förbättra möjligheterna för cykelpendling till och 
från universitetsområdet. Började i juli med en inventering av cykelställ på Kräftriket och 
Frescati Hage samt Lilla Frescati. I dagsläget finns det där 487 cykelställ av olika kvalitet och 
utformning. I nästa vecka fortsätter jag med inventeringen på Stora Frescati och Frescati 
Backe. Har ni förslag till förbättringar om cykling lämna dem via www.su.se/samir.  

Ett litet tips! Om medarbetare på institutionen har bärbara datorer och vill göra ett energismart 
val så finns tjänsten Fjärranslutning/VPN. Tjänsten ingår i SU-arbetsplats och innebär att man 
kommer åt universitetets nätverk via internetanslutning var man än befinner sig, hemma som 
på konferens. Man kan alltså komma åt sina dokument i sin dator. Det som är fördelen med 
denna tjänst i jämförelse med tjänsten Remote Desktop för de stationära datorerna är att man 
slipper ha två datorer igång för att komma åt sina dokument vid distansarbete.  

Önskar er alla fortsatt bra augusti! 

 


