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Miljöbrevet oktober 2016 

Vid miljörådsmötet i förra veckan diskuterade ledamöterna vad universitetet behöver göra för 
att hantera avvikelsen, som gavs vid den externa miljörevisionen i augusti. Den externa 
miljörevisorn påtalade då bristen av resurser för miljöarbetet som i sin tur leder till att man 
ägnar begränsat med tid åt miljöarbetet. Miljörådet kom fram till att universitetet ytterligare 
behöver utbilda och kommunicera syftet med miljöledningssystemet för chefer och prefekter. 
Vidare att universitetet, i styrande dokument, behöver tydliggöra att resurser behöver avsättas 
för det systematiska miljöarbetet på institution- och avdelningsnivå. Ordförande i Miljörådet 
kommer att föreslå dessa som åtgärder för att hantera avvikelsen till universitetsledningen.  

Dialog om hur man kan förbättra för cykelpendlingen till och från Frescatiområdet är i gång 
och bygger på de förbättringsförslag som medarbetare har skickat in via SAMIR. Mauritz 
Torstenson, Fastighetsavdelningen, och jag samarbetar i frågan. De förslag som 
kommunicerats till Akademiska Hus är fler cykelparkeringar, fler cykelpollare och parkering 
inomhus och/eller utomhus under tak. I nästa vecka ska Mauritz och jag träffa representanter 
från Stockholms stads trafikkontor för att lära oss mer om vad staden planerar att göra för 
cykelpendlare och hur det kommer Frescatiområdet tillgodo.  

Ett arbete pågår om hur universitetet kan energieffektivisera sin verksamhet. 
Fastighetsavdelningen har fått ett uppdrag av förvaltningschefen, som bygger på ett inlämnat 
förbättringsförslag från Miljörådet. En energikonsult arbetar på en åtgärdsplan varav ett av 
förslagen är att upprätta ett samarbetsavtal mellan universitetet och Akademiska hus. Ett avtal 
skulle bland annat innebära tätare och bättre informationsutbyte i frågor som rör hyrda 
fastigheter, miljöarbete och ambitioner. Vid årsskiftet kommer vi få veta mer om innehållet i 
åtgärdsplanen.  

För er som redan nu vill börja planera för nästa års miljöarbete ges en internutbildning i att 
följa upp och planera miljöarbetet. Utbildningen ges den 26 oktober och 24 november och ni 
kan anmäla er via miljo@su.se. Ni kan läsa mer om utbildningen under kalendarium på 
Miljöwebben (www.su.se/miljo).  

På Lantis kan ni följa utvecklingen av Hörs matsvinnsprojekt som pågår 2016 och 2017. Är ni 
nyfikna att lära er mer om projektet ges tillfälle på miljöminglet den 29 november. Fredrik 
Norberg, VD på Högskolerestauranger och service AB (Hörs), kommer att berätta om varför 
de arbetar med att minska matsvinnet. Anmäl er senast den 22 november via miljo@su.se. 
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Universitetet har ökat mängden plastförpackningar som källsorteras med 1 460 kg om man 
jämför perioden januari till september 2016 med samma period under 2015. Det är ett positivt 
att förbättrade möjligheter till källsortering leder till ökad mängd materialåtervinning.  

Önskar er alla en fortsatt trevlig oktobermånad!  

 


