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Miljöbrevet juni 2016 

Den 16:e juni åker jag ut till Askö för att delta vid den externa miljörevisionen som görs på 
Östersjöcentrum. Att möta olika verksamheter och lära sig om deras miljöarbete är otroligt 
givande och ger mig idéer till vad jag kan förbättra i mitt arbete. 

Ett möte som inspirerade var med miljögruppen i Kräftriket, som består av 
miljörepresentanter från Matematiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen (SBS), 
Stockholm Resilienscenter (SRC) och Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och 
Turkietstudier. Miljögruppen bildades för att förbättra Kräftrikets miljöprofil och samarbeta i 
frågor som rör det systematiska miljöarbetet. Sedan gruppen bildades har de arbetat för att 
förbättra cateringutbudet, avfallshanteringen, energianvändningen och markskötseln samt 
minska användningen av förpackningar. Cecilia Linder, miljörepresentant på SRC, har arbetat 
för ett bättre cateringutbud av ekologisk mat. Hon har bland annat drivit frågan uppåt inom 
universitetet och påtalat bristerna för Inköpsektionen (upphandling pågår av cateringtjänster). 
Vidare har Cecilia sett till att SRC kan sortera ut sitt matavfall, som blir till biogas och 
biogödsel. Reine Elfsö, på Matematiska institutionen, har lyckas få igång en källsortering på 
hans institution trots trångboddheten. Medarbetarna behöver inte längre gå till miljöstationen 
över gården för att lämna avfall. Mängden sorterat på Kräftriket har ökat och hans lösning har 
inspirerat de andra institutionerna att göra något liknade. Gemensamt arbetar gruppen för att 
hitta incitament att spara el och säkerställa att man i markskötseln tar hänsyn till parkens 
biologiska mångfald. De väntar svar från Akademiska hus om hur de ska gå vidare. Gruppen 
arbetar också för en minskad användning av pappersförpackningar hos de tre kaféerna i 
området. Högskoleservicerestauranger AB Pregokafé arbetar redan med frågan och kanske 
kan vara till hjälp i arbetet. Vill också nämna det viktiga stödet som SBS:s miljörepresentant 
och miljögruppen i stort får i arbetet av viceprefekt Maria Frostling Henningsson, ett 
ledningsstöd som är en förutsättning för att arbeta med miljöfrågan på institutionsnivå eller 
avdelningsnivå. Miljögruppens arbete i Kräftriket går ”framåt med små steg” och deras 
initiativ och engagemang leder till förbättring för hela universitetet. 

Arbete med att kontrollera förbättringar gjordes i förra veckan på Arrheniuslaboratorierna. 
Maggan Åkerholm, miljöhandläggare, och jag följde med miljöinspektören från Stockholms 
stads miljöförvaltning på tillsynsbesök hos Institutionen för organkemi och Meteorologiska 
institutionen. Dessa två institutioner har verkligen kommit långt i sitt arbete och bristerna som 
påtalats vid förra besöket var åtgärdade. 



  
 2016-06-14 

2 (2) 

 

Vill ni läsa mer om universitetets förbättringar kommer EMAS-redovisningen snart finnas 
tillgänglig på miljöwebben. 

Inför sommarledigheten vill jag passa på att tipsa er om dra ner persiennerna i era rum och 
stänga av kontorsapparater och annan apparatur som kan vara avstängda en längre period.  

Önskar er alla en trevlig semester! 

  

 


