LJUSSTEGET
Att göra något i rätt riktning. En hållbarare värld – helt enkelt.

Vi i församlingen/enheten________________________________ vill bidra till förändring som
leder till en hållbarare och rättvisare värld.
UTBILDNING
Vi har vid tre tillfällen haft samlingar kring miljö och hållbarhetsfrågor där vi använt
oss av ”Skapelsetid” som inspiration. Vid dessa tillfällen har större delen av personalen
och förtroendevalda (kyrkoråd eller liknande) deltagit.
ÅTGÄRDER
Vi har genomfört 10 åtgärder, minst en under varje rubrik, från nedanstående lista:
Sätt kryss i rutan vid den punkt som stämmer överens med era aktiviteter.
Område 1. Vi sparar energi genom att:
 Vi är medlemmar i Etik & Energi och följer deras program.
 Vi har bytt till lågenergilampor i all armatur där det är möjligt.
 Datorer och annan elutrustning är inställda på energisparfunktion.
 Vår belysning är anpassad till verksamheten; tidsstyrning, närvarostyrning.

 Vi har ett miljöanpassat uppvärmningssystem, nämligen:…………………
 Annan valfri åtgärd, nämligen:…………………………………………….
Område 2. Vi minskar resursbelastningen genom att:
 Vi har snålspolande toaletter.
 Vi använder vatten från egna brunnar eller vattendrag för bevattning.
 Vi har kontroll på vår vattenförbrukning genom regelbundna mätningar och uppföljning.

 Annan valfri åtgärd, nämligen:……………………………………
Område 3. Vi minskar miljöbelastningen från vårt kontor genom att:
 Vi kopierar dubbelsidigt i stor utsträckning.
 Alla datorer är inställda på energisparfunktion.
 Vi använder e-post till utskick för att minska pappersåtgången.

 Annan valfri åtgärd, nämligen:……………………………………
Område 4. Vi minskar mängden avfall genom att:
 Vi komposterar.
 Vi har minimerat det osorterade avfallet och har idag bara___ kg som går till deponi.
 Vi har sortering för kyrkogårdsbesökare / gäster och informerar kontinuerligt om detta.
 Vi har gått igenom ”gamla kemikalier” och rensat ut det som inte används samt skickat
iväg detta på ett godkänt sätt (farligt avfall).

 Annan valfri åtgärd, nämligen:…………………………………..
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Område 5. Våra resor och transporter är miljöanpassade genom att:
 Vi har tjänstecykel tillgänglig.
 Enheten äger ett transportfordon för tjänsteresor som är miljöanpassat
 Vi samåker i möjligaste mån och på kallelser uppmanas om detta.
 Vi har en resepolicy, miljöanpassad och med miljökonsekvenser beskrivna.
 Vår personal är utbildad i ECO Driving

 Annan valfri åtgärd, nämligen:………………………………………..
Område 6. Vi bidrar till att miljöanpassade och Rättvisemärkta produkter köps in genom att:
 Vi dricker Rättvisemärkt kaffe.
 Te, socker, kakao med mera är Rättvisemärkt.
 Vi har Rättvisemärkta produkter till försäljning.
 Vi använder miljömärkta städ- och rengöringsmedel.
 Vi undviker konstgödsel eller använder ekologisk gödsel på grönytor och i rabatter.
 Annan valfri åtgärd, nämligen:…………………………………………….
Område 7. Vi förbättrar vår fysiska och psykiska arbetsmiljö genom att:
 De anställda får bidrag till eller får använda del av arbetstid åt friskvård.
 De anställda erbjuds kostnadsfri årlig hälsokontroll.
 Vi har regelbundna gemensamhetsdagar för anställda och förtroendevalda.
 Personalen samlas till regelbunden gemensam bön och bibelläsning.

 Annan valfri åtgärd, nämligen:…………………………………………….
Område 8. Vi vill få vårt miljöarbete att fungera genom att:
 Vi har utsett ett miljöarbetslag med representanter från olika verksamhetsområden.
Minst en person är förtroendevald.
 Vi har en skriftlig plan för vårt miljöarbete med tydlig ansvarsfördelning.

 Annan valfri åtgärd, nämligen:……………………………………………..
GUDSTJÄNST
Frågor om miljö och förvaltning har lyfts fram på ett tydligt sätt i gudstjänsten eller i en
temagudstjänst genom att: ……………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
Ort och datum
Kyrkoherde/kyrkorådets ordf.
telefon
Vi vill gärna ha Miljövärnets ljusstake 
Ovanstående har kvalificerat er för Miljövärnets ljusstake, som står som symbol för ert vidare
arbete med frågor som rör vår gemensamma framtid. Ljuset ska brinna som en påminnare om
vår tros inneboende hopp om förändring och befrielse.
Checklistan är granskad och godkänd:
___________________________________________________________________________
Ort o datum
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