LJUSSTEGET
Att göra något i rätt riktning. En hållbarare värld – helt enkelt.
Vi på Stiftskansliet i Uppsala vill bidra till förändring som leder till en hållbarare och
rättvisare värld. Vi har nu tagit det första steget i detta arbete. Vi har genomfört utbildning
bland personal och förtroendevalda och vidtagit nedanstående åtgärder.
• Vi sparar energi genom att:
Vi har bytt till lågenergilampor i all armatur där det är möjligt.
Vi har ett miljöanpassat uppvärmningssystem, nämligen: Fjärrvärme
Vi har planer på att ha automatisk avstängning av kontorsmaskiner.
Vi har kontroll på vår energiförbrukning genom regelbunden redovisning.
• Vi minskar resursbelastningen genom att:
Vi har kontroll på vår vattenförbrukning genom årliga mätningar.
Vi har ersatt behållare med vatten till kranvatten vid konferenser.
• Vi minskar miljöbelastningen från vårt kontor genom att:
Vi kopierar dubbelsidigt i stor utsträckning.
Vi använder e-post till utskick för att minska pappersåtgången.
Vi använder FSC märkt papper och tryckeri.
för att spara papper planerar vi att datakanon installeras i Birgittasalen och i något av de
mindre grupprummen.
• Vi minskar mängden avfall genom att:
Vi komposterar
Vi har minimerat det osorterade avfallet och har idag bara 3,8 kg som går till deponi.
Vi har gått igenom ”gamla kemikalier” och rensat ut det som inte används samt skickat iväg
detta på ett godkänt sätt (farligt avfall).
• Våra resor och transporter är miljöanpassade genom att:
Vi har tjänstecykel tillgänglig.
Vi har tjänstebilar för tjänsteresor som är etanoldrivna
Vår personal är utbildad i ECO Driving
• Vi bidrar till att miljöanpassade och Rättvisemärkta produkter köps
Vi dricker Rättvisemärkt kaffe.
Te, socker, kakao med mera är Rättvisemärkt.
Vi använder miljömärkta städ- och rengöringsmedel.
• 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 hälsokontroll vartannat år
Personalen samlas till regelbunden gemensam bön och bibelläsning.
Vi har utsett en miljögrupp med representanter från olika verksamhetsområden.
Stiftsfullmäktige har antagit en miljöpolicy
• Gudstjänst
Frågor om miljö och förvaltning har lyfts fram på ett tydligt sätt i en temamässa den 15 maj
firat en miljömässa på Breidagård.
Uppsala den 2 juni

Kjell Kroon
Miljösamordnare

