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Täby församlings miljövision fr.o.m 2018
Guds skapelse befinner sig under hotet av en global miljökatastrof och det utgör
fara för människans överlevnad.
Människan har ett uppdrag från Gud att vårda skapelsen:
”Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och
vårda den” (1 Mos. 2:15).
I Täby församling ska omsorgen om våra gemensamma livsvillkor genomsyra
all verksamhet på ett trovärdigt sätt genom att föregå med gott exempel i det
dagliga arbetet och på så sätt vara ett föredöme i lokalsamhället.
Därför förbinder sig Täby församling att arbeta utifrån de Globala målen för
hållbar utveckling, som de beskrivs i Agenda 2030, som antogs som en FNresolution av världens ledare 2015. De Globala målen omfattar en social,
ekonomisk och ekologisk dimension för hållbar utveckling.
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Täby församlings Miljöpolicy fr.o.m 2018
• Arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling, såsom de
definieras i de Globala målen Agenda 2030, i församlingens verksamheter
och beslut.
• Tydliggöra människans ansvar för våra gemensamma livsvillkor, utifrån
kristen tro, liv och lära, i församlingens förkunnelse och undervisning.
• Sprida kunskap och information om församlingens hållbarhetsarbete.
Inspirera alla som bor och verkar i Täby att vara föredömen för hållbar
utveckling.
• Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder
till en hållbar livsstil.
• Samverka med andra församlingar, kommunen, företag och ideella
organisationer i arbetet för en lokal och global hållbar utveckling.
• I linje med församlingens upphandlings- och inköpspolicy välja
närproducerade, ekologiska, miljö- eller Fairtrade-märkta varor utan att
äventyra en god ekonomisk hushållning.
• Ständigt förbättra och följa upp församlingens miljöarbete i en
kontinuerlig process.
• Församlingen följer och bevakar lagstiftningen på miljöområdet.

