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innehåll
På ett kyrkoråd 2015-08-26 beslutades det att 
Frustuna församling skulle införa och arbeta enligt 
Svenska kyrkans miljödiplomeringsmodell.

En miljögrupp bildades under hösten 2015 och 
arbetet startade upp. Nulägesanalyserna är utför-
da mellan oktober 2015 och februari 2016. Nu har 
vi nått till diplomering av steg 1 och detta doku-
ment har sammanställts. Under arbetets gång har vi 
drabbats av både klimatsorg och miljöglädje. Under 
vår grundläggande miljöutbildning blev vi alla varse 
allvaret. Under miljögruppens träffar har under-
tecknad försökt hitta positiva exempel och inspirera 
oss alla att det faktiskt spelar roll vad den enskilda 
människan gör. Vi beslutade oss för att inte släppa 
det så absolut viktiga HOPPET och även skriva in det 
i vår vision. 

Med hopp om en grön skön framtid och ett fortsatt 
gott miljöarbete!

vid pennan
Miljögruppsansvarige
Anna Sánchez Lindström
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vision för frustuna församlings 
 miljödiplomeringsarbete 
Alla varelser, både nu levande och kommande, har rätt till och är 
beroende av ett friskt jordklot. Vi bidrar aktivt till att detta ska 
vara möjligt. Vi är en förebild vad gäller hållbar utveckling. Vi 
föregår med gott exempel i alla delar av våra verksamheter. Vi 
visar att en förändring är möjlig och att den enskilda individens 
påverkan är viktig.  
 
Vi håller hoppet uppe och förmedlar en positiv framtidstro till 
människor.

en introduktion

FOTO Sofia Arman
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POLICY FÖR FRUSTUNA FÖRSAMLINGS MILJÖDIPLOMERINGSARBETE 
Vi ser och tar vårt ansvar för skapelsen genom: 

Att i all verksamhet och alla beslut verka för ett väl fungerande kretslopp och en god  
hushållning med naturresurser och energi.  
 
Eget praktiskt handlande vara trovärdiga i frågor som rör miljö. 

Att sprida kunskap och goda idéer genom information och kommunikation samt motivera 
och inspirera församlingsbor till gemensamt och enskilt bättre miljömässigt handlande. 
 
Att tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling och så långt det är möjligt välja 
närproducerade, ekologiska, miljö- och Fairtrademärkta varor.   
 
Att följa de lagar och förordningar som finns på miljöområdet och i kulturminneslagen.   
 
Att bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, där vi ständigt följer upp, utvecklar 
och förbättrar.
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ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDEN 
pastoral verksamhet
Alla våra verksamheter är miljö- och klimatmässigt genomtänkta, vad gäller inköp och 
transporter. Vi arbetar också i verksamheterna med miljö- och klimatförståelse och 
engagemang. Vi arbetar kontinuerligt med att höja kunskaps- och kompetensnivån vad 
gällande miljön och klimatet bland personalen och församlingsbor. Vi är ett föredöme i 
miljöfrågor genom att vi visar på vår egen förändring och genom att vi bjuder in till före-
läsningar och arrangemang där omsorgen om vår jord står i fokus.

förvaltning och ekonomi
Vi förvaltar våra pengar på det miljömässigt bästa sättet. Vi kan mäta de förändringar 
vårt ändrande miljöbeteende ger upphov till. Vid beslut angående förändringar viktas de 
miljömässiga fördelarna högre än de ekonomiska perspektiven i den mån det är möjligt.

byggnader
Våra byggnader har minsta möjliga klimatpåverkan. Vi anammar ny teknik om den är 
bättre för miljön. 

varor och tjänster
Vi är noggranna när det gäller våra inköp och val av tjänster så att de blir de miljömäs-
sigt bästa. 

kemikalier och avfall
Vår avfallshantering är den miljömässigt bästa som finns att tillgå och den fortsätter 
utvecklas och förändras. Vi köper så lite av miljöfarliga kemikalier som möjligt och de 
hanteras på rätt sätt i alla led.

kyrkogård och markanläggning
Vi arbetar ständigt med att öka den biologiska mångfalden på och omkring kyrkogården. 
Våra inköp till skötsel av all yta, inklusive skötselgravar, sker på det miljömässigt bästa 
sättet.

transport och kommunikation 
Våra transporter sker så miljövänligt som möjligt. Vid nyinköp av maskiner prioriteras el 
och hybridfordon. 
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Organisation- och verksamhetsstyrning för 
miljödiplomeringen
Kyrkorådet har det övergripande ansvaret.  
Kyrkoherden är ansvarig för att arbetet fortskrider 
i praktiken. Kyrkoherden har ansvar för att intern 
uppföljning samt uppdateringar av vision, miljöpolicy 
och mål genomförs.

Miljögrupp
Miljögruppen består av personer från olika delar av 
verksamheten och med olika arbetsuppgifter. Det 
finns en miljögruppsansvarig som leder arbetet och 
är sammankallande. Detta för att vi i så stor utsträck-
ning som möjligt ska kunna se problem och möjlig-
heter från olika håll i organisationen. Eftersom vår 
personalgrupp är uppdelad i två hus består miljö-
gruppen av personer från båda husen för att kunna 
diskutera miljöfrågor med sina kollegor i sitt res-
pektive hus. Vi önskar att miljösnacket som uppstår 
under miljögruppsträffarna ”spiller över” även i andra 
sammanhang. 

Om någon från miljögruppen är sjuk eller på annat 
sätt inte kan deltaga i något av miljögruppsmötena är 
det önskvärt att någon ur den övriga personalgrup-
pen hoppar in som ersättare och blir på så sätt lite 
involverad i miljöarbetet.  

Då någon slutar på arbetsplatsen som haft en plats i 
miljögruppen väljs en ny kollega till den platsen så 
snart det är möjligt. Detsamma gäller verksamhetsan-
svariga. 

Miljögruppens arbete och uppgifter
Under vintern träffas miljögruppen ca en gång i mån-
aden. Eftersom den miljögruppsansvarige vi har nu 
arbetar utomhus under odlingssäsongen (april-okt) 
så träffas miljögruppen mer sällan då. Delmål kan 
dock genomföras under odlingssäsongen. 

Mellan träffarna försöker vi samtala om det vi gör 
och allmänna tankar om klimat/miljö med resten 
av personalgruppen så att fler blir involverade. Vi är 
medvetna om att förändringsarbete kan ta tid. 

Miljögruppen är ansvarig för att fortlöpande utbil-
da och informera personal och förtroendevalda om 
miljöarbetet genom att arrangera studiebesök, fokus- 
och utbildningsdagar. En sådan dag eller halvdag ska 
finnas varje år.

Märker miljögruppen att inte alla i personalen har 
tillräckligt med kunskaper att utföra sina arbetsupp-
gifter på det miljömässigt riktiga sättet har gruppen 
mandat att införa fler studie/fokus/utbildningsdagar. 

Miljögruppen är ansvarig för att nya delmål och 
åtgärdsprogram tas fram varje år. Om delmål inte har 
kunnat nås under året skjuts de till nästa år. Om inte 

tillräckligt många delmål är uppfyllda får alltså nästa 
del av diplomeringen flyttas fram. 

Miljögruppen är ansvarig för att ta fram förslag till 
en uppdaterad vision, policy och övergripande mål 
varannat år. 

Rutiner för mål samt uppföljning 
Miljögruppen är ansvarig för att ta fram nya del-och 
övergripande mål genom att aktivt ta del av hur andra 
församlingar som kommit längre har gjort, ta del av 
nya forskningsrön samt samtala med övriga persona-
len och förtroendevalda om vad som kan göras. Mil-
jöarbetet är ett kontinuerligt arbete där förbättringar 
hela tiden görs och där vi aldrig blir helt klara.

Miljögruppen har ansvar för att göra en intern 
uppföljning en gång per år under våren som ska vara 
dokumenterad i mars. I den interna uppföljningen 
gås delmål och åtgärdsprogram, utbildningsbehov 
och ändrade miljörutiner igenom. 

Miljö finns med som en stående punkt på varje 
personalmöte för att fånga upp saker i arbetet som 
kan fungera bättre och om det har skett förändringar 
i rutiner som alla behöver känna till. Nya idéer och 
frågor kring miljö tas även upp här.

Miljögruppsansvarig 
Den miljögruppsansvarige är sammankallande och 
har ansvar för att leda arbetet framåt samt att sam-
manställa dokument och information.

Den miljögruppsansvarige ska se till att de texter som 
författas och sammanställs har ”täckning” i verklighe-
ten. Det får inte bli fina ord utan verklighetsanknyt-
ning.

Den miljögruppsansvarige är ansvarig för att infor-
mera nyanställda och nya förtroendevalda om miljö-
arbetet. Då presenteras vision, policy, övergripande 
mål och delmål och de rutiner som berör personens 
arbetsuppgifter.

Rutiner för mål
Den miljögruppsanvarige har ansvar för att doku-
mentera de idéer till nya mål som uppkommer under 
året så att de inte glöms bort. 

Den miljögruppsansvarige skall leda och dokumente-
ra den interna uppföljningen av miljöarbetet som ge-
nomförs varje år. Den ansvarige skall också informera 
övrig personal om slutsatserna i uppföljningen. 

Den miljögruppsansvarige skall årligen informera 
kyrkorådet om den interna uppföljningen samt om de 
nya delmål som beslutats så att dessa vid behov kan 
införas i budgeten.
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Delmålsansvarigas arbete och uppgifter
Delmålsansvariga är ansvariga för att utföra delmålen 
enligt åtgärdsprogrammet.

Om delmålen inte har uppfyllts helt ska delmålsanva-
riga meddela den verksamhetsansvarige och miljö-
gruppen om vilka åtgärder som genomförts.

Verksamhetsansvariga
Det finns lika många verksamhetsansvariga som 
verksamhetsområden och de är i vår församling be-
stående av både personal som redan är med i miljö-
gruppen och av annan personal. 

Verksamhetsansvarige ska ge förslag på delmål och 
åtgärder till miljögruppen för sitt verksamhetsområ-
de. 

Verksamhetsansvariga ska se till att delmålen för sina 
verksamhetsområde blir genomförda.

Verksamhetsansvariga ska meddela den miljögrupps-
ansvarige om vad som genomförts inför den interna 
uppföljningen som sker i mars. 

Verksamhetsansvariga ska se till att de anställda inom 
sitt verksamhetsområde har tillräcklig kunskap för att 
utföra sina arbetsuppgifter på det miljömässigt bästa 
sättet. Om inte skall verksamhetsansvarige meddela 
miljögruppen så att de kan anordna utbildning/ar. 
Om det blir nya eller ändrade rutiner inom ett områ-
de ska den verksamhetsansvarige godkänna dessa.

Information
Information om vårt miljöarbete sker både genom 
vår tidningen Mellan himmel och jord, där vi kan be-
rätta om något för allmänheten särskilt intressant del-
mål, och via hemsidan där vision, policy och de mål 
vi har arbetat med ska finnas. Personal och kyrkoråd 
informeras om resultatet av den interna uppföljning-
en minst en gång om året. 
 
Verksamhetsstyrning  
-rutiner för hela arbetet med ledningssystemet
Arbetet med miljödiplomeringen följer resten av 
arbetet i församlingen genom att den interna upp-
följningen görs och dokumenteras samtidigt som 
verksamhetsberättelserna skrivs. 

Den interna uppföljningen av miljödiplomeringen för 
året som varit skrivs således i början av påföljande år 
för att vara klar i mars. Dokumentet skall godkännas 
av kyrkorådet. Det är den miljögruppsansvarige som 
dokumenterar den interna uppföljningen.

Den interna uppföljningen ska beskriva vilka delar 
som har genomförts, hur det har gått och hur väl 
delmålen har uppfyllts. 

Enligt samma tidscykel skall nya delmål till nästa fas i 
diplomeringen tas fram av miljögruppen under våren 
så att, om det behövs , kan nödvändiga aktivteter tas 
med i budgetarbetet under höst/vinter.
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PASTORAL VERKSAMHET 
Nulägesanalys/Hur är det nu?
Vi har inte haft något direkt miljöarbete i församlingen. Vi har inte haft speciella temagudstjänster eller på annat sätt 
berört eller diskuterat hållbar utveckling med församlingen och/eller kyrkorådet. Vaktmästarna har gått en kurs hos 
Etik och Energi, om energi och miljöfrågor. 

Vad vi hela tiden arbetar med är att få fler delaktiga i gudstjänsten. Vi tar upp kollekt till projekt om stöttar befolk-
ning i katastrofområden. Vi har ännu inte hittat ekologiskt nattvardsvin som är alkoholfritt. Brödet är ekologiskt och 
glutenfritt.

Vi har under 2015 börjat odla egna altarblommor men beställer från blomsterhandeln under vinterhalvåret. Det är 
ibland Fairtrade-märkta rosor. 

Vi återvinner kassetterna från kopiatorerna och använder bara Svanen-märkt papper samt skriver normalt ut på båda 
sidor av papprena. Vi har köpt in eldrivna redskap till kyrkogårdens skötsel. De låter, skramlar mindre och avger inga 
avgaser så den fysiska miljön för vaktmästarna och kyrkogårdsbesökare har blivit bättre.

delmål nr 1 
 – Församlingens Pas-
torala verksamhet

Att införa Det Solidariska 
Altarbordet fullt ut genom att 
i största möjliga mån skapa 
altarbuketter av egna odlade 
eller i anslutning till kyrkan 
vildväxande blommor. När det 
inte är möjligt; köpa ett mindre 
antal Fairtrade-märkta (i den 
mån det går) snittblommor och 
tillsammans med ris, grenar och 
blad skapa altarbuketter.

Åtgärdsprogram Vi skall köpa in nya vaser som 
passar till olika sorters buketter 
och kontrollera att ljusen som 
används är de miljömässigt 
bästa. Altarbukettodlingen 
anlades redan till säsong 2015 
så den behöver ”bara” fortsätta 
att skötas. 

Ansvarig/ansvariga Anna SL är ansvarig för 
blomsterodlingen, buketter, nya 
vaser och ljus.

Tidplan Det Solidariska Altarbordet 
ska vara helt infört i december 
2016.

Information och Uppföljning Vi ska informera i vårt försam-
lingsblad, facebook samt genom 
affischer och muntlig informa-
tion vid möten med förtroende-
valda samt på lämplig guds-
tjänst (Kyrkoherden bestämmer 
när).  Ansvarig för blomodling-
en utvärderar och förbättrar den 
kontinuerligt och alltid efter 
varje sommarsäsong. 
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Delmål nr 2  
– Församlingens Pastorala Verksamhet 

Att vara delaktiga i Globala veckan som infaller 13-20 november 
2016.

Åtgärdsprogram Att bjuda in en föreläsare som anknyter till temat och i samband 
med det bjuda på klimatsmart mat. Att berätta om Globala veckan 
på gudstjänster.Kollekten under veckan ska gå till miljöprojekt.  

Ansvarig/ansvariga Vi behöver bilda en grupp med Sofia Arman som sammankallande 
som jobbar fram Globala veckan så att programmet hålls ihop. Kyr-
koherden är ansvarig för att informera domkapitlet om att vi vill ha 
temagudstjänster. Sofia Arman är ansvarig för att boka föreläsare. 

Tidplan Vi börjar planera för Globala veckan i samband med höstplanering-
en. Globala veckan sker 13-20 november 2016.

Information och Uppföljning Vi ska informera i vårt församlingsblad, facebook samt genom affi-
scher och muntlig information vid möten med förtroendevalda.
Evenemanget Globala Veckan ska utvärderas på närmast liggande 
uppföljnings/utvärderingsdag.
 
 

Delmål nr 3  
– Församlingens  
Pastorala Verksamhet

Att införa skåpet TAGE i Tings-
huset. I skåpet Tage kan föräldrar 
lämna kläder och skor som deras 
barn inte behöver längre och ta 
med sig kläder som andra föräld-
rar har lämnat i skåpet och som 
deras barn inte har användning för 
längre. 

Åtgärdsprogram Att hitta ett lämpligt skåp samt 
skapa affischer med information 
att fästa på skåpet. Att informe-
ra berörda verksamheter om att 
skåpet finns. 

Ansvarig/ansvariga Klas Eriksson och Anders Boberg 
är ansvariga för att hitta ett lämp-
ligt skåp. Sofia Arman är ansvarig 
för affischerna. Anna SL är ansva-
rig att informera verksamheterna. 
Terese Wallin är ansvarig för den 
fortlöpande skötseln; att se till att 
kläderna är i ordning och att rensa 
ut kläder som ligger för länge.

Tidplan Skåpet TAGE ska vara i bruk inn-
an 1 april 2016.

Information och Uppfölj-
ning

Muntlig information till verk-
samhetsledarna som informerar 
berörda föräldrar. Föräldrar ser och 
läser på skåpet. Vi utvärderar skå-
pet på personalmöten när behovet 
påkallas. 
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Delmål nr 4 
– Församlingens Pastorala Verksamhet

Att barnen som deltar i kolloveckorna känner sig välkom-
na in i kyrkan och prästgården. Att de praktiskt får delta i 
trädgårdsarbetet som sker runt Prästgården och på så sätt 
känner de sig delaktiga i skapelsen.

Åtgärdsprogram Eftersom barnverksamheten är mestadels förlagd till Tings-
huset vill vi att de även känner till och känner sig hemma i 
Prästgården och kyrkan.

Barnen som deltar i kollot kommer ut till Prästgården en 
dag. Där får de en introduktion till snittblomsodlingen. De 
får göra buketter och smycka kyrkan. Vi kommer också att 
prata om pollinerande insekter och deras viktiga arbete. 
Därefter bygger vi insektshotell. De ska sedan hängas upp i 
området runt kyrkan. Dagen efter är det deras avslutnings-
andakt med inbjudna föräldrar. 

Vilda bin och andra insekter är viktiga för pollineringen 
och hotet mot dem är utarmningen av deras livsmiljöer. Det 
finns för lite blommor och variation i odlingslandskapet, 
men de trivs bra i många trädgårdar och vi kan gynna dem 
genom att erbjuda husrum och växter som de gillar. Vi vill 
bygga hus till dem samtidigt som vi lär oss mer om dem 
och deras viktiga arbete. 

Ansvarig/ansvariga Ida Fransson och Anna Sánchez Lindström

Tidplan Vi har två kolloveckor i sommar. En är vecka 24 (årskurs 
1-3) och den andra är vecka 32 (årskurs 4-6).Delmålet ska 
utföras under de veckorna.

Information och Uppföljning Ansvariga utvärderar delmålet efter utförandet.

FO
TO

 S
ofi

a 
A

rm
an

FO
TO

 S
ofi

a 
A

rm
an



11

FÖRVALTNING OCH EKONOMI
Nulägesanalys
Vi har bara etiska fonder som är godkända enligt Svenska Kyrkan. Vi använder inte Grönt Bokslut eller redovisar 
ett socialt bokslut. Vi har pga. av att vi hört dåliga exempel inte valt att placera pengar i ideella fonder. Vi har inte 
tänkt på samhällsnyttan av förvaltningen av våra pengar. 

Delmål nr. 1  
förvaltning och ekonomi

Att göra ett förenklad Grönt Bokslut till årets bokslut 
(2016) samt en utförlig variant till 2017 års bokslut. 

Åtgärdsprogram Ansvarig söker upp lämpliga poster att föra statistik på. 
Det kan t ex vara elförbrukning, sophämtningskostnader 
och bensinförbrukning. 

Ansvarig/ansvariga Ulrika Rix

Tidplan Efter beslutat bokslut april-maj 2016 samt april-maj 
2017.

Information och Uppföljning Vi ska informera om det förenklade gröna bokslutet efter 
beslutat bokslut april-maj 2016 och om det utförliga 
bokslutet efter beslutat bokslut april-maj 2017 i närmast 
utgivna församlingsblad. Det förenklade Gröna bokslutet 
ska utvärderas på närmast liggande uppföljnings/utvärde-
ringsdag.
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Delmål nr. 2 - Byggnader Att projektera för solceller och för laddstolpe.

Åtgärdsprogram Eftersom vi siktar på att anlägga solceller antingen på befintligt verkstadstak 
och/eller på det nya ännu ej byggda skötselgården behöver vi projektera för det. 
Vi ska söka information, eventuellt söka bidrag och föra in kostnaderna i budge-
ten för 2017.

Ansvarig/ansvariga Ulrika Rix

Tidplan Åtgärden ska vara avslutad i och med att budgetarbetet för 2017 är avslutat, 
december 2016.

Information och Uppföljning Berörda parter ska informeras om planerna för solceller och laddstolpar. 

BYGGNADER
Nulägesanalys
Vi har gjort både fastighetsinventering, energiinventering (Etik & Energi) och har en energiansvarig (Ulrika Rix). 
Ulrika får uppgifter om och följer upp energianvändningen men har inte informerat vidare om den.  Vi har installerat 
värmeåtervinning på de ställen där det är möjligt; Tingshuset och Prästgården. Vi har inte intermittent uppvärmning 
för lokaler som inte används dagligen. Vi genomför obligatoriskt ventilationskontroll. Vi har tätat vindbjälklaget på 
Frustuna kyrka, Prästgården, Torsåkers församlingshem och Tingshuset. Vi har inte tätat fönster och dörrar.

Vi använder bergvärme och fjärrvärme men har direktverkande el till kyrkorna. Elen vi köper från Vattenfall är dock 
från vatten och vindkraft.

Vi har bytt till halogen-lampor i kyrkorna. Vi har inte bytt till lågenergilampor överallt än. Vi inser att vi använder 
belysningen även om det inte finns behov, antingen som så kallad mysbelysning eller att vi tänder upp mer än vad som 
behövs och ibland glömmer vi att släcka. 

Angående vattenförbrukningen har vi inte så är den inte så stor. Vi har snålspolande toaletter i Tingshuset. Vi har inte 
urinseparerande toaletter. Vi tar hand om dagvattnet lokalt och använder sjövatten för bevattning. Vi har olje- och 
fettavskiljare. 

Vi har inte ställt några miljökrav på byggnadsmaterial vid ny-, om- eller tillbyggnad. Däremot så planerar vi att sätta 
solpanel på verkstadstaket och eventuellt också på nya skötselgården. Den ska eventuellt också få sedumtak.

Delmål nr. 1 
Byggnader

Att minska uppvärmningskostnaderna för Prästgården.

Åtgärdsprogram Att isolera fönsterna på Prästgården genom att byta tätningslister. Effektivt täta-
de fönster kan minska energianvändningen med ett par tusen kWh per år.

Ansvarig/ansvariga Klas Eriksson

Tidplan Åtgärden ska vara genomförd innan december 2016.

Information och Uppföljning Ingen särskild information behövs.
Listerna ska enligt tillverkarna hålla i många år men när behovet påkallas ska 
tätningen göras om på de ställen det behövs.
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VAROR OCH TJÄNSTER
Nulägesanalys
Tidigare har vi inte brytt oss så mycket om vilka sorters livsmedel vi köper in men i samband med starten av miljö-
diplomeringen tänker vi mer på det och köper även Fairtrade i den mån det finns. Vi har genomfört en kaffetestning i 
personalgruppen där tre olika sorters kaffe blindtestades. 

Vi saknar en inköpspolicy och vi vill samordna inköpen med ett gemensamt basutbud. Vi har inte tänkt på att köpa 
efter säsong eller att köpa vegetariskt. Tankar som uppkommit är att beställa från en butik som har hemkörning och 
att be om så mycket ekologiskt och Faitrade som möjligt. Vi behöver titta på exakt vad och hur mycket vi vill beställa.

Vi har varit lite snabba att handla möbler på IKEA utan att kontrollera miljövänligheten. Däremot är de nya möblerna 
som behövdes när verandan byggdes miljövänliga och i enligt med barnkonsekvensanalysen. 
Vi har inte tänkt på miljömärkta textiler eller på att undvika bomull. Vi har saknat kunskap om det.
Är det möjligt att köpa second hand i större utstäckning?

Delmål nr 1 -Varor och Tjänster Att formulera en inköpspolicy för matvaror.

Åtgärdsprogram Vi saknar ett gemensamt grepp om hur vi ska tänka kring inköpen och ser att 
en inköpspolicy skulle hjälpa.  All personal som handlar ska vara informerad. 
Alla i personalen ska vara informerade om att vi har infört en inköpspolicy 
och varför.

Ansvarig/ansvariga Anna Sánchez Lindström och Ing-Marie Andersson

Tidplan Inköpspolicyn för matvaror ska vara nedskriven innan 30 april 2016.

Information och Uppföljning Om vi över tid inser att vår inköpspolicy inte stämmer överens med rådande 
miljöforskning eller våra förutsättningar ska den såklart ändras. Vi utvärderar 
vår policy genom att hålla oss uppdaterade med kurser, föreläsningar och tips 
från andra församlingar.
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Kemikalier och Avfall
Nylägesanalys 
Vi är jättedåliga på att förvara och märka upp våra kemikalier. Därför vet vi inte vad vi har och har säkert köpt dub-
belt eller för mycket av något. Vi behöver rensa ut och göra en lista på vad vi har. Vi saknar också en inköpspolicy. 

Vi behöver göra en instruktion både till oss och till våra hyresgäster om vad de ska använda, särskilt eftersom vi bara 
använder kallt vatten och mikromoppar till golvet. Som det är nu använder hyresgärsterna nog lite vad som. Vi behö-
ver arbeta med att kolla upp vad vi ska köpa in så det kan utvecklas till att bli helt genomtänkt.

Vi har en container från SITA som vi betalar ca 1 000:- (+moms) per tömning. Priset beror på vikten. Per år betalar vi 
ca 20 000:-. I den slängs allt brännbart så all plast, wellpapp och kartong hamnar där. Även trasiga mindre möbler och 
pallar. Vi sorterar ut metall och glas som lämnas på Återvinningsgården. Vi vill börja sortera mer och behöver titta på 
system för det. Vi behöver prata med SITA om hur det ska lösas med flera mindre avfallskärl då. I samband med att 
den nya skötselgården byggs kommer vi att ha plats för att samla flera olika kärl som då hamnar i ett låsbart utrymme. 
Vårt farliga avfall har vi rutiner för att samla in även om det kunde få mer uttrymme så att inte gamla målarburkar 
blir stående där de missas att ta med när vi åker till återvinningsgården.

I samband med att vi sopsorterar mer behövs det instruktioner och tydlig information om var respektive sopa ska 
ligga. Kanske det blir en utbildningshalvdag för personalen? Är det möjligt att be besökare på kyrkogården att sopsor-
tera? Kan vi ha flera kärl? 

Vad vi däremot är stolta över är att vi komposterar allt vårt matavfall och delar av trädgårdsavfallet. Är det möjligt att 
kompostera allt vårt trädgårdsavfall? Vad skulle krävas?

Vi använder ibland begagnade möbler och lampor istället för att köpa nya men vi köper också mycket nytt. Det som 
inte återanvänds lämnas i kommunens fyndtält på återvinningsgården.

Vi har inte använt begagnat eller återvunnet material vid ny-, till- eller ombyggnad, men vid reparationer av kultur-
klassade byggnader används återvunnet material. Exempelvis kommer så ske under sommar 2016 när kyrktornet ska 
repareras.
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Delmål nr 1-Kemikalier och Avfall Att undersöka möjligheterna till att kompostera allt vårt trädgårdsavfall.

Åtgärdsprogram Vårt trädgårdsavfall från kyrkogården samlar vi som det är nu i en stor hög 
i ett jordfack. I det facket samlas också jord som blir över vid jordbegrav-
ningar. När jordfacket är fullt beställer vi en container och det blir bortfors-
lat. Det sker 1-2 gånger om året. 

Växtresterna från snittblomsodlingen komposteras i ”limpform” med eko-
logisk kogödsel och vårt matavfall komposteras i slutna varmkomposter.
Vi har också en gammal hög nere vid strandkanten som inte används 
längre och ska tas bort i samband att vi anlägger vår trädgårdspromenad 
där nere.

Vi undrar om det skulle vara möjligt att kompostera vårt organiska kyrko-
gårdsavfall. Delmålet blir att undersöka möjligheten till att göra det. Är det 
tillåtet?  Vad skulle krävas i form av tillsatsgödning, behövs det ett speciellt 
underlag, hur ska komposten vändas, kan vi samarbeta med andra instanser 
som komposterar och var ska komposten i så fall placeras blir frågan att 
besvara till detta delmål. 

Kalmar kyrkogårdsförvaltning och Nynäshamns församling komposterar 
nu. Vi kan kontakta dem. Kolla också med Dan Haubo som är kursledare 
på SKKF i komposteringskurser. 

Ansvarig/ansvariga Klas Eriksson och Anna Sánchez Lindström

Tidplan Delmålet ska vara utfört till december 2016.

Information och Uppföljning Ingen särskild information behövs. vi tar med oss kunskapen tills det är 
dags att anlägga ytan.

 

Delmål nr 2 – Kemikalier och Avfall Att formulera instruktionstexter till vårt kök i Prästgården. Instruktionerna 
ska ge ut skriftligen och alla som hyr ut ska kunna gällande hyresregler så 
att de kan svara på frågor. Instruktionerna gäller allmänt samt städningen, 
diskmaskinen, kaffekokaren och komposten. De instruktioner som behövs 
för städning, kaffekokare och komposten ska finnas uppsatta i köken. Det 
finns redan nu för diskmaskinen. Instruktionerna ska även finnas på vår 
hemsida.

Åtgärdsprogram Vi har som det är nu inga skriftliga instruktioner att ge ut till våra hyres-
gäster. Det har funnits ett papper men pga. äldre/felaktiga uppgifter an-
vänds det nu inte. Hyresgästerna skriver endast under på en nyckelkvittens. 
Därför har städningen utförts olika och ibland inte alls. Det har varit oklart 
vilken städutrustning som ska användas. 

Vi komposterar redan nu allt vårt matavfall och upplysningar behövs 
gällande det. Vi behöver formulera texter och informera alla som hyr ut vad 
som gäller. Dessutom behöver vi kontrollera vilken städutrustning som ska 
användas och eventuellt införa rutiner så att den utrustningen kontrolleras 
regelbundet. Vi kommer att börja sopsortera allt vårt avfall men inte förrän 
den nya skötselgården är färdigbyggd. Eftersom tidplanen för det inte är 
fastställd än väntar vi med instruktionerna kring sopsortering. 

Ansvarig Elsy Svensson och Ing-Marie Andersson

Tidplan Delmålet ska vara utfört innan 30 juni 2016.

Information och Uppföljning Ansvariga skall se till att texterna fungerar i praktiken och ändra om 
behov finns.
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Delmål nr.4 – Kemikalier och Avfall Att hitta ett bättre sätt att hantera bensinen främst när den ska hällas i 
maskinerna. Köpa in nödvändig utrustning.

Åtgärdsprogram Bensinen till våra trädgårdsmaskiner, både till tvåtaktsmotorer och 
fyrtaktsmotorer köps in på stordunk och förvaras i ett låsbart utrymme 
i muren intill verkstaden. Den dunk som används står dock ofta inne i 
facket tillsammans med maskinerna. När bensinen ska hällas upp spills 
det ofta på golvet inne i facket, på asfalten utanför och/eller på maskiner-
na. Det är onödigt. Vi behöver hitta ett annat sätt att hälla upp bensinen 
samt informera alla som jobbar, särskilt sommarjobbare och praktikanter 
om hur hanteringen ska gå till. Finns det tippkärl med uppsamling som 
kan underlätta upphällandet?

Ansvarig/ansvariga Anna Sánchez Lindström

Tidplan Delmålet ska vara klart innan februari 2017.

Information och Uppföljning Ansvarig ska informera berörda om den nya bensinhanteringen

Delmål nr.3 –  
Kemikalier och Avfall

Att sortera våra kemikalier i verkstaden. 

Åtgärdsprogram Våra kemikalier i verkstaden står tillsammans och är inte införda i någon 
kemikalielista. Vi behöver sortera ut de kemikalier som vi inte använder 
längre, kolla vilka vi har, hur de ska förvaras och skriva in dem i en kemi-
kalielista.

Ansvarig/ansvariga Ulrika Rix och Anna Sánchez Lindström

Tidplan Skall vara klart 1 februari 2017.

Information och Uppföljning När vi köper in nya kemikalier ska de införas i kemikalielistan.
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Kyrkogård och markanläggningar
Nulägesanalys
Vi har hittills inte tänkt särskilt mycket på den biologiska mångfalden men Klas Eriksson har satt upp många fågel-
holkar runt och på kyrkogården. Vi har haft det ganska skötselintensivt eftersom vi hittills klippt alla gravars gräs, även 
de som inte har något avtal. Det tar mycket tid. Vi behöver se över våra skötselavtal. Vi har även mycket gräsyta utan-
för kyrkogården som klipps med gräsklippare. Vi har inte heller haft perenna planteringar att erbjuda gravrättsinneha-
vare så även om vi har relativt få gravar som ska ha blommor på vår och sommar tar det en del tid. Sommarblommorna 
som vi köper in är inte ekologiska.

Vi behöver fastställa en miljörekommendation gällande skötsel och begravningsrutiner så att vi kan informera försam-
lingen, leverantörer och begravningsbyråer. Det är mycket ståltråd i blomsterdekorationerna, kanske kan vi prata om 
med floristerna om det kan bli miljövänligare. Å andra sidan har vi inte så många stora blomdekorationer så det kanske 
är möjligt att stå och tråckla ur blommorna så att de kan komposteras. Kolla upp miljövänlig oasis.

Vi erbjuder bårtäcke men inte med särskilt fokus på miljövänligheten.

Vi har inget eget krematorium men vi antar att Nyköping inte har så bra rening eller är energioptimerad.  

Delmål nr 2 – Kyrkogård och Markanläggningar Att genom att ta fram berghällen nedanför minneslun-
den erbjuda fjärilar och insekter en viktig men hotad 
biotop.

Bakgrund och åtgärdsprogram I det äldre odlingslandskapet flyttades stenar från åker-
marken till rösen. Genom jordbrukets rationalisering och 
andra exploateringar har förekomsten av sådana livsmil-
jöer minskat starkt. Detta har fått till följd att många av 
odlingslandskapets arter är trängda och i flera fall hotade.

Det varma mikroklimatet som bildas på och runt sten-
rösen och berghällar ger många arter som humlor och 
nyckelpigor skydd, övervintringsplats och födosöksom-
råde. I och med att biotoperna är rika på insekter dras 
insektsätande fåglar och fladdermöss till dem. De bör 
hållas fria från sly och skugga.

Vi har en berghäll nedanför minneslunden som i dagslä-
get är täckt av sly och mossa. Om vi frilägger den komma 
till insekternas nytta. Dessutom kommer den med sin 
vackra yta att förhöja upplevelsepromenadens skönhet.

Ansvarig/ansvariga Anna Sánchez Lindström

Tidplan Berghällen skall avtäckas under sommaren när vi har 
tillräckligt med arbetskraft. 

Information och Uppföljning Skylt om varför berghällen är avtäcks från vegetation 
skall sättas upp i anslutning till platsen. Skötsel av 
berghällen och kontroll att vegetationen växer över igen 
infogas i den vanliga trädgårdsskötseln och tillsynen.
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Delmål nr 2 – Kyrkogård och Markanläggningar Att lära oss mer om ängen. Att minska delen klippt gräs-
yta genom att låta en del av den bli högväxt gräsmatta. Vi 
låter helt enkelt bli att klippa en del av ytan.

Bakgrund och åtgärdsprogram En äng har dubbelt så stor biologisk mångfald jämfört 
med en konventionell gräsmatta. Vi vill därför minska 
ytan av klippt gräsmatta och anlägga ängsmark istället. 
I samband med att vi skapar trädgårdspromenaden runt 
udden ska det anläggas äng på slänten efter granhäcken. 

Skötseln av en äng är mycket mindre intensiv jämfört 
med en klippt gräsmatta. Ängen skall slås med slåtterbalk 
eller lie en gång per säsong jämfört med en klippt gräs-
matta som måste köras över med bullriga klippmaskiner 
kontinuerligt. Dessutom hoppas vi att en tradition med 
slåtterfest kan starta då besökare blir engagerade i arbetet 
och att det kan avslutas med en fest/andakt.

Eftersom vi kommer att anlägga en äng runt udden vill 
vi redan denna säsong öva oss i att sköta en sådan. Vi 
kommer att låta en del av den klippta gräsytan växa upp 
och bli en högväxt gräsmatta. Den högväxta gräsmattan 
kommer inte att bli helt lik en äng eftersom det är myck-
et mer näring i marken och för att vi inte planterar eller 
sår in några örter. Ändock kan vi lära oss att slå den med 
lie samt göra en hässja.

Den får bli en formklippt del som ska se skött och 
prydlig ut. Vi ska klippa en promenadgång genom den 
för besökare. Vi kommer få svar på om vi eventuellt har 
en örtrik gräsmatta om det kommer att växa upp annat 
än bara gräs. Den högväxta gräsmattan ska slås med lie 
alternativt med slåtterbalk i augusti och gräset ska forslas 
bort efter att det torkat och lämnat ifrån sig frön.

Ansvarig/ansvariga Anders Boberg och Anna Sánchez Lindström

Tidsplan Den högväxta gräsmattan nedanför kyrkogårdsmuren ska 
genomföras denna säsong.

Information och Uppföljning Information om den högväxta gräsmattan ska ske genom 
en skylt framför den. Vi ska utvärdera den högväxta gräs-
mattan under och efter odlingssäsongen.

Delmål nr.1 – Kyrkogård och Markanläggningar Att bygga knipholkar.

Bakgrund och åtgärdsprogram När kommunens miljöstrateg Bertil Karlsson var på be-
sök påtatalade han bristen av häckningsplatser för knipor 
och föreslog byggandet av holkar till dem eftersom vår 
strandlinje är lämplig boplats.

Ansvarig/ansvariga Klas Eriksson

Tidsplan Holkarna ska vara uppe innan sista april 2016.

Information och Uppföljning Ansvarig undersöker om holkarna blivit bebodda och i 
sådana fall bygga fler.
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Delmål nr 6 – Kyrkogård och Markanläggningar Att inhämta kunskap om biodling.

Bakgrund och åtgärdsprogram Vi vet att bin är extremt viktiga för pollineringen. Unge-
fär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin 
pollinerar växter. Vi vill hjälpa till med det. Dessutom 
vill vi kunna visa och sprida kunskap om bin och deras 
arbete. Vi vill också kunna producera egen honung. Vi ser 
att vi har plats för bin och att de kan hjälpa oss att få mer 
blomning. För att kunna ha en eller flera bikupor krävs 
kunskap. En kurs om biodling är på sin plats!

Ansvarig/ansvariga Anna Sánchez Lindström

Tidsplan Biodlingskursen är förlagd till sex lördagar i maj, juni och 
juli 2016.

Information och Uppföljning Ingen särskild information behövs. Det sker när vi 
får hit en egen bikupa.
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Delmål nr 4 – Kyrkogård och Markanläggningar Att hitta en producent av ekologiska vår-och sommar-
blomsplantor så att vi kan beställa av de till nästa säsong.

Bakgrund och åtgärdsprogram Vi beställer ca 800 stycken vårblommor ca 1200 stycken 
sommarblommor varje år till våra skötselgravar. Dessa 
är inte ekologiskt odlade. I samband med vår miljödip-
lomering skulle vi vilja kunna erbjuda ett miljövänligare 
alternativ även där.

Ansvarig/ansvariga Anna Sánchez Lindström

Tidsplan Åtgärden ska vara genomförd innan juni 2016 för att 
kunna beställa blommor till nästa säsong. 

Information och Uppföljning Det ska såklart informeras till besökare och/eller grav-
rättsinnehavare till skötselgravar när vi väl köper in 
ekologiska plantor.

Delmål nr 5 – Kyrkogård och Markanläggningar Att erbjuda perenna växter till gravskötselytor.
Att informera gravrättsinnehavare om möjligheten att 
beställa perenna växter till sin gravskötselyta.
Att göra 3 st provplanteringar på gravskötselyta av peren-
na växter så att besökare kan se hur en perenn plantering 
kan se ut. Provplanteringarna ska sättas vid kulturgravar-
na som ligger i anslutning till kyrkporten så att de kan 
ses maximalt av besökare.

Bakgrund och åtgärdsprogram Vi köper in och planterar ca 800 st penséer på våren och 
1200 sommarblommor på skötselgravarna varje år. De 
är inte ekologiskt odlande. Sommarblommor kräver mer 
energi i sin uppdrivning än perenner. Vi vill därför även 
kunna erbjuda perenna planteringar till våra skötselgra-
var. I samband med att vi skickar ut de nya skötselavtalen 
ska vi informera om att möjligheten att beställa perenner 
är möjligt.

Vi vill testa vilka kombinationer och växter som passar 
bra och vi vill göra det på befintliga kulturgravar som då 
blir som visningsplanteringar. Dessutom blir kulturgra-
varna mer omskötta och förhoppningsvis finare. 

Vi har redan sått del perenner och kan genom blomster-
handlarna köpa in andra arter. Vi vill ha tåliga växter som 
i sin blomning avbyter varandra så att den blommande 
säsongen blir så lång som möjligt. Planteringarna ska ha 
lite olika karaktär och passa för soligt respektive skuggigt 
läge.

Ansvarig/ansvariga Anna Sánchez Lindström

Tidsplan Planteringarna ska göras under odlingssäsongen 2016.

Information och Uppföljning Planteringarna utvärderas under säsong och efter.



21

FO
TO

 S
ofi

a 
A

rm
an



22

TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION
Nulägesanalys
Vi har fortfarande många maskiner som drivs av bensin men visserligen akrylatbensin för gräsklipparna och trimrarna. 
Tyvärr har inte gräsklipparna katalytisk avgasrening. Vi har inte miljömärkt hydrauloljan och eftersom vår traktor är 
leasad vågar vi inte börja mecka med den. Vi tar med oss tanken om miljömärkt olja in i framtiden när/om vi byter till 
ny eller annan maskin. Kanske skulle vi kunna kräva att de maskiner som ska användas på vår mark ska vara miljövän-
ligare?

Vi kör många korta sträckor med båda våra tjänstebilar och el-hybridbilar skulle passa oss mycket bättre. Då skulle vi 
kunna köra på eldrift inne i stan för de korta sträckorna och sen används drivmedlet när vi kör längre. Om vi dessutom 
har solceller och en laddstolpe så blir det ännu mer fördelaktigt att byta till sådana fordon.

Vi kör med traktorn ganska mycket där egentligen ett mindre och lättare fordon skulle kunna passa bättre. Exempelvis 
är det onödigt att köra traktorn för mindre skötseluppdrag på kyrkogården. Här skulle en elmoped eller elcykel vara 
bättre. 

Vi har en resepolicy som dock inte är så utförlig men ändå beskriver att samåkning och tågresor ska ske i största möjli-
ga mån framför egen bil och flygplan. Kanske kan vi premiera de miljövänligare alternativen på något sätt?

Ingen i personalen har gått kurs i ecodriving, men byter vi till el-hybridbil blir det kanske inte aktuellt heller. 

Vi klimatkompenserar inte våra flygresor eftersom vi inte redovisar HUR vi transporteras oss. Om vi valde att bör-
ja med miljöredovisning av reseräkning skulle det kunna göras men vi gillar inte teorin om att man alltid ska kunna 
betala sig ur sitt miljöfarliga beteende. Efter en utbildning, kan miljöredovisningen användas som en metod för att 
kontrollera om vårt sätt att resa har blivit miljövänligare.

Vi använder e-post till så mycket som möjligt men eftersom en del äldre förtroendevalda inte har tillgång till e-post 
måste vi även skicka ut papper men då oftast med A-post. 
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Delmål nr 2 -Transport och 
Kommunikation

Att köpa in en miljövänligare åkgräsklippare.

Bakgrund och åtgärdsprogram För att minska miljöpåverkan både var det gäller koldioxidutsläpp och buller 
önskar vi köpa en elåkgräsklippare. Om tillverkningen inte kommit dit ännu kan 
en dieseldriven åkgräsklippare vara det näst bästa valet och delmålet.

Ansvarig/ansvariga Ulrika Rix

Tidplan Sommar 2016.

Information och Uppföljning Inköp ev en eldriven åkgräsklippare kvarstår tills dess att att en tillräckligt 
bra sådan finns på marknaden.

Delmål nr 3 -Transport och 
Kommunikation

Att projektera för laddstolpe till budgeten 2017.

Bakgrund och åtgärdsprogram I och med att vi projekterar för solceller för verkstadstaket så vill vi också kunna 
erbjuda besökare att ladda sin bil på el. Vi tror att laddstolpen kommer att bli en 
bra reklampelare för vårt miljöarbete förutom de rent miljömässiga vinsterna att 
fler laddstolpar kommer upp.

Ansvarig/ansvariga Ulrika Rix

Tidplan Om delmålet delvis eller inte blir uppfyllt för budgeten 2017 kommer det att 
fortsätta drivas till nästföljande års budgetarbete.

Information och Uppföljning Berörda parter informeras.

Delmål nr1 -Transport och 
Kommunikation

Att köpa in ett arbetsfordon som drivs av el för transporter på kyrkogården.

Bakgrund och åtgärdsprogram Vi kör med traktorn ganska mycket där egentligen ett mindre och lättare fordon 
skulle kunna passa bättre. Exempelvis är det onödigt att köra traktorn för min-
dre skötseluppdrag på kyrkogården där man ofta behöver stanna. Här skulle ett 
eldrivet fordon vara bättre. 

Ansvarig/ansvariga Ulrika Rix

Tidplan Elfordon ska vara inköpt under 2016.

Information och Uppföljning Vi kommer informera om elbilen i församlingstidningen 2017.
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MILJÖLAGSTIFTNING SOM BERÖR  
SVENSKA KYRKANS MILJÖDIPLOMERING
Under miljögruppsträff nr 11, 31 januari 2017 gick vi 
igenom miljölagstiftningen som berör vår miljödiplo-
mering med frågorna ”Hur gäller detta oss?, ”Vad bör 
vi åtgärda? Och ”fungerar det redan?” i bakhuvudet.  Vi 
använde det dokument som finns i diplomeringshand-
boken ” Miljölagstiftning som berör Svenska kyrkans 
miljödiplomering” utfärdat av Lövström miljökonsult 
AB, 2015-01-01. 

Kyrkans liv och verksamhet
Fysisk och psykosocial arbetsmiljö:  
Angående arbetsmiljölagen har vi nyligen uppdaterat 
vår policy efter en genomgång med Previa och vi rättar 
oss efter de nya lagarna. 

Förvaltning och ekonomi
Här har Lövström miljökonsult AB som skapat 
dokumentet skrivit att inom detta område finns inga 
lagkrav som har direkt betydelse för miljöarbetet. Vi 
tycker dock att vår församling i enlighet med miljö-
diplomeringen inte ska investera i verksamhet som 
inte tar miljöhänsyn. Huruvida vi gör det är inte helt 
utrett. Vårt kyrkofullmäktige har 2013-11-06 beslutat 
att ”församlingens medel ska förvaltas på ett ekono-
miskt långsiktigt klokt och etiskt försvarbart sätt och 
i enligt med kyrkans grundläggade värderingar. ” Hela 
dokumentet finns på Frustunacluoud/Gemensamma/
Policies/Reglementen med arbetsordning lokal upp-
handling medelsförvaltning. 

Det är ändå önskvärt att fortsätta undersöka våra 
investeringar vidare. Även om investeringarna ska vara 
etiskt hållbara kan det ju vara så att man tolkat mil-
jövänligheten olika. Detta kan bli ett delmål för vårt 
fortsatta miljödiplomeringsarbete. Målet kan var att 
läsa in sig på vad kyrkan nationellt har för policys an-
gående investeringar, och titta på vad vi investerar i. Vi 
kanske sedan behöver formulera om placeringsdoku-
mentet så att det uttryckligen står att vi inte investerar 
i företag som inte har ett pågående miljöarbete.

Kyrkans byggnader
Energideklaration av byggnader:  
Alla våra byggnader är undantagna kravet på energi-
deklaration med vi har gjort en egen frivillig energi-
deklaration med hjälp av Etik & Energi av alla våra 
byggnader. 

Sotning och brandskyddskontroll:  
Vi sotar och har regelbunden brandskyddskontroll. 
Brandskyddskontroll görs av Trygghetspartner.

Besiktning av oljecisterner:   
Vi har inga sådana längre då vi inte längre använder 
olja vid uppvärmning. Cisternerna är borttagna. 

Ventilationskontroll:  
Vi har regelbunden ventilationskontroll av Gnesta 
Ventilation. De kontrollerar och byter filter årligen. 

Bevattning och dagvatten:  
Vi tar vårt bevattningsvatten från Frösjön (Frustuna 
kyrkogård), Klemmingen (Kattnäs kyrka), egen brunn 
(Torsåkers kyrka) och eftersom inga allmänna eller 
enskilda intressen skadas krävs inte tillstånd. 

Urinseparering: 
Vi har inte urinseparering. Vi vill ansluta Frustuna 
Prästgård till det kommunala avloppssytemet för att 
bli mer miljövänliga men kommunen har än så länge 
godkänt vårt enskilda. Det har tagits ett beslut i bud-
get att ansluta vårt avlopp 2018. 

Olje-och fettavskiljare:  
Finns i alla avlopp från verkstaden. 
Värmeåtervinning och energieffektivitet: Vi har vär-
meåtervinning i Tingshuset och Prästgården. Det är 
de hus som är så pass moderna att det varit möjligt att 
installera det.

Rivning av byggnader och sortering av byggmaterial: 
Vi vet att såklart att det krävs rivningslov eller anmä-
lan om rivning. Vi har inga byggnader i nuläget som 
behöver rivas.

Kyrkogårdar och markanläggningar
Ogräsbekämpning: 
Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel utan tar 
bort ogräs mekaniskt och/eller med värme. 

Kompostering av organiskt avfall: 
Den mängd organiskt avfall som vi komposterar ligger 
långt under de anmälningspliktiga 50 ton per kalen-
derår.

Utsmyckningsblommor: 
Vi använder inga fridlysta blommor för utsmyckning. 
Dock har vi själva enligt en inventering gjord av Hans 
Rydberg 2008 ett rödlistat gräs, Kösa (Aspera spi-
ca-venti.) Det växte då, 20 juli 2008, vid parkeringen.

Kvicksilverrening: Detta gäller inte oss då vi inte har 
eget krematorium. Dock har vi säkert en del kvicksil-
ver nedgrävt i marken pga. gravar.

Varor och tjänster
Inköp av kemikalier,  Behov av kemikalier, Inköp samt 
Flamskydd: Vi har gjort en kemikalieinventering och 
kemikalieförteckning (med säkerthetsdatablad) över de 
kemikalier som finns i verkstaden. Vi har identifierat 
de produkter som innehåller utfasningsämen och/eller 
prioriterade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspek-
tiones prioriteringsguide.  Vi har rensat ut mycket av 
det som fanns där och inte använder. Vi arbetar med 
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att försöka hitta miljövänliga alternativ och/eller andra 
sätt för att minska användningen av kemikalier som 
innehåller utfasningsämen/prioriterade utfasningsä-
men. Vi har flyttat brandfarliga produkter till ett skåp 
och vi har köpt in överföringspump för bensinen samt 
uppsamlingskärl. 

Vi behöver också göra en inventering och förteckning 
över de kemikalier som finns för städning, rengöring 
och avkalkning i Tingshuset och Prästgården. Det är 
ett önskvärt delmål för fortsatt miljödiplomering.

Livsmedel:  
Vi har haft genomgång med kommunen om våra kök 
och fått godkänt att bedriva den enklare matlagning 
som vi har här. 

Kompostering kök:  
Vi komposterar allt vårt matavfall och vi har anmält 
detta till kommunen.
 
Kompostering trädgård:  
Vi har mindre mängd än anmälningspliktiga 50 ton.
Återanvändning eller återvinning av kontorsmaskiner: 
Vi sorterar våra kontorsmaskiner och lämnar de till 
kommunens återvinningscentral där vi har företags-
kort. Vår stora kopiator hyr vi av Sharp så de är ansva-
riga för byte av färgpatroner och de när det är dags att 
kassera maskinen. Sharps maskiner är Svanenmärkta. 
De mindre skrivarnas färgpatroner samlas in och häm-
tas i ett återvinningsprogram som HP har.

Transporter och kommunikation
Katalytisk avgasrening: Vi har katalytisk avgasrening 
i våra två transportbilar. Vi har en elbil, modell golfbil. 
Dock har vi en mycket gammal truck som används 
sparsamt vid bortforslande av jord vid jordbegrav-
ningar. Den har inte avgasrening. Önskvärt är att hitta 
en ersättare till den. Numera använder vi mestadels 
eltrimrar och en el-lövblås men vi har två trimrar, en 
röjsåg och två lövblåsar som drivs med bensin. Önsk-
värt att ta reda på är om de utsläpp som de genererar 
finns med i förordning (1998:1709) om avgaskrav för 
vissa förbränningsmotorer.

Övrig verksamhet
Kemikaliehantering:  
Förvaring av hälsofarliga kemikalier sker på ett sådant 
sätt att de inte är en hälso- eller miljörisk. 

Avfallssortering, Blandat avfall samt Farligt avfall: 
Vi sorterar i dagsläget ut farligt avfall, metall, glas och 
organiskt avfall. Vi kommer att börja med att sortera 
ut även plast, tidningar och pappersförpackningar så 
snart vi har vår nya skötselgård då vi behöver mer ut-
rymme för de olika sopfraktionskärlen. Skötselgården 
kommer att byggas i sep/okt 2017.
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Utförda utbildningar och  
Utbildningsbehov
Under 2016 och denna första del i vår miljödiplo-
mering har vi haft en grundläggande miljöutbild-
ning för alla i personalen och förtroendevalda och 
kyrkvärdar. Det var en heldag med miljösamordnare 
Christina Bernérus från Göteborgs stift. Eftersom 
vi planerar att ha en bikupa i vår trädgård har vi 
identifierat ett kunskapsbehov om bin som också är 
ett delmål. 

Under sept/okt 2017 kommer det att byggas en ny 
skötselgård. Det större utrymmet som vi då får gör 
att vi kan börja sopsortera. I samband med det bör 
alla i personalen ha en halv- eller heldag om sor-
tering så att vi alla kan det ordentligt. Vi bör också 
bjuda in förtroendevalda, kyrkvärdar och ideella till 
den dagen.
Om kursen Barn och Kemikalier (Sensus) ska hållas 
i år bör de som arbetar med barn gå den. 

Vi har diskuterat om föreläsningsserien i höst skall 
gå i miljöarbetets tecken. Vi bjuder in föreläsare med 
miljö/klimatfokus. Föreläsningarna riktar sig till 
allmänheten men är såklart öppna för alla. Bjuda in 
förtroendevalda?
Tidigare har fastighetsansvarig gått kurser hos 
Etik&Energi om fastigheter, uppvärming och 
energieffektivisering. Detta är dock något som man 
alltid behöver vidareutbilda sig i. Tex kommer vi ju få 
solcellspaneler; ett helt nytt system för uppvärmning. 
Firman som skall installera solpanelerna till oss ska 
komma och hålla ett föredrag eller kurs, eventuellt 
som en del av höstens föreläsningsserie. Ett föredrag 
kan handla om alternativ uppvärmning, kanske i 
samarbete med den lokala Naturskyddsföreningen.

Vaktmästarna kommer under våren att deltaga i ett 
seminarium om att ängsskötsel på Trädgårdsmässan 
för att kunna sköta vår nya äng.

En teologisk fördjupningskurs om kopplingen mel-
lan miljödiplomeringen och kyrkan är efterfrågad av 
prästerna. Finns det något sådant i stiftet?

Vår värdinna har tidigare gått en kurs om livsmed-
elshygien. Vad som vore intressant är en kurs om 
moderna och miljövänliga städmetoder. Kanske med 
kunskap om partikelfritt vatten som används i en del 
förskolor och/eller städning med hjälp av bakterier.

Nödlägesberedskap
Bedömning av miljöriskerna:
Riskanalys:
1.Det farligaste är att en större diesel- eller bensin-
läckage skulle ske. Nu har vi inte varken diesel eller 
bensin på fat utan vi köper diesel genom att vi fyller 
våra mindre dunkar på macken och bensinen köper 
vi i slutna 20l dunkar. Så läckaget skulle inte bli lika 
stort än om vi haft vätskan på fat.  En risk är att 
dieseltankarna skulle vara så gamla att de skulle gå 
sönder. 

2.Att brand skulle uppstå i verkstaden och farliga 
ämnen skulle läcka ut. 

3.Att vårt avlopp är så gammalt att det skulle bli 
läckage ut i Frösjön, 

Detta förebyggs genom att:
1. Bensintankarna står på ett uppsamlings  
kar. Dieseltankarna kontrollers varje gång de   
fylls på.

2. Brandfarliga kemikalier står i ett plåtskåp. Har ett 
systematiskt brandskyddsarbete. 
 
3.Litar på GUD och har påbörjat en pro  
cess för att ansluta oss till det kommunala   
avloppet.

Om en olycka ändå sker har vi  
förberett oss på detta sätt: 
1. Absorbentmaterial i form av återvunnen  
cellulosa-ark finns i närheten av tankarna.
2.Finns brandsläckare 
3. Ringer SOS- alarm och anmäler till Länsstyrelsen 
om att skada har skett. 
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Intern uppföljning 
-utförda delmål i miljödiplomeringen 
del 1 
Pastoral verksamhet
Solidariskt altarbord 
Sedan 2015 har vi odlat egna altarblommor som vi 
använder under säsongen. Vi har kunnat använda 
egna blommor fram till oktober. Hela odlingen 
brukas utan bekämpningsmedel och konstgödsel 
utan vi rensar mekaniskt och använder ekologisk 
ko-och hönsgödsel eller nässelvatten. Vi driver upp 
våra plantor själva och fröerna är i den mån de finns 
ekologiska. Ibland använder vi vilda blommor samt 
grenar och gräs.

När vi inte har tillgång till egna eller vilda blommor 
köper vi blommor från Blomsterhandlarna eller 
matvaruaffärer, det beror på var det finns Fairtra-
de-blommor. Vi försöker skapa enklare buketter 
med mer gräs och grenar på vintern eftersom det 
inte finns så mycket Faitrade-blommor. Just nu är 
det mest delmålsansvarig som gör buketter. 

Vi har köpt in nya vaser av flera olika storlekar så att 
de passar till olika sorters buketter och grenar. De är 
handgjorda av en lokal keramiker, Sonja Kedem. Vi 
saknar dock mycket låga vaser/skålar för att kunna 
ha tex vårens första vitsippor.
Elsy har sytt två skyddsdukar av svenskt linne som 
står under vaserna så att altarduken skyddas mot 
blomsternedfall. Linnet kom från stuvbitar från 
tidigare dukproduktion.

Ljusen på altaret är gjorda av 100% stearin. Enligt 
tillverkaren består stearinet enbart av animaliskt fett, 
talg. De har påbörjat en ansökan om Svanen-märk-
ning på sina ljus så vi väntar på den.

För framtiden: Fler vaser och mer kunskap om 
alternativa buketter under vintern. Egen odling av 
eterneller att använda under vintern? Inspirations-
dag/studiebesök hos florist för bukettansvarig(a).

Globala veckan
Vi hade två föreläsningar under veckan. Alan Waller 
kom och berättade om sin tid som biståndarbetare 
i Etiopien. Efter mässan på söndagen kom Chris-
ter Hedin och föreläste om Abrahams barn-lik-
heter och skillnader mellan de tre religionerna 
kristendom, judendom och islam. En klimatsmart 
grönsakssoppa bjöds till lunch. Tyvärr kom inte 
så många och lyssnande på två mycket intressanta 
föredrag.

Vi hade ganska storartade planer när vi planerade 
Globala veckan och tänkte oss mer evenemang och 
happenings och även mer miljöfokus. Även kollek-
ten skulle gå till en miljöorganisation. Detta glöm-

des dock bort att beslutas om.
För framtiden: Fler behöver vara involverade i pla-
neringen om det ska satsas stort. Annars kan vi bara 
nämna det i mässan och kollekten, inget mittemel-
lan.  Hänga upp det på ett större arrangemang?

Skåpet TAGE
Skåpet TAGE var vårt första delmål som genom-
fördes. Från början hade vi ett stort skåp som stod 
i blickfånget för fikande föräldrar på Öppen famn 
och Babycafé. Det användes ganska mycket i början. 
På grund av ommöbleringar är nu TAGE ett min-
dre skåp som är flyttad till en plats där det inte syns 
lika mycket. Önskvärt är att uppmärksamma TAGE 
igen, kanske med större planscher och även direkt 
information till föräldrar.

För framtiden: Ställa TAGE i stora hallen där det 
kommer att synas mer? Ställa ett bokskåp intill? 
Bjuda in att även vuxenkläder ska finnas i TAGE? 
Klädbytardagar? Naturskyddsföreningen har 1 april 
klädbytardag. Finns det en lokal förening av Na-
turskyddsföreningen?  Frivilliga som är med och 
arrangerar?

Involvera kollobarnen i blomsterodling 
och insektshotell
Under båda kolloveckorna var kollot en dag ute i 
Prästgården och i Frustuna kyrka. Vi pratade om 
pollinering och byggde insektshotell samt plockade 
buketter till att smycka kyrkan. På fredagen genom-
fördes en blomsterandakt. Varje barn gick in med 
varsin blomma och prästen talade i sin reflektion 
om att mångfald är bra och ger en styrka både bland 
människor och naturen. 

De flesta barnen var mycket entusiastiska till att 
bygga insektshotell och att plocka blommor. Det 
fanns vid tillfället mycket blommor så att alla 
bänkvaser i kyrkan fick varsin bukett. Barnen fick 
således göra flera buketter var. 

För framtiden: Vi ser fram emot att planera årets 
kollo och bjuda in barnen till praktiskt arbete i 
skapelsen!

Förvaltning och Ekonomi
Att göra ett förenklat Grönt Bokslut
Ett förenklat Grönt Bokslut är gjort med de poster 
som var möjliga att arbeta med. 
För framtiden: till nästa års gröna bokslut behöver 
vi fler nyckeltal.

Byggnader
Nya tätningslister i Prästgården
Delmålsansvarig bytte alla befintliga tätningslis-
ter i Prästgården mot nya och det var verkligen på 
tiden då de som satt där var av en verkligt gammal 
modell. Huset är nu mindre dragigt. 
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Att projektera för solceller
Kostnader för solceller på verkstadstaket och nya 
skötselgården är godkända av kyrkorådet och inför-
da i budgeten för 2017. Vi har hittat ett företag som 
kommer att installera solcellspanel på verkstadstaket 
under april-maj i år. 

Varor och tjänster
Att formulera en inköpspolicy för matvaror
Under ett speciellt miljögruppsmöte med de in-
köpsansvariga inbjuda formulerade vi en inköpspo-
licy. Bland annat beslutade att alltid handla ekolo-
giskt och fairtrade i den mån det går och at vi väljer 
vegetarisk mat och pålägg till största delen. Hela 
inköpspolicyn för matvaror finns som bilaga.
För framtiden: Inköpspolicyn är formulerad men 
behöver nog bli mer känd bland personalen alter-
nativt jobbas vidare på. Är egentligen alla med på 
att vi väljer vegetariskt till största delen? Behöver 
formuleringarna vara mer specifika? Ska vi ställa 
krav på de tjänster vi köper? Hur?

Kemikalier och avfall
Att undersöka möjligheterna till att kompostera allt 
vårt trädgårdsavfall.
Delmålsansvarig har i kontakt med kommunens 
miljöenhet diskuterat hur komposterandet av allt 
vårt trädgårdsavfall ska gå till och vad som behövs 
för att det ska vara godkänt att kommunen.
För framtiden:  Komposterandet kommer att ske 
genom bearbetad strängläggning. Det är lämpligt 
att platsen för komposterandet sker på en hårdgjord 
yta i anslutning till den nya skötselgården (som ej är 
byggd ännu). Kompostmaterialet läggs i en sträng 
och ska vara av varierande karaktär, tex grovt mate-
rial ska blandas med fint och blött med torrt. Man 
ska också beakta kol-/kväve kvoten. Vi behöver inte 
samla upp lakvattnet då vi inte kommer att tillföra 
gödsel utan nedbrytningen kommer att ske med 
hjälp av att komposten tillförs syre då man med 
hjälp av traktorn vänder strängarna. Delmålsansva-
rig har inte varit i kontakt med andra förvaltningar 
som komposterar. Det är lämpligt att göra det under 
vår/sommar. Hyra en flistugg en gång om året?

Att formulera instruktionstexter till  
vårt kök i Prästgården
Nya instruktionstexter om hur städningen ska gå till 
i Prästgården har formulerats. Text till komposthin-
karna har också satts upp med information om vad 
som kan respektive inte kan komposteras. 
För framtiden: När vi börjar sopsortera mer behövs 
nya informationstexter och även om vi skulle byta 
städmetoder. Eftersom vi ska genomföra en utrens-
ning och inventering av kemikalier till köket kan 
det hända att vi byter ut en del saker/metoder.
Att sortera våra kemikalier i verkstaden
Kemikalier som vi inte använder längre är utsortera-

de som farligt avfall till återvinningsgården.
Information om kemikalierna i verkstaden är in-
förda med sitt respektive säkerhetsblad i en pärm. 
De brandfarliga kemikalierna är ställda i ett skåp. 
Kemikalierna är också undersökta med avseende på 
om de innehåller utfasningsämnen respektive prio-
riterade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspek-
tionen. Vi arbetar vidare med att hitta alternativ till 
de kemikalier som innehåller sådana ämnen samt 
att sortera ut det vi inte behöver.

Att hitta ett bättre sätt att hantera bensinen.
Det har köpts in ett uppsamlingskar där akrylatben-
sinen kan stå och där man kan fylla den på mindre 
dunkar. Om spill sker i samband med upptappning 
rinner det ner i karet och inte ut någon annanstans. 
Vidare har en överföringspump köpts in till 4-takts 
bensinen så att fyllning av smådunkar sker med 
hjälp av den. Till 2-takts bensinen har en enklare 
överföringsslang köpts in. Till smådunkarna har 
påfyllningsslangar köpts in. De ska underlätta vid 
fyllning av bensin till maskinerna. 
Om spill ändå sker finns det numera torkdukar av 
återvunnen cellulosa att använda. De har mycket 
hög uppsugningsförmåga och kan även användas 
vid arbete med maskinerna om man tror att det 
kommer att droppa olja eller bensin. Då läggs de 
överlappande varandra som en matta. Delmålsan-
svarige har att undervisa resten av personalen inklu-
sive sommarjobbarna hur pumpen ska användas.

För framtiden: Dieseln till traktorn samt oljebe-
hållarna som står längs väggen i spolhallen behöver 
ställas på ett uppsamlingsfat. Svenska kyrkan natio-
nellt har ett nytt ramavtal för bränsle; undersöka det 
vidare? Kan vi då få fat med diesel levererade? Är 
det intressant?

Kyrkogård och markanläggningar 
Att bygga knipholkar.
Enligt instruktion som hittade på internet av vil-
tvårdssnickeriet i Nedre Vojakkala byggde delmåls-
ansvarige fyra knipholkar. De sattes ut runt udden 
under mars månad 2016 men har än så långe inte 
fått några hyresgäster. Vi fortsätter bevaka och 
intressera oss för holkarna och kniporna.
För framtiden: Bygga fladdermössholkar? Är byg-
gandet man kan ha i någon verksamhet?

Ta fram berghällen nedanför minneslunden
Vegetationsmattan som dolde berghällen togs bort 
under sommaren 2016 med god hjälp av som-
marjobbare. Efter avtäckningen sattes en infor-
mationsskylt upp varför hällen är frigjord. För oss 
människor blev det mycket vackrare med en synlig 
granityta och vi hoppas att insekter och i förläng-
ningen fåglar har nytta av den.
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Att lära oss mer om ängen
Under säsongen lät vi bli att klippa en del av gräsytan 
nedanför kyrkoporten. Den högväxta gräsmattan 
som då bildades slog vi sedan med lie och gjorde en 
höhjässa. Tyvärr kunde vi inte se att några speciella 
örter växte upp men för det krävs flera säsonger av 
samma skötsel. Vi insåg att vi behöver lära mer om 
att slipa och använda liar. Delmålsansvarige gick med 
detta i åtanke en slipningskurs. 

Under sensommaren började sedan anläggningen av 
en ängsyta nedanför granhäcken runt udden. Befint-
lig gräsmatta och det övre jordlagret togs bort och 
magrare ängsjord tillfördes. Sedan planterades in-
köpta ängsplantor. I vår kommer även ängs-gräs-och 
blomsteråkerfrö att sås. Viktigt är att ängen fagas på 
våren, dvs rensas från nedfallande grenar och löv så 
att gräsväxten inte hämmas.

För framtiden: Vaktmästarna kommer att deltaga i 
ett seminarium under trädgårdsmässan i april 2017 
som heter ”Äng istället för gräsmatta” för att lära oss 
mer.

Att hitta en producent av ekologiska vår-och som-
marblomsplantor
Eftersom vår vanliga producent av vår-och som-
marblommor inte kunde leverera ekologiskt odlade 
plantor lyckades vi hitta ett annat företag som vi 
kommer att leverera till oss i år. Vi är glada att en 
KRAV-certifierat handelsträdgård fanns i vår geo-
grafiska närhet. Vi hoppas att kvalitet på blommorna 
kommer att vara till belåtenhet så att vi kan fortsätta 
beställa av de.

Perenna växter till gravskötselytor
I samband med att nya skötselavtal skickades ut 
erbjöd vi även gravrättsinnehavarna ett perent 
alternativ. Den som valt det kommer att få tre olika 
sorters perenner planterade. Det kommer att ske i vår 
i samband men vårplanteringen. Under höst kommer 
det även få lökar av krokus och tulpan nedgrävda. 
Allt för att erbjuda en så lång blomningstid som 
möjligt. Delmålsansvarige tillika trädgårdsmästaren 
kommer att välja perenner som passar till läget och 
stenens utformning. Redan nu finns tre kulturgravar 
som fått perenna planteringar så att gravrättsinneha-
vare kan få en uppfattning om hur det kan se ut. Två 
är placerade i soligt läge och en i skuggigt. 

För framtiden: Tyvärr har vi inte hittat en producent 
av perenner som är KRAV-certifierad, dock uppger 
de att de använder så lite konstgödsel som möjlig 
samt att den är långtidsverkande för minimalt med 
läckage. Delmålsansvarige fortsätter leta. Ju fler egna 
perenner vi planterar kommer de ju att kunna delas 
och användas på nytt ställe, således behöver vi köpa 
färre och färre i framtiden.

Att inhämta kunskap om biodling
Delmålsansvarige har deltagit i en kurs anordnad 
av den enda Demetercertifierade biodlaren i Sve-
rige, Peter Schneider. Kursen innehöll både teori 
och praktik under sex lördagar april-juni. Då en av 
kursledarens ena kupa svärmade fick delmålsansva-
rige en svärm. Dessa bin kommer allra troligast att 
svärma igen denna vår och kan då flyttas till Frustu-
nas trädgård. Att få en egen bikupa att ta hand om 
skyndade på kunskapsinhämtningen avsevärt även 
om det känns som biodling är något en kan fördjupa 
sig i hela livet. 
För framtiden: Vi planerar en bigård i anslutning till 
altarbukettsodlingen med litet staket runt och infor-
mationsskylt om bina. Bikupan placeras hos under 
sommaren så snart befintlig kupa svärmar. Så hoppas 
vi på honungs-och vaxskörd såklart!

Transport och Kommunikation
Att köpa in alternativt leasa ett arbetsfordon som 
drivs av el för transporter på kyrkogården.
Efter diskussioner och besök på Elmia-mässan 2015 
bestämde vi oss för en Melex 445 som vi sedan i 
våras köpte av Camro AB i Västerås. Vi är mycket 
glada i vår Skorpa som sommarjobbarna har döpt 
elbilen till. Den underlättar transporter av personal 
och redskap avsevärt. Som reklam för vår miljödip-
lomering har Skorpan fått klisterdekor föreställande 
äng, bin, myror och en skorpa!

Att projektera för laddstolpe till budgeten 2017. 
En laddstolpe i anslutning till solcellpanelen och 
parkeringen är budgeterad till 2017.
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lista bilagor
Kopia på kyrkorådsprotokollet då beslutet att starta 
miljödiplomeringen togs

Närvarolista grundläggande miljöutbildning

Inköpspolicy matvaror

Dokumentering av miljögruppsträffarna

Kopia på kyrkorådsprotokollet då vision, policy och 
övergripande mål beslutades
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