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Riktlinje för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

SYFTE

Denna riktlinje innehåller konkreta förslag på vad Sektionen kan sträva efter för att uppfylla de

övergripande målen som presenteras i Policydokument angående Sektionens miljöarbete. Målen grundar

sig i Sektionsgrodans kriterier för år 2020, som utformades av Lund Sustainable Engineers, men har

anpassats för Sektionens verksamhet

INNEHÅLL

- Miljömål
- Inköp
- Mat
- Avfallshantering
- Förbrukningsartiklar
- Påverkansarbete
- Övrigt
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MILJÖMÅL

INKÖP

- Vid nya inköp köper Sektionen begagnad och/eller miljömärkt (TCO, Svanen etc.) elektronik.

- Sektionen har miljömärkta produkter (t.ex. kläder) i sitt sortiment.

- Sektionen använder endast miljömärkta (exempelvis Svanen, Bra miljöval) preparat vid städning

av Sektionens lokaler, såsom diskmedel, hushålls- och toalettpapper etc.

- Sektionen köper endast miljömärkt eller återvunnet skriv- och kopieringspapper.

- Endast miljömärkt färg köps in till Sektionen.

MAT

- Ett vegetariskt eller veganskt alternativ finns på alla Sektionens menyer och tillställningar.

- All fisk och skaldjur som serveras på Sektionsevenemang är MSC-certifierad.

- Allt kaffe som används inom Sektionen är ekologiskt.

- Matsvinn minimeras genom att överbliven mat från Sektionens verksamhet används så att så

lite ätbar mat som möjligt slängs.

- Sektionen har ett helt vegetariskt eller veganskt event, exempelvis en sittning, en pub eller en

lunchföreläsning.

- Sexmästeriet har ett minst en ekologiskt öl i sitt sortiment vid pubar, sittningar och klubbar.

AVFALLSHANTERING

- Instruktioner för källsorteringen sätts upp vid insamlingskärlen.

- Relevant källsortering finns tillgänglig i Sektionens lokaler där den vardagliga verksamheten

bedrivs, såsom styrelserum och café (inklusive pantinsamling).

- Alla som arbetar i kök och/eller bar informeras om hur källsorteringen fungerar.

- Avfall från Sektionens verksamhet sorteras i följande fraktioner: metall, pant, plast, kartong,

papper, glas och matavfall.

- Grovsopor, elavfall och annat farligt avfall sorteras ut och förvaras så att de inte kommer till

skada i väntan på transport till återvinningsstation.

- Hantering och förvaring av färg, färgburkar och penslar sker på ett miljöriktigt sätt i väntan på

transport till återvinningsstation.
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FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

- Om engångsartiklar används inom sektionens verksamhet så är de gjorda i återvunnet material

och/eller ej gjorda av plast.

- De engångsartiklar som används inom sexmästeriet källsorteras.

- Istället för papperskopior används e-post och hemsidor som huvudsaklig kommunikationskanal

och för distribution av mötesprotokoll till aktiva.

- Sektionen tar minst en krona extra betalt för mugg i samband med försäljning av te/kaffe.

- Koppar för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin caféverksamhet eller

sektionslokal.

- Porslin och bestick för flergångsanvändning finns tillgängliga där sektionen har sin

caféverksamhet eller sektionslokal.

PÅVERKANSARBETE

- Sektionen har åtminstone en funktionärpost som endast ansvarar för sektionens miljöarbete,

såsom en miljösamordnare, miljöprojektgrupp, miljöombud osv.

- Information om sektionens miljö- och hållbarhetsarbete ska finnas på sektionens hemsida.

- Lappar med miljötips sätts upp i sektionslokaler.

- Diskussionsluncher för frågor som berör hållbarhet och etik hålls för sektionsmedlemmarna

varje månad.

- Fastighetsägaren (eller motsvarande) uppmärksammas löpande (minst 1 gång/termin) på

önskemål om miljöanpassning och energieffektivisering av lokalerna.

- Sektionrepresentater är i kontakt med kurs- och programansvariga för att utvärdera hur väl

hållbarhet tas upp i de utbildningar som relateras till sektionen.

- Inför sektionens arbetsmarknadsmässa tillfrågas samtliga företag om deras miljöarbete.

Resultatet redovisas för sektionsmedlemmarna.

ÖVRIGT

- Frysar frostas av minst 1 ggn/termin

- Sektionen ansvarar för att sälja vidare inventarie som inte längre är i bruk.
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REVISIONER

Riktlinje angående sektionens miljömål togs ursprungligen fram av Malin Wahlström och Elin Cardell .

Sedan dess har den inte genomgått några revideringar.

November 2022 Malin Wahlström och Elin Cardell

Styrelsen har tolkningsrätt för hur Riktlinje angående Sektionens miljömål skall användas.

Vid frågor, kontakta Styrelsen.
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