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Miljöplan för 2008 och 2009

Inledning
Miljöplanen är fastställd av institutionsstyrelsen 2008-02-21.
Föregående år satsade institutionen på att förbättra möjligheterna att källsortera och på
deltagande i universitetets årliga miljö- och hälsokampanj, vars syfte är att uppmuntra
medarbetarna att cykla eller gå till och från arbetet.
Under 2008 och 2009 kommer miljöarbetet att fokusera på två områden, resor och
energibesparing.

Organisation och ansvar
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier (ERG) består av tre enheter
som företräder var sitt ämne: etnologiska avdelningen, religionshistoriska avdelningen
och centrum för genusstudier. Den dagliga verksamheten i varje enhet sker självständigt
och där administrationen är den mest integrerad område inom institutionen. ERG är
lokaliserad i Södra huset, Hus B, plan 4, 5 och 8.
Olimpia García Flores är ERG:s miljösamordnare som med hjälp av framför allt den
administrativa gruppen samordnar miljöarbetet och prefekten är den som har det yttersta
ansvaret att visionen för miljöarbetet efterlevs.
Det är av oerhörd vikt att alla medarbetare engagerar sig i miljöarbetet och att alla tar sitt
ansvar så att institutionen minskar sin miljöbelastning.

Vision
ERG:s medarbetare och studenter skall ha insikter i miljöfrågor och föregå med gott
exempel gentemot universitetet och samhället i övrigt, genom att ta miljöhänsyn.
ERG skall aktivt arbeta med att minska institutionens miljöbelastning.

Miljömål
Alla medarbetare och studenter skall ständiga sträva efter att begränsa resandets
miljöpåverkan genom att göra aktiva val.
Alla medarbetare och studenter skall bidra till institutionens energianvändning minskar.

Åtgärder och genomförande
Resor
● Informera om möjligheter att miljöanpassa resande till forskare och lärare.
Ansvarig: miljösamordnare tillsammans med administrativa gruppen.
● Vid resor till och från arbetet väljes i första hand kollektiva färdmedel, cykel eller
gång.
● Förutom ekonomi och tidsaspekten vägs miljöhänsyn in vid beställning och planering
av tjänsteresor.
● Delta i universitetets årliga miljö- och hälsokampanj (cykeltävling).
Ansvarig: Alla

Energianvändning
● Informera anställda och studenter om energibesparingsmetoder i kontorsmiljö.
● Skaffa grenuttag med strömbrytare för de gemensamma elektriska kontorsmaskinerna
såsom skrivare och kopiatorer.
●Vid utbyte av lampor i armatur upphandlas lågenergilampor.
● Undersöka möjligheten att kunna stänga av datorerna när de inte används.
Ansvarig: miljösamordnare tillsammans med administrativa gruppen.
● På kontorsrum och gemensamma lokaler skall belysningen vara släckt när ingen vistas
där.
● Egna skrivare och skärmar skall stängas av vid dagens slut.
Ansvarig: Alla

Uppföljning
Det skall göras en enkel enkät i början av året för att undersöka hur alla anställda
upplever sitt eget engagemang i de två områden, senare samma enkät skall göras om på
slutet av 2008 och en sista gång på slutet av 2009 för att se om det har skett en förändring
i miljöengagemanget under perioden.
Deltagande i universitetets årliga miljö- och hälsokampanj skall mätas genom antal
ifyllda blanketter på slutet av varje period.
Ansvarig: Miljösamordnare.

