Checklista
I vår förening...
Städar vi kemikaliefritt eller med skonsamma kemikalier.
Samordnar vi transporter vid beställningar.
Utgår vi från avfallstrappan.
Undviker vi onödiga inköp.
Pratar vi om miljöfrågor på styrelsemöten.
Vet vi hur vi hanterar farligt avfall.
Har vi läst Plastguiden.
Utgår vi ifrån Checklistan för hållbara evenemang.
Kommunicerar vi ut miljöinformation till deltagare och föräldrar.
Handlar vi närproducerat.
Erbjuder vi ett hållbart utbud i kiosk, café eller vid annan förtäring.
Har vi en miljö- eller hållbarhetspolicy.
Arrangerar vi tävlingar eller föreningsdagar med miljöfokus.
Samarbetar vi med studenter som vill arbeta med hållbarhetsfrågor.

MANUAL FÖR
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FÖRENINGAR
Ett verktyg för att komma igång med
ert hållbarhetsarbete.
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Idrott är en stor och viktig del av vårt samhälle,
både i Sverige men också i Lunds kommun där det
finns över 100 idrottsföreningar och
tusentals aktiva idrottare. Idrott bidrar till bättre
folkhälsa, en aktiv fritid, ökad trygghet och mer
gemenskap, centrala bitar i arbetet med social hållbarhet. Dessutom är typiska traditioner inom
idrotten, såsom att ärva kläder från äldre deltagare
eller att samåka till matcher och tävlingar, värdefulla
bidrag i arbetet med ekologisk hållbarhet. Men
precis som i resten av samhället finns det mycket
kvar att göra inom idrottsrörelsen för att bidra till
en fortsatt hållbar utveckling. Och även fast det är
svårt måste vi alla hjälpa till och göra vår del, vi har
inte tid att vänta!
Den här manualen är tänkt som ett verktyg för att
er förening ska få hjälp att komma igång med ert
hållbarthetsarbete.
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Miljöledning
Rutiner

För att kunna jobba med hållbarhetsfrågor på bästa sätt är det viktigt
att arbeta systematiskt i den mån det går.
Tänk därför på följande:
• Skriv en lista över vilken miljöpåverkan som är mest betydande för
er verksamhet och rangordna vad som är viktigast. På så sätt är det lät

Det är viktigt med tydliga rutiner för att säkerställa att er verksamhet utförs
på ett hållbart sätt.

tare att prioritera och att komma igång.
• Gör en miljö- eller hållbarhetspolicy där ni beskriver vad ni vill
uppnå och vilka krav ni ställer på varandra inom föreningen. Ha den

Den här manualen innehåller rutiner för områdena inköp, kemikalier,

tillgänglig för alla och kommunicera ut den till era medlemmar och

transporter och avfall som ni bör sträva efter att följa. Ni kan dock behöva

deltagare.

verksamhetsanpassa rutinerna utifrån er egen förening ifall ni har en

• Ta fram konkreta åtgärder och aktiviteter utifrån er analys av

betydande miljöpåverkan inom något område.

verksamheten och era mål i policyn. Ha en tydlig tidsram och ansvarsfördelning och fundera även på vilka resurser som behövs och kan
avsättas.
• Planera in miljöfrågan på styrelsemöten, antingen som en stående
punkt i dagordningen vid varje möte eller anordna enstaka möten
med miljö i fokus.
• Redovisa och revidera ert miljöarbete årligen och se till att
kommunicera ut vad som görs till era medlemmar och deltagare.
• Nöj er inte – sträva efter att ständigt förbättras!
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Inköp

Klimatpåverkan:

Visste du att:
… det går åt ca 86 kg avfall och 110 kg koldioxid att producera en ny mobiltelefon?
… det i snitt krävs så mycket som 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull?
… vi i Sverige konsumerar som att vi hade resurser från mer än 4 jordklot?
De inköp vi gör har alltså stor påverkan på miljön och genom att undvika nyinköp kan ni
minska er miljöpåverkan markant – utvärdera därför alltid behovet av nya produkter
innan dessa ens köps in.

Men om det finns ett behov av inköp kan ni tänka på ett par saker:

Handla närproducerat:
Då minskar behovet av transporter.

Välj miljömärkta produkter:
Svanen och Bra miljöval är exempel på märkningar att leta efter.
Genom märkningarna ställs automatiskt krav på innehållet och kraven hålls
uppdaterade.

Återanvänd:
Köp begagnat, laga sådant
som är trasigt eller gör om
det till något nytt.

Låna eller hyr:
På så sätt behövs inte lika
många prylar och varje grej
kan nyttjas till max.

En produkts påverkan på klimatet beror på flera olika faktorer.
Med hjälp av WWFs Klimatkalkylator går det att räkna ut ens personliga
klimatpåverkan.WWF har dessutom en Matkalkylator som räknar ut
utsläppen från olika typer av mat. Flera företag har även börjat redovisa
vilken klimatpåverkan deras produkter har.

Cirkulära kretslopp:
Nyttja de resurser som redan är i omlopp genom att konsumera
sådant som är producerat av återvunnet material eller med smart
design så det är enkelt att laga eller byta ut enstaka delar, då
bidrar ni till mindre slit och släng.

Växtbaserat som norm:
Att minska konsumtionen av animaliska produkter har stor effekt för miljön.
Genom att primärt erbjuda vegetariska eller veganska alternativ kan ni
minska er klimatpåverkan men ert utbud blir också mer tillgängligt för alla;
oavsett preferenser eller behov.

Kom ihåg!
En del av dessa inköp kan vara dyrare än det konventionella alternativet men många val, som att
undvika inköp, låna, köpa begagnat osv, är billigare! Avsätt de sparade pengarna till inköp av de lite
dyrare men mer miljövänliga alternativen. På så sätt är även er ekonomi hållbar.
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Avfall

Farligt avfall

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken, och som
visar den prioriteringsordning som vi ska utgå ifrån vid avfallshantering. Sträva alltid
efter att er förening håller sig så högt uppe på trappan som det går!

Minimera
Minimera mängden avfall
genom att förhindra att det
ens uppstår, exempelvis
genom att undvika nyinköp
och vid behov istället låna
eller hyra. Att köpa sådant
som ingår i ett cirkulärt
kretslopp eller producerats
på ett resurssnålt sätt kan
också minimera mängden
avfall.

1

Farligt avfall, så som kemikalier, elektronik
eller lysrör, måste hanteras på ett korrekt
sätt. Detta innebär bland annat att ha
tillgängliga säkerhetsdatablad, att det
förvaras säkert och att det slängs på rätt
ställe. Även här är det bra att först fundera
på om det går att undvika uppkomsten av
farligt avfall genom att förändra inköpen.
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Återanvänd
Återanvänd sådant som ni inte
längre har användning för. Sälj,
skänk eller gör om till något
nytt.

3

Återvinn
Vid frågor kontakta
Lunds renhållningsverk.

Återvinn det som ska slängas,
antingen i källsorteringskärl
eller på en återvinningscentral,
på så sätt kan materialet
användas på nytt.

Energiåtervinn

4

Energiåtervinning görs när avfallet förbränns i ett
kraftverk. På så sätt nyttjas resurserna genom att
energin från förbränningen blir till el och värme.

5

Deponera
Deponera (kasta på soptipp) är det sämsta alternativet, då samlas
avfallet helt enkelt på hög. Detta kan vara farligt och är slöseri med
jordens resurser, därför bör det undvikas.
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Kemikalier

Definition

Sedan 1950-talet har den årliga produktionen av
kemikalier i världen ökat med nästan 4000% (från 10
miljoner ton till 400 miljoner ton). Kemikalier finns

I texten skrivs kemikalier som synonymt

idag överallt runtomkring oss och många kan vara

med kemiska ämnen. Med kemiska ämnen

skadliga, både för vår hälsa och för miljön.

menas varje grundämne och kemisk

Dessutom finns det risk för en så kallad cocktaileffekt

förening, ensamma eller i blandning,

när vi exponeras för olika kemikalier.

naturligt förekommande eller tillverkade.

Detta innebär att kombinationen av kemikalier kan ge
andra effekter än de enskilda kemikalierna gör var för
sig. Barn är speciellt känsliga för kemikalier, bland

Vid frågor kontakta

annat då deras kroppar inte är färdigutvecklade. Det
är därför otroligt viktigt att vi gör vårt bästa för att
minimera exponeringen av dessa ämnen.

Lunds kommuns
1950-talet
10 miljoner ton

miljöförvaltning.

2000-talet
400 miljoner ton

1. Ha koll

2.Vad behövs?

3. Miljömärkning

4.Använd på rätt sätt

Gör en lista på alla kemikalier som
Gör en finns
lista på och
alla kemikalier
somi er
redan
används
redan finns och och
används
i er verk- den
verksamhet
uppdatera
samhet och uppdatera
den regel- säkerhetsregelbundet.
Ha aktuella
bundet. Ha aktuella säkerhetsdatadatablad
för alla kemikalier och
blad för alla kemikalier och förvara
förvara dem i originalförpackning
dem i originalförpackning och på
och
på säkra platser.
säkra platser.

Många av de kemikalier som används
skulle kunna ersättas av andra
alternativ. Titta igenom er lista och
välj bort sådant som inte är
nödvändigt.Testa att ersätta med
husmorsknep, som att använda ättika
eller bikarbonat, mycket går även att
lösa med bara vanlig såpa. Det finns
också många nya tekniker att testa
och investera i, till exempel städning
med avjoniserat vatten.

När det väl ska köpas in kemikalier
så välj miljömärkta alternativ såsom
Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel
eller annan likvärdig märkning.
Det kan upplevas dyrare men
genom att prioritera vilka
kemikalier som faktiskt behövs och
minska de totala inköpen kan ni
spara pengar och istället lägga dem
på de lite dyrare men bättre
alternativen.

Ha koll på dosering, användningsområde och andra instruktioner.
Använd inte starkare medel än vad
som faktiskt behövs. Med sparsam
och korrekt användning kan ni också
spara resurser. Både genom direkt
minskade kostnader för kemikalierna
men också genom att era saker
håller längre om de underhålls på
rätt sätt.
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Transport
I Lunds kommun har vi som mål att bli klimatneutrala till år
2030. För att uppnå detta krävs att alla tar sitt ansvar, och för
föreningar gäller bland annat att arbeta med hur deltagare tar sig
till och från olika aktiviteter.

Gå &
cykla
Bäst av allt är såklart att gå eller cykla.
Testa att ordna grupper som går eller cyklar
tillsammans! En eller två vuxna kan ta med
sig flera barn och på så sätt avlasta varandra,
vilket inte blir lika tidskrävande i längden.
Fundera också på om det är möjligt att gå
eller cykla tillsammans till bortamatcher?

Samåk
Finns det behov av att köra bil är det viktigt att
samåka. Detta gäller både för deltagarna själva
men också för åskådare. Starta en gruppchatt
eller nyttja de samåkningsfunktioner som finns,
exempelvis via medlemsappen SportAdmin.
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Resfritt
Åk kollektivt

Ibland är den bästa resan den som inte ens blir av.
Nuförtiden finns det bra alternativ till fysiska möten
och med digitala hjälpmedel går det enkelt att hålla
möten resfritt. Detta passar bra för styrelsemöten eller
planeringsträffar, och dessutom sparar det ofta tid och
pengar!

Ett bra alternativ är att åka kollektivt, både till träningar, aktiviteter
och matcher. Det kanske inte alltid går, både utifrån tid, kostnader och
passande turer men det behöver inte vara omöjligt.Testa till exempel
att anpassa aktivitetens tider efter tåg- och busstabellen för att
möjliggöra för deltagarna att åka kollektivt.

Informera
Häng upp affischer, skicka ut
information och prata med era
deltagare om varför det är viktigt
med hållbara transporter.

˜

Tävla
Arrangera tävlingar mellan lagen i föreningen! Ni kan också utmana en
annan förening. Tävla om vem eller vilka som tar sig till aktiviteten eller
träningen hållbart ˜est gånger, på en vecka, en månad eller varför inte
på hela året?

