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1. Detta dokument
Detta är Södertörns miljö- och utvecklingsförenings (SMUF) miljöpolicy. 

Dokumentet placeras hierarkist under stadgan och stiftar riktlinjer för verksamheten som ej 
regleras i stadgan. Miljöpolicyn förändras genom majoritetsbeslut av styrelsen.

Policyn ska kommuniceras inom organisationen, och till berörda parter, samt anslås på 
lämplig plats.

2. Policy
SMUF syftar till att öka miljömedvetenheten på Södertörns högskola och, genom sina 
samarbeten, utanför Södertörns högskola. Verksamheten ska genomsyras av de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling och sträva efter att ständigt minska sin negativa 
miljöpåverkan. 

SMUF ska verka i enlighet med rådande miljölagstiftning samt, när så krävs, SöderS 
miljöpolicy.

2.1 Transporter
I den mån transporter sker inom verksamheten ska kollektivtrafik huvudsakligen väljas. 
Vid transporter utanför SL:s trafiknät bör tåg väljas. Är detta inte möjligt bör det 
alternativ som bedöms vara mest miljövänligt väljas. 

2.2 Inköp
Vid inköp ska hållbar konsumtion vara utgångspunkten och ha så låg negativ 
miljöpåverkan som möjligt. 

Livsmedel:
• ska vara utan animaliskt innehåll. 
• ska vara ekologiskt producerade när dessa bedöms ha lägst negativ miljöpåverkan. 
• producerade utanför EU ska, om möjligt, vara rättvisemärkta. Kaffe, te, choklad, 

kakao och bananer ska alltid vara rättvisemärkta.
• i form av buteljerat vatten ska ej inhandlas.
• bör köpas efter säsong samt vara så lokalt producerade som möjligt.

Övrigt:
• Kemikalier som används ska vara miljömärkta i de fall sådana finns på marknaden. 

Bra miljöval föredras framför andra märkningar.
• Inköp av engångsartiklar ska undvikas. 



2.3 Resursanvändning
SMUF strävar efter att minska användningen av förbrukningsmaterial.
• Utskrifter och kopiering ska minimeras. Då detta ändå krävs ska dessa skrivas 

ut/kopieras dubbelsidigt. 
• Användning av engångsmaterial ska undvikas. 
• Vid användning av material och utrustning bör redan befintligt eller lånat sådant 

användas.
• Allt material som är möjligt att återanvända eller återvinna ska så göras.

2.4 Samarbeten
SMUF ska i sin verksamhet beakta partners miljöarbeten och aktivt sprida information 
om hur en mer miljövänlig profil kan anammas.

3. Uppföljning
Denna miljöpolicy revideras kontinuerligt, med avsikt att minimera miljöpåverkan och 
löpande förbättra miljöarbetet.
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