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Hållbar utveckling definieras som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. För att aktivt arbeta för en hållbar framtid, lokalt såväl
som globalt, krävs engagemang från privatpersoner, organisationer och företag. Östgöta Nation ska arbeta
aktivt för att minska sitt ekologiska fotavtryck och arbeta mot lokala mål så väl som FN:s globala mål, Agenda
2030. För att uppnå dessa mål krävs en verksamhet och tillväxt som värnar om ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet, oavsett bransch och storlek. I sin grund handlar detta om att driva företag på ett
ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets
verksamhet i alla led.
På Östgöta Nation har vi som ambition att gemensamt utveckla vår verksamhet med hållbarhet som ett
genomgående mål. För att aktivt arbeta för en bättre miljö krävs tydliga arbetsplaner för tjänstemän, förmän,
quratel och inspektorat. Det är vi som tillsammans har möjlighet att påverka nationens verksamhet, för att
gemensamt se till att den förs i en så hållbar riktning som möjligt. Nationens breda verksamhet ger många
möjligheter till miljöriktiga val. Tillsammans ska vi arbeta för att gäster och aktiva ska kunna konsumera mat
och dryck hos oss med minsta möjliga klimatpåverkan, samt att samtliga verksamheter enkelt ska kunna
arbeta mot ett minskat matsvinn och en hållbar avfallshantering. Denna miljöpolicy syftar till att förklara hur
Östgöta Nation arbetar i miljöfrågor och ska följas av samtliga som engagerar sig på nationen.
Östgöta Nations Miljöpolicy berör nationens verksamhet och Östgötagårdens hyresgäster.

Åtgärder och arbetssätt för en hållbar verksamhet
Återvinning
● Nationens verksamhet är mycket varierad och innefattar kontorsarbete så väl som restaurang- och
nattklubbsverksamhet. I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper,
emballage, matavfall, plast och metall. På Östgöta Nation strävar vi efter att minska mängden avfall
och att det som uppkommer återvinns på ett miljöriktigt sätt.
●

Östgöta Nation ska i sin vardagliga verksamhet helt undvika engångsartiklar i plast.

Leverantörer
● Östgöta Nation ska vid val av leverantörer se över dennes miljöpolicy och, när det är ekonomiskt
försvarbart, välja den leverantör som ger minst ekologiskt fotavtryck.
●

Östgöta Nation ska arbeta för att minimera antalet leveransdagar från utomstående företag. Detta
genomförs genom strukturerade och samlade leveranser vilket i sin tur minimerar antalet
leveransdagar.

Restaurang- och Nattklubbsverksamhet
● Östgöta Nation ska arbeta med väl planerade leveranser av mat för att minimera matsvinn. Genom
att estimera antal gäster innan leverans kan nationen på så vis minimera sitt matsvinn i största möjliga
mån.
●

Östgöta Nation ska eftersträva att så mycket råvaror som möjligt köps in baserat efter säsong. Detta
genomförs genom utbildning av personal och leder till en mer närodlad och lokalproducerad
konsumtion.

●

Östgöta Nation ska vid möjlighet välja miljövänliga alternativ vid inköp av förbrukningsmaterial till
restaurang- och nattklubbsverksamhet.

●

Östgöta Nation ska efter verksamhet se till att gator i anslutning till verksamhetslokalen är rena och
fria från avfall.

Verksamhetslokaler
●

Östgöta Nation ska arbeta för att välja miljövänliga alternativ vid inköp av städartiklar.

●

Östgöta Nations elektronik är i verksamhetslokalen kopplad till en gemensam central och stängs av
vid larmning.

●

Östgöta Nations ska i sina lokaler vid möjlighet använda sig av lampor styrda med rörelsesensorer.

Kontor och Representation
●

Östgöta Nation ska vid möjlighet kommunicera digitalt och arbeta för att minska utskrifter och därav
sin konsumtion av papper.

●

Östgöta Nation ska vid möjlighet välja klimatsmarta alternativ vid interna resor och extern
representation.

För att nationen aktivt ska kunna bedriva miljöarbete för att minska sin miljöpåverkan krävs ett fortlöpande
arbete med fokus på förbättring. I och med detta ska arbetet med nationens miljöpolicy tydligt kommuniceras
ut till nationens medlemmar och gäster, uppföljas årligen samt revideras vid behov.

