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1 Inledning

Ett modernt hästcentrum som är det självklara valet! är Hallsta Ridklubbs vision.

En bidragande faktor för att kunna leva upp till detta är en tydlig ambition gällande
miljöfrågor som alla kan förstå och känna sig delaktiga i.

1.1 Syfte

Syftet med HARKs miljöpolicy är att beskriva klubbens miljöambitioner. Den utgör grunden
och sätter riktningen för vårt miljöarbete och redovisar övergripande mål och åtaganden.

1.2 Ändringar

Huvudansvarig för dokumentet är klubbens Styrelse.

Att bedriva ett aktivt och systematisk miljöarbete över tid med ständiga förbättringar som mål
förutsätter en fortlöpande process. Därför görs en översyn och ev uppdatering av vår
miljöpolicy årligen.

Om du som medlem eller anställd har synpunkter på miljöpolicyn, kontakta Styrelsen.

1.3 Avgränsningar

Arbetsmiljö adresseras i HARKs personalhandbok och hanteras inte inom ramen för HARKs
miljöpolicy.
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2 Värdegrund

2.1 Värdegrund

HARKs värdegrund ligger till grund för hur vi tar hand om hela verksamheten – även miljön.

Horsemanship –

 Vi  arbetar för att verksamheten kring hästarna bidrar till en hållbar utveckling på
naturens villkor.

Hög kvalitét –

 Vi ska hålla en hög kvalitét på vår anläggning, vad gäller vårt miljöarbete

Ansvar –

 Alla medlemmar och anställda har ett personligt ansvar för att ta hänsyn till miljön när
de vistas på och agerar för klubben

 Klubben har ansvar för att klubben följer följa gällande lagar, förordningar och övriga
bestämmelser om natur och miljö

Allas lika värde -

 Allas bidrag, stort som smått, är värdefullt

Roligt –

 Det skall vara roligt att bidra till naturens bästa

 Det skall vara roligt för våra medlemmar och besökande att vistas hos oss



ANTAGEN AV STYRELSEN 2020.10.15 5

Respekt –

 Vi respekterar natur och miljö genom vårt agerande

Kunskap –

 Våra anställda skall veta hur miljön beaktas inom ramen för klubbens verksamhet

 Vi synliggör och marknadsför vår miljöpolicy för våra medlemmar

Kamratskap –

 Vi uppmuntrar varandra till att visa miljöhänsyn

 Vi hjälps åt och stöttar varandra
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3 Miljöpolicy

o Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan med fokus på energi, återvinning och natur.

o Vi uppmuntrar medlemmarna till att ta hänsyn till vår natur och miljö

o Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.

o Vi strävar efter att minimera användningen av skadliga ämnen i vår förening.

o Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras.

o Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om natur och miljö.

3.1 Strategi

Miljöarbetet bedrivs genom ett antal åtaganden/aktiviteter som är grupperade inom följande
fokusområden:

Energi:

I vår verksamhet förbrukar vi energi i form av el, värme, varmvatten och drivmedel.
Vi skall aktivt arbeta för att hushålla med dessa resurser, för att minska
energiförbrukningen och för att den energi som används skall vara så miljövänlig som det är
möjligt.

Detta gör vi genom bland annat att

o ersätta gamla lampor med LED

o installera sensorer- eller timerstyrd belysning där det är lämpligt

o att regelbundet undersöka möjligheter för mer miljövänliga energikällor (solceller,
regnvatten etc)

o att använda elektronisk format för kommunikation (hemsida, e-post, fakturering,
sociala medier) i vår interna och externa kommunikation för att minimera
pappersförbrukning

Avfallshantering:

Vi strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska tas om hand på ett
miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning eller destruktion.

Vi praktiserar till exempel sortering av:

o Metall – avhämtas till återvinning
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o Glas – avhämtas till återvinning

o Batterier, lampor och lysrör – lämnas till återvinning

o Lantbruksplast – avhämtas till återvinning

o Pantburkar och flaskor – lämnas till återvinning

o Medicin – lämnas till apotek till destruktion

o Farligt avfall – lämnas till destruktion

o Gödsel - läggs i container eller på betongplatta. Töms regelbundet av
lantbrukare och återanvänds

o Rasthagar och paddockar ska hållas fria från gödsel genom regelbunden
mockning

Inköp:

I samband med inköp och upphandling av varor/tjänster har vi som ambition att väga in
miljöaspekter genom att:

o Samordna inköp

o Välja miljömärkta varor/leverantörer när det är möjligt

o Minimera transportbehov

o Vi strävar efter att använda naturmaterial i våra ridhusbottnar som inte
innehåller kemikalier som riskerar att urlakas och tränga ned i marken


