
[Skriv här] 

Miljöplan Nacka GK 2017 

Sid. 1/10/ RF  2016 12 10 

 

MILJÖPOLICY 

 
Vår strävan är att belasta miljön så lite som möjligt 

 
 

För att uppnå detta arbetar vi med ständiga förbättringar och förebygger negativ 
miljöpåverkan genom att; 

 
 
•   Uppfylla gällande lagar, förordningar och andra krav som berör klubben. 

 
•   Fortlöpande identifiera och minska risker för ohälsa och olycksfall. 

 
•   Sträva efter att minska mängden avfall, minimera utsläpp till luft, vatten 

och mark, förebygga vår miljöpåverkan genom att  
bl. a. hushålla med råvaror, energi och vatten, samt arbeta med att minska 
miljöpåverkan från vår utrustning.  

  
•   Fortlöpande informera våra medlemmar, gäster och allmänhet samt 

vidareutbilda våra anställda i miljöarbetet. 
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Inköp 

I alla typer av inköp, både av produkter och tjänster, finns det mer eller mindre miljöanpassade 
alternativ att ta hänsyn till. Självklart måste även ekonomiska och tekniska aspekter vägas in. 
Den eventuellt högre kostnaden vid miljövänliga alternativ, måste vägas mot mer långsiktiga 
vinster såsom produktens livslängd, energibesparingar, minskad avfallsmängd, goodwill för 
klubben gentemot myndigheter, kunder, den egna personalen och media etc. 

 
Delprojekt 

Ansvarig Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 

Test organiska gödselmedel och biologisk 
fungicid 

Jonas 2017 Pågår 
tillsammans 
med en 
leverantör. 
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Delaktighet, kompetens 

För att skapa intresse och förståelse för klubbens miljöarbete krävs att information till berörde och 
allmänheten görs känt och redovisas öppet. 

 

Delprojekt 

Ansvarig/Hur Målsättning 

klart 

Slutfört  
år-månad 

GEO:s fortlevnad. Uppdateringar. Revision Miljökommitté 2017  

Inköp av ny GEO-flagga Jonas 2017-05  
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Avfallshantering 

Vi skall minst leva upp till de lagar och förordningar som berör oss.  

 
Delprojekt 

Ansvarig/Hur Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 

Bygga en bio-filter i underhållsområdet, kanske i 
anslutning till utomhustvätten, då kommunen kräver 
detta! 

Jonas   
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Energianvändning och Fastigheter 

Administrationsbyggnaden, omklädningsrum samt maskinhall är nybyggda. Vid byggnationen gällde det att 
bygga billigt. Administrationsbyggnaden inkl. restaurangen värms med vattenburen golvvärme. Vattnet 
värms av en elpanna. 

Delprojekt Ansvarig Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 

Genomföra en genomgripande 
energibesiktning. 

Roine 2017 Undersöker 
support från 
KTH 

Genomföra förslagen från utförd 
energibesiktningen. 

Roine 2017-18  
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Kemikalieanvändning 

Vi strävar mot att minimera vår användning av gödsel och övriga kemikalier med bibehållen 
kvalitet på banan. Vi följer kontinuerligt utvecklingen. 

 
Delprojekt 

Ansvarig Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 

Gödsel; Följa utvecklingen. Hur kan 
gödslingsprogramet miljöanpassas? 

Jonas Fortlöpande  

Växtskyddsmedel; Minimera användning. Jonas Fortlöpande  
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Kommunikation 

 

Delprojekt Ansvarig Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 

Promenadstråk med informerande skyltar Roine 2017-04  

Förverkliga förslag om att skapa ett 
multifunktionellt centrum på klubben, något unikt 
för Sverige. 

Jonas 
Förstudie 

2016  

Gångväg längs Lagnövägen mot Gamla 
Värmdövägen. Samtal har förts med Nacka 
kommun, som förslår att vi lämnar in ett 
Medborgarförslag! 

Klubbchef/Jörgen  2017  
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Naturvård 

Genom fortbildning och information vill vi att de ytor vi förvaltar skall utvecklas på ett för alla 
berörda positivt sätt. 

Delprojekt Ansvarig Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 

Tillverka Bikupor i trä. Jonas/Roine 2016 03 Klart 

Plantera växter som harmoniserar med invånarna i 
bikuporna Jonas 2017 05  

Rensa dammarna vid hål.7, 9 och 15 Jonas 2016 Klart 

Uppgradera vårt bevattningssystem Jonas 2016 Klart 
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Administration 

 

 
Delprojekt 

Ansvarig Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 
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Arbetsmiljö mm 

Som utgångspunkt gäller AFS 2001:1, samt övriga för oss aktuella föreskrifter. 

 
Delprojekt 

Ansvarig Målsättning 
klart 

Slutfört  
år-månad 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, revision. Jonas/Robert Årligen   

Uppdatering Miljöhandbok och GEO:s hemsida 
gällande Nacka GK 

Roine/Jonas Årligen 
före maj 
månad 

 

 
 
 


