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Inledning
Sydskånska Nationen anser att ett gott miljöarbete är en central och viktig del inom studentlivet,
därför har vi en uttalad ambition om att aktivt arbeta med detta. Nationen som organisation
arbetar med frågan på flera olika plan så som avfallshantering, energianvändning men också
med att såväl göra sina reguljära verksamheter mer miljövänliga samt att arrangera särskilt
inriktade verksamheter som lyfter och uppmärksammar vårt miljöarbete. Samtliga
verksamheter ska se till att minimera sitt användande av resurser samt se till att allt avfall
återanvänds eller sorteras och lämnas till återvinning. De resurser som används ska i så hög
utsträckning som möjligt vara miljömärkta. Nationen har särskilt utsedda förtroendevalda i
form av Miljösamordnare som ser till och övervakar att miljöarbetet upprätthålls samt hjälper
andra förtroendevalda och medlemmar att enkelt ta del av miljöarbetet samt möjliggör ett
engagemang i frågan. Sydskånska Nationen strävar efter att miljön ska spela lika stor roll som
musiken gör för oss. Sydskånska Nationens Miljöpolicy ses över och vid behov revideras en
gång varje hösttermin av Miljösamordnaren inför att den lämnas till Quratel och beslutas om
av Seniorskollegiet.

Köksmästeri
Inom köksmästeriet minimeras matavfall genom optimering av matbeställningar.
Köksmästeriet minskar sitt ekologiska fotavtryck genom att eventuella rester i första hand
används av andra verksamheter på nationen eller äts upp innan det lämnas till återvinning.
Sydskånska Nationen har också som krav på vegetariskt alternativ och en ambition för ett
miljövänligt alternativ på samtliga verksamheter som serverar mat och att det ska finnas
verksamheter som är helvegetariska. Köksmästeriet ska också använda ekologiska och
säsongsbetonade råvaror till den mat som serveras i den mån det är ekonomiskt försvarbart.

Sexmästeri
Sexmästeriet ser till att allt avfall från verksamheterna sorteras och återvinns samt att
användandet av resurserna effektiviseras. Dekor och utsmyckningar sparas på ett korrekt sätt
för att kunna återanvändas på flera verksamheter och användandet av engångsartiklar ska
minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Nationen ska också ha ett dryckessortiment med
flera ekologiska alternativ och tydligt marknadsföra dessa på lämpligt sätt så att gästerna lätt
kan göra ett medvetet val.

PR/NATU
PR/NATU-utskottet ska aktivt minimera åtgången av tryckprodukter genom att i största möjliga
mån använda sig av digitala medier för att sprida sin information. Till PR-arbete som kräver
trycksaker ska beställningen av dessa varor effektiviseras för att minska transporter samt onödig
åtgång av dessa.

