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Tollare folkhögskola har infört ett miljöledningssystem i överensstämmelse med  
standarden Svensk Miljöbas. 

Det innebär att vi:

   • Genomfört en miljöutredning
   • Upprättat en miljöpolicy
   • Fastställt miljömål och handlingsprogram
   • Beskrivit genomförda miljöförbättringar
   • Deltagit i grundläggande utbildning i miljökunskap, miljöledningssystem och  miljölagstiftning
   • Förankrat miljöarbetet i organisationen
   • Godkänts vid en miljörevision
   • Arbetar med ständiga förbättring

Vår miljöpolicy

Vi ska:

   • Arbeta med att granska, utveckla och ständigt förbättra vårt miljöarbete genom att ha ett väl  
     fungerande miljöledningssystem
   • Följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som ställs på vår verksamhet
   • Ha ett kretsloppstänkande och miljötänkande som genomsyrar den dagliga verksamheten
   • Arbeta aktivt med att minska vår energiförbrukning samt sträva efter att använda oss av förnyelse- 
     bara energikällor
   • Minska vår kemikalieanvändning och använda de mest miljövänliga alternativen
   • Minska mängden avfall, i möjligaste mån återanvända, samt effektivisera vår källsortering
   • Vid val av leverantörer och produkter välja de mest miljöanpassade alternativen
   • Öka andelen ekologiskt och närproducerad mat 
   • Minska våra miljöförstörande resor och transporter
   • Kontinuerligt utbilda personal och kursdeltagare så att alla på skolan blir mer miljömedvetna och kan    
      arbeta för våra gemensamma mål
   • Regelbundet kommunicera resultaten av miljöarbetet genom att redovisa och utvärdera miljöarbetet  
      i den årliga boksluts och verksamhetsberättelsen

Genomförda åtgärder:

   • Minskat oljeförbrukningen genom installation av fyra bergvärmepumpar
   • Minskat dieselförbrukningen genom inköp av en el-moped
   • Minskat utsläppen av CO2 med 280 ton under 2007
   • Minskat elförbrukningen genom solpaneler för uppvärmning av varmvatten på matsalstaket
   • Använder storkompost för allt avfall från köket
   • Sopsorterar
   • Använder miljövänliga produkter i kök, lokalvård och vaktmästeri
   • Köper mat efter närprincipen
   • Satsar på ekologiska alternativ
   • Utbildar deltagare och personal


