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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 
Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 
Åtgärdat 

Minska 
pappersanvändningen 

Jämföra förbrukningen av 
kopieringspapper under 
perioden maj 2019- maj 
2020 (med printomat) med 
ett tidigare år maj 2017- 
maj 2018 (utan printomat). 
Målet är att dokumentera 
om, och hur mycket, 
printomattjänsten minskat 
åtgången av 
kopieringspapper. 
 
 

Martina Hättestrand, 
Michael Burger, Martin 
Spångberg 

 2020-09-15 December 
2020 

Genom siffror på 
papperförbrukningen 
vid institutionen för 
ett år med 
printomattjänst och 
ett år före vi införde 
denna tjänst kan vi se 
om 
pappersförbrukningen 
minskat. 

 

Införa ekologiska 
tesorter i de 
gemensamma köken 
på plan 4:a i Geohuset. 

Byta ut teerna i de 
gemensamma köken på 
plan 4:a i geohuset så att vi 
endast köper in ekologiskt 
märkta teer. För 
närvarande har våra teer 
endast Rainforest alliance 
märkning, vilket inte är en 
lika bra märkning ur 
miljösynpunkt. 
 
 

Miljöberedningen i 
samarbete med 
inköpsansvariga för 
kaffe och te i Geohuset 
och i samarbete med 
miljörepresentanterna 
på Intsitutionen för 
Geologiska 
vetenskaper och Aces.  
 
 

 2020-06-15 December 
2020 

Att det bara köps in 
ekologiska teer till de 
gemensamma köken i 
Geohuset (plan 4:a). 
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Inspirera till att minska 
”onödigt” flygande. 

Arrangera ett seminarium 
om flygresor inom 
akademin inspirerad av 
föreläsningen ”Decreased 
CO2-emissions in flight-
intensive organizationd: 
from data to practise” som 
Daniel Pargman och Elina 
Eriksson (avdelningen för 
medieteknik och 
interaktionsdesign – KTH) 
höll på Handelshögskolan i 
November 2019. Daniel 
eller Elina kommer och 
presenterar forskningen de 
gör, varefter vi har en 
diskussionsstund på temat. 
 

Miljöberedningen i 
samarbete med 
Institutionen för 
Geologiska 
vetenskaper, Aces och 
Bolin centret.  

 2020-12-15 December 
2020 

Att seminariedagen 
blir av. 

 

Öka och förbättra 
källsorteringen för 
anställda vid 
institutionen.  
 
Fortsättning på arbete 
från 2019-års 
miljöhandlingsplan 
 
 

Göra en källsorteringsfilm 
som visar hur vi ska 
sortera. Filmen skall 
läggas på institutionens 
miljösidor.  

Miljöberedningen   2020-09-15 December 
2020 

Att källsorteringen 
förbättrats och att 
personalen känner sig 
säkrare vid sortering. 
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Översätta 
institutionens 
miljösidor till 
engelska. 
 
Fortsättning på arbete 
från 2019-års 
miljöhandlingsplan 
 

Monika Stolarska har gjort 
en översättning (2019). 
Texterna ska föras in på 
hemsidan under 2020 när 
vi fått klarhet i hur det ska 
göras enligt SUs nya 
mallar för Webb 2021. 
Fortsätta med översättning 
av nya texter. 
 
 

Miljöberedningen  2020-12-15 December 
2020 

Att institutionens 
miljösidor finns på 
engelska 
 

 

 
 


