Västerbergs folkhögskola/Landstinget Gävleborg
Västerbergs folkhögskola ägs och drivs av Landstinget Gävleborg.
Vi inom landstinget påverkar miljön på många olika sätt, men vi vill genom olika
miljösatsningar i den egna verksamheten vara en förebild på miljöområdet.

Landstingets miljövision är
att människor ska kunna leva ett gott liv i en god miljö

Välkommen
till

I miljöprogrammet för 2009 – 2012 antog landstingsfullmäktige följande miljömål:







Miljöhänsyn ska tas vid planering, upphandling och inför beslut.
Miljöledningssystem ska införas i landstingets verksamheter
Miljöbelastningen från transporter ska minska
Energin ska användas effektivare
Avfallsmängden ska minska och återvinningen öka
Kemikalieutsläppen ska minska

På Västerbergs folkhögskola pågår ett alltmer fördjupat miljöarbete.
Våren 2009 miljöcertifieras vi enl. ISO 14001 och därefter fortsätter vi vårt
systematiska miljöarbete. Vi arbetar ständigt in miljörutiner i vår verksamhet
för att på ett naturligt sätt fylla miljömålen och söker nya infallsvinklar för att
ta oss an vår miljöpåverkan.

Västerbergs
Folkhögskola

Som kurs-, konferensdeltagare och tillfällig gäst vid skolan kan Du hjälpa oss i
miljöarbetet! Se ex. på mittuppslaget i detta infoblad.
Ser du brister i vårt miljöarbete – uppmanar vi Dig att fylla i en
avvikelseblankett. Den finns i receptionen!

Vi utvecklar människor och arbetar för ett hållbart samhälle!
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 Vi har “gröna kontors-rutiner”.
Vilket innebär att vår personal utbildas i hur och varför det är klokt
att minska förbrukningen av energi och papper.

 Vi källsorterar allt avfall.

Som kortkursdeltagare eller
besökare kan du hjälpa oss
- att spara papper och energi




 Vi minimerar vår användning av
kemikalier.

- att sopsortera




 Vi dricker kravmärkt mjölk och
kaffe. Dessutom bakar vi ekologiskt bröd

Skriver du ut från en dator – skriv bara ut det du behöver!
Är du sist vid en dator på kvällen – stäng av den!
Är du sist ut ur ett rum – släck ljuset!

I klassrum och personalrum finns både skräpkorg OCH
pappersinsamling.
I elevdagrummen finns sopsortering för metall-, plast-, glas- och
pappersförpackningar. I vårt miljösophus kan det mesta sorteras.
På skolan har vi en vaktmästare som du kan fråga om du blir osäker.

- att vara försiktig med kemikalier


som säljs i restaurangen.

i kursverksamhet eller på uppdrag – använd så lite och så skonsamma
kemikalier som möjligt, för ett gott resultat.

- att fika miljövänligt


 Vi minskar miljöbelastningen från
våra transporter.

I skolans matsal hittar du kravmärkt kaffe och mjölk - och gott
fikabröd förstås.

- att använda så miljövänliga transporter som möjligt


Tåg och buss är ofta ett bekvämt alternativ. Receptionen hjälper dig
gärna med tidtabeller.
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