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Vår ambition 
 
Östersunds SK har ambitionen att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet och våra 
arrangemang ger upphov till. Vi följer givetvis miljölagstiftning och föreskrifter. 
 
Våra åtgärder 
 
Planering och kommunikation 

• Vi eftersträvar att lägga våra arrangemang centralt för att göra det möjligt att gå, cykla 
eller åka kollektivt dit. 

• Vi vill minska resor med bil och uppmuntrar till samåkning. 
• Av såväl miljömässig som ekonomisk anledning kommunicerar vi i första hand 

digitalt.  
• Vi informerar våra medlemmar och andra deltagare om vår miljöpolicy. 

Inköp 
• Vi återanvänder, så långt det är möjligt, nummerlappar, funktionärsvästar, 

skyltmaterial och annan utrustning för våra arrangemang för att minimera 
miljöpåverkan. 

• Vi köper i första hand in miljömärkta produkter och/eller lokalt producerade till vår 
servering. 

• Vi tillhandahåller, där så är möjligt, kranvatten som alternativ till inköpt dryck i 
burkar och flaskor. 

• Vi vill minimera engångsmaterial i vår servering. Papp, trä och produkter från 
återvunnet material väljs i första hand. 

Avfall och nedskräpning 
• Vi har nolltolerans mot nedskräpning och ställer krav på våra deltagare att inte skräpa 

ner i naturen. De ska ta med sig skräp till mål eller närmaste vätskestation. 
• Vi städar efter genomförda aktiviteter och arrangemang i lokaler och utomhus. 
• Vi sorterar avfall i fraktioner och lämnar till återvinning i så stor utsträckning som 

möjligt. Vi tar hand om miljöfarligt avfall på rätt sätt. 
• Vi samlar in returflaskor och burkar och pantar dem. 

Energi och klimat 
• Vi stänger av utrustning som inte används. De lämnas ej i standby-läge. 
• Vi strävar efter att i första hand använda förnyelsebar el. 

Andra åtgärder 
• Vi underlättar försäljning av begagnade klubbkläder genom att erbjuda bytesdagar och 

förmedling på nätet. 
• Vi ställer upp och hjälper till att städa stadionområdet efter vintersäsongen. 



• Vi vill att åkare minimerar användningen av vallor med fluor. 


