2021-01-27

Miljönämndsmöte 18 nov. 2020

Miljönämndsmöte 18 nov. 2020
15-16, Zoom
Närvarande: Maria Hjorth, Pär Moberg, Kent Karlsson, Erik Berndalen, Amanda Jorendal, Ola
Elleström.
1. Val av ordförande - Maria Hjorth valdes till ordförande.
2. Val av sekreterare - Erik Berndalen valdes till sekreterare.
3. Val av justerare - Amanda Jorendal utsågs till justerare.
4. Kort presentationsrunda av nya och gamla ledamöter - Amanda Jorendal (studentrepresentant) och
Ole Elleström (Mu/Ky) är nya ledamöter. Även Claus Sörensen är ny ledamot, men kunde inte delta.
5. Uppföljning från förra mötet utifrån protokollet.
6. Hisspitchen - info upp på skärmarna. Nya skärmar som är tillägnade allmän informationsspridning är
på gång och där kan även info om miljönämnden komma upp. Kanske kan också rent fysiska
informationsblad sättas upp på t.ex. toaletterna.
7. Elbilen - laddstation verkar vara på gång.
8. Miljöstationen i D-korridoren - känns lite malplacerad, kan nog passa bättre vid pentryt (närmare
studenterna) och kommer att ﬂyttas dit.
9. Caféet - nu ﬁnns en ny verksamhet på plats (Mässrestauranger i Malmö) med medveten miljöproﬁl
och bra vegetariska alternativ, om än lite dyrt vilket gör att färre äter där än tidigare (billigare rätter
diskuteras). Engångstallrikarna är av palmblad vilket är bättre än papper, sedan är det förstås alltid
bättre med diskbara tallrikar. Tillgången till plastlock till pappersmuggarna skulle också kunna
begränsas på något sätt. Kent tar med sig denna feedback till caféet.
10. Förslag på saker som kan förbättras ut ett miljöperspektiv:
a. Skarpare restriktioner mot tjänsteresor som kan ersättas med digital närvaro - förslag att resor
under 70 mil som inte sker med tåg alltid primärt skall ske via e-möte, och vill man företa en
sådan tjänsteresa på annat sätt så skall det motiveras varför det är nödvändigt och godkännas
av närmaste chef. Pär tar förslaget till IS.
b. Ett "hybridrum" har upprättats i X-209 med tekniska lösningar (stora och dubbla skärmar etc.)
för smidiga gruppmöten som kan ske både fysiskt och på distans. (Kent)
c. Fortsatt uppmuntran till personalen att jobba hemifrån även efter corona när det är möjligt, för
att minska utsläppen från resor till och från arbetet. Pär tar detta till IS.
d. Vattenbesparande munstycken på våra vattenkranar på toaletterna vore önskvärt (ej dem som
det hämtas dricksvatten ur i kök). Kent tar med sig till fastighetsvärden.
e. Stationära datorer står ofta på även när ingen använder dem. Kan de programmeras på något
annat sätt? Kent kollar inställningarna så att de är maximalt energibesparande.
f. Utdelning av tygpåsar till nya studenter känns onödigt och miljöovänligt, bör undvikas framöver.
(Amanda)
g. Ett dokument från miljönämnden som innehåller nämndens synpunkter kring samlokaliseringen
vore lämpligt nu när processen går in i nästa skede. Önskvärt att ge nämndens perspektiv på
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vilka speciﬁka saker i just MHM:s verksamhet (energianvändning, ventilation, avfallshantering
etc.) som är värda att tänka på vid utformandet av de nya lokalerna. Vi inväntar upphandlandet
av arkitekt för att så fort som möjligt när denne tillsatts bjuda in till ett möte med nämnden.
11. Övrigt:
a. Infoblad om elbilsladdning nära MHM (mellan Beijers bygg och Mobilia)- be Ove skicka ut till
personalen? Bra att veta vilka laddningsalternativ som ﬁnns:
https://lu.box.com/s/75wqbiwt7xe8jd0yvgth5jbjul76ry8o Magnus tar med sig länken och lägger
in i nyhetsbrevet istället.
b. Pär informerade om "Omskaparna" som ger fortbildningskurser för kulturarbetare i
hållbarhetsfrågor och skolprojekt med hållbarhetstema. Möjligheten att bjuda in dem till MHM
ska undersökas. https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/omskaparna/
c. Vad gäller utbyten ﬁnns mer ERASMUS-pengar att få om en väljer platser som går att nå med
tåg, något som är värt att lyfta fram och uppmuntra.
d. Förslag på att i vår genomföra ett musikaliskt event med miljötema, kanske Claus'
storbandsmusik som redan framförts? Fler sådana idéer får gärna funderas på.
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