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Miljönämndsmöte 27 januari 2021 

Klockan 15-16, Zoom 

Närvarande: Maria Hjorth, Pär Moberg, Kent Karlsson, Amanda Jorendal, Ola Elleström. 

1. Val av ordförande - Pär Moberg valdes till ordförande. 

2. Val av sekreterare - Ola Elleström valdes till sekreterare. 

3. Val av justerare - Maria Hjorth utsågs till justerare. 

4. Uppföljning från förra mötet utifrån protokollet: 
• Hisspitchen - klar och levererad. 

• Elbilen - laddstation är på gång. Inspektion har visat att det går utmärkt att ha den i 
garaget. 

• Kostnad för elbil äskat för men fick avslag. Kent tittar på alternativa lösningar, framför allt 
möjligheten till leasing. 

• Miljöstationen - plockas ihop efterhand, men inte klart ännu. 
• Cafeet - feedback på cafeets miljötänk i föregående mötesprotokoll. Cafeet är för 

närvarande stängt pga Covid-19. 

• Hybridrum - Y252 ska få en liknande lösning som X209, dock med endast en skärm då 
det är en mindre lokal. 

• Vattenbesparande munstycken på våra vattenkranar på toaletterna vore önskvärt (ej dem 
som det hämtas dricksvatten ur i kök). Kent tar med sig till fastighetsvärden. - kvarstår 
från föregående möte. 

• Stationära datorer står ofta på även när ingen använder dem. Kan de programme_ras på 
något annat sätt? Kent kollar inställningarna så att de är maximalt energibesparande. - 
kvarstår från föregående möte. 

• Utdelning av tygpåsar till nya studenter känns onödigt och miljöovänligt, bör undvikas 
framöver. Amanda pratar med kåren. 

• Resepolicy diskuterades på lnstitutionsstyrelsens möte 2 december. De sköt tillbaka 
frågan till miljönämnden med följande formulering: "lnstitutionsstyrelsen uppskattar 
förslaget men vill ha mer tid att slipa på formuleringar och följa upp ytterligare hur 
distansarbetet utvecklas under Covid-19." Uppdrogs åt Ola att revidera förslaget. 

5. Omskaparna - ett kreativt skolprojekt om hållbarhet. Pär presenterade ett förslag om att bjuda in 
Green Soul till en fortbildningsdag om hållbarhet under nästa läsår. Nämnden uppskattar 
förslaget och vi bör driva det vidare. 
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6. Sam lokaliseringen ur miljöperspektiv. Arkitektfirman har inte fått allt material att jobba med, 
vilket medför problem. Om miljönämnd vill ha möjlighet att lägga in dokument till arkitektfirman 
utifrån hållbarhetssynvinkel så bör vi göra det inom kort. 

Ola Elleström, sekreterare Maria Hjorth, justerare 
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