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Hösten på miljöenheten
En ny hösttermin har börjat och nedan ser ni vad miljöenheten
kommer att lägga lite extra fokus på under hösten.
Intern miljörevisionsmöte
För er är interna miljörevisorer kommer höstens internrevisionsmöte vara
15/10 kl. 13–15. För er som vill bli interna miljörevisorer, tveka inte att
kontakta Torbjörn Alwehammar, SLU
Säkerhet.
Miljösamordnardag
Höstens miljösamordnardag kommer att vara 29/11 kl. 9.00–15.30. Kallelse har gått ut i Outlook till samtliga
miljösamordnare och mer information
kommer.
Miljöutbildning för nyanställda
och studenter
Under höstterminen kommer miljöenheten att börja arbetet med att ta fram
en elektronisk introduktionsutbildning
för nyanställda och studenter. Samtliga
miljösamordnare kommer ges möjlighet att tycka till när vi har ett förslag
att visa.
Nya övergripande miljömål
FOMA arbetar under hösten med att ta
fram ny övergripande miljömål.

Certifikatsindelning
Under hösten kommer miljöenheten att påbörja arbetet med att se över
den indelning av miljöcertifikat som
idag finns på SLU. I ett första skede
kommer en oberoende utredning göras. Underlaget för utredningen kommer att skickas ut på remiss till samtliga miljösamordnare och vi hoppas att
samtliga tar sig tid att svara.

Den 27 augusti började Maria
Nauclér sin tjänst som kemikaliekoordinator på SLU.
Marias uppgifter kommer bland annat
vara att samordna arbetet med kemikalierisker, biosäkerhet och strålskydd.
Hon ska också förvalta Kemikaliesystemet KLARA. Det innebär en rejäl satsning på de här frågorna och det
känns bra att få möjlighet att ge verksamheterna med laboratorieverksamhet ett bättre stöd, säger Johanna Sennmark, miljöchef.
Maria kommer närmast från Recipharm i Uppsala där hon hade liknade
uppgifter. Tidigare har hon också lång
erfarenhet av bland annat arbete med
labbsäkerhet som laboratorieingenjör/
mikrobiolog på GE Healthcare. Maria är utbildad arbetsmiljöingenjör från
KTH samt en masterutbildning inom
biologi med inriktning mot mikrobiologi, toxikologi och ekotoxikologi med
biämne kemi.
Maria är placerad på miljöenheten
och hennes introduktionsprogram har
påbörjats. Vi hälsar Maria välkommen!

Intressentanalys
Under hösten kommer miljöenheten
arbeta med att ta reda på vad de stora
anslagsgivarna förväntar sig av SLU. Vi
återkommer när detta är gjort.
Förenkling av lagefterlevnadskontroll
Lagefterlevnadskontrollen (LEK) är
inte alltid lätt att genomföra. I ett steg
att göra det lättare för verksamheterna
att utföra den på ett smidigt sätt, kommer miljöenheten att ta fram en rutin.
Även detta återkommer vi med när det
är på plats.

Maria Nauclér började nyligen
som kemikaliekoordinator på
SLU och tillhör miljöenheten.
Foto: SLU.

Solceller på Ultuna
Akademiska Hus gör en stor satsning
på solel på Ultuna och ökar sin nationella solcellskapacitet med hela 50 procent från 2 till 3 miljoner kWh. För
SLU är det ett stort steg mot att nå visionen att vara ett klimatneutralt universitet år 2027 när SLU fyller 50 år.
Läs mer på medarbetarwebben.
Avfallssortering på Ultuna campus
Lokalvården har uppmärksammat miljöenheten om att avfallssorteringen på
många håll på Ultuna campus inte är
tillfredsställande. På VHC fungerar det
bra, men i resterande hus behöver vi
under hösten göra olika insatser. Som
ett första steg har alla miljösamordnare
på Ultuna kallats till ett möte då Lokalvården ska berätta mer i detalj vad
som fungerar bättre och sämre.
Förhoppningsvis kan vi med gemensamma krafter få ordning på avfallssorteringen, både genom förbättrade rutiner, mer enhetlig märkning av
kärl och informationsinsatser. Det är
en arbetsmiljöfråga för våra lokalvårdare, men det är också ett lagkrav att vi
sorterar enligt de avfallsrutiner vi har.
Utredning om parkeringsavgift
klar
Som vi tidigare informerat om har en
SLU student, Filip Jankulovski, gjort
en masteruppsats för att utreda om parkeringsavgifter bör införas på SLU:s
campus. Slutsatsen blev att det inte
kommer att införas parkeringsavgifter. Uppsatsen är nu klar och finns att
läsa här.

Solceller levererade till Ulls hus. Foto: Johanna Sennmark, SLU.

Avvikelser och förbättringsförslag
Har du ett förbättringsförslag eller vill
rapportera in en avvikelse inom miljöområdet? På miljöenhetens hemsida
kan du rapportera in övergripande avvikelser och förbättringsförslag som
riktar sig till hela SLU. Dessutom finns
SLU:s elva miljöcertifikats ärendeanmälningar samlade om något gäller
specifikt för ett certifikat. Sidan för avvikelser och förbättringsförslag hittar
du här.
Resestatistik kvartal 2
Resestatistik för kvartal två från SLU:s
resebyrå Egencia finns nu på Sharepointsidan för miljöcertifieringar.
Förbättringsarbete Alnarps
miljöcertifikat

diskussion och fånga upp olika miljöförbättringsförslag. I samband med den
årliga miljöinformationen till de olika verksamheterna får åhörarna därför
dela in sig i mindre grupper och under
cirka tio minuter tillsammans diskutera fram miljöförbättringsförslag.
– Hittills i år har vi noterat 80 förslag, säger miljösamordnare Mats
Svensson.
Utmaningen är att ta alla dessa vidare och hitta rätt åtgärder. I många fall
kräver det vidare samarbete med Akademiska hus eller kommunen.
Sök till klimatfonden!
Kom ihåg att söka medel ur SLU:s klimatfond senast 28 september. Se mer
information här.

Inom Alnarpscertifikatet har man under en tid arbetat för att aktivt skapa
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Vill du säga
något?
Vi tar gärna emot tips på nyheter.
Mejla oss på infra-miljo@slu.se

Gillar du vad
du läser?
SLU:s personaltidning på webben
• om och med medarbetare vid SLU
• läs, dela och kommentera artiklarna
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Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Mejla oss på infra-miljo@slu.se

