
 

 

Vad vi har gjort tidigare 
 
Miljöveckan 2016 
Vår miljövecka under höstterminen 2016 var mycket lyckad. Det började 
med en mycket inspirerade föreläsning av Klimatbantaren Staffan Lindberg. 
Alla deltagare och personalgrupper var engagerade i olika grupper: Emån 
som ekosystem, Inläggningar av närodlat, Framtidens boende, 
Klimatflyktingar, Recykla möbler, Påverka politiker via mail och brev, 
Installation av vad man kan göra för miljön, Hållbara energikällor, etc. Mitt i 
veckan visades filmen Home som vi visade även på arabiska, franska och 
persiska eftersom vår Etableringskurs också var inkluderade i miljöarbetet. 
Veckan avslutades med engagerande gruppredovisningar i Anna Lindh-
salen samt att vi uppmärksammade att vi blivit miljödiplomerade. 
 
Miljöutställning i biblioteket 2018 
Under påskveckan dök det upp intressanta blåa paraplyer i biblioteket med 
information och tankeväckandefrågor om viktiga miljöämnen. Det var 
deltagarna i Allmän Kurs som hade jobbat fram dem som ett delprojekt 
under temat Vuxen. De antog utmaningen att sprida och fördjupa kunskap 
om miljö- och klimatfrågor med en utställning och de gjorde det med 
bravur. 
 
Lista på vad vi har gjort sedan 2015 
Redovisning genomförda aktiviteter för att minska miljöpåverkan 
Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har genomfört 
följande aktiviteter: 
 

Miljöförbättrande åtgärd/aktivitet Genomförd 
(år)  

Byte av armaturer till LED i sista delen av korridoren och 
Hiertas Hörna 

2018 

Påbörjat övergång till GAFE dataplattform 2018 
Klassuppsättningar med Cromebooks planeras köpa in 2018 
Nya kopiatorer med användarkontroll 2018 
Doserare till golvrengöringsmedel, kök 2018 
Filmvisning: Before the Flood                                                                                                                      2018 
Paraplyutställning med miljötema 2018 
Märkning av internatens miljöbehållare 2018 
Returpapperslådor till klassrummen 2018 
Vaktmästeriets gamla bensinbil bytt till nyare dieselbil 2018 
Idéutbyte med Njudungsskolans lokalvårdare 2017 
KRAV och ekologisk frukost börjar utvecklas 2017 



En vegetarisk lunch per månad 2017 
Byte av duschhandtag till snålspolande 2017  
Sopsorteringskärl till internatet *2017 
Installerat elbilsladdare 2017 
Installerat lampsläckare och snålspolande toa 2017 
Bytt till LED utebelysning och LED innearmaturer 2017 
Bokbytarhylla 2017 
Bytt till LED utebelysning och LED innerarmaturer 2016 
Wellpappspress ger färre transporter 2016 
Böcker och tidningar om miljö i biblioteket 2016 
Städmaterial -40 000 kr 2016 
Inköp av förbrukningsmaterial till undervisning var 
160 000 kr mindre än medelvärdet av åren 2011-2015 

2016 

Bytt ventilationsaggregat med värmeväxlare i 
Brunnshuset 

2016 

Byte ventilation Kullen 3 2016 
Minskat antal kemikalier med 24 stycken 2016 
Gemensamma miljöveckan HT 2016 2016 
Sålt en bensinbil 2016 
Bytt ut en bensindriven 4-hjuling till eldriven golfbil 2016 
Bytt till LED utebelysning och LED innerarmaturer 2015 
Byte ventilation + kyla Brunnshuset, radiostudion, LED 
utebelysning 

2014 

Byte ventilation matsal, aula, källare, Dalen, 
Upprustning/intrimning gammal ventilation,  
LED utebelysning 

2013 

Byte ventilation Brunnshuset + kyla, shuntventiler 
fjärrvärme, reglercentral för fjärrvärme 

2012 

Byte ventilation bibliotek klassrum + kyla, 
shuntautomatik, belysningsstyrning 

2011 

Luftvärmepump verkstad-varmförråd (från direktel), ny 
armatur entré-korridor med styrning 

2010 

 
 
 
 

 


