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Miljöpolicy 
Liljeholmens folkhögskola vill bidra till en rättvis fördelning mellan människor runt om 
vår jord och en viktig aspekt av det är miljö- och klimatfrågorna. Vår jord klarar inte av vår 
livsstil i västvärlden och de som drabbas värst är de allra fattigaste i världen. Liljeholmen 
vill vi ta sin del av ansvaret för detta genom att låta rättvise- och miljöperspektiven 
genomsyra hela verksamheten. 

Som en miljömedveten skola bör vi uppmuntra både kursdeltagare och personal till 
personliga ställningstaganden i miljövänlig riktning, till exempel genom gemensamma 
miljödagar. Elever och personal ska uppmuntras att vistas i naturen och njuta av den, 
genom till exempel friluftsdagar och tillgång till exempelvis roddbåt och grillplats. 

Det ska finnas tydliga instruktioner vid varje enhet (till exempel datorer, tvättmaskiner 
och kopiator) om hur de ska användas bäst ur miljösynpunkt, både i boendena och i 
skolans övriga lokaler. Vi bör använda allt material så länge det går, eftersom vi vill 
undvika slit- och slängmentaliteten, och när vi köper nytt ska vi tänka på att köpa in det 
mest miljövänliga. 

Teologisk grund 

Sammanfattning 
Gud har skapat jorden, men skapelsen är genom människan skadad. Gud, människan och 
skapelsen utgör en helhet, vilket betyder att vi människor är en del av skapelsen. Som 
Guds avbilder ska vi med ansvar bruka och vårda jorden och efterlikna hans kärlek till den. 
Vi är alltså Guds medarbetare och medskapare. Att vårda hela skapelsen innefattar även 
att ha omsorg om andra människor. Därför har vi också ett socialt ansvar, både för 
människor i vår närhet och globalt. 

Begynnelsen 
Skapelseberättelsen hjälper oss att få en helhetssyn på vår plats i skapelsen. Den lär oss att 
vi hör samman med skapelsen, vilket blir tydligt när vi läser att Adam skapades ur stoft 
från jorden. Gud välsignar både människor och djur, och ger dem samma örter att äta av. 
Livet är Guds gåva till oss och som hans avbilder ska vi bruka och vårda jorden med 
omsorg. Vi är också skapade för gemenskap med varandra och ska ta hand om våra 
medmänniskor. Relationen till Gud, till skapelsen och till varandra hör alla samman. 

Synden 
På grund av människans uppror mot Gud, är världen dock inte sådan Gud har tänkt att den 
ska vara. Ett av många sätt som människans synd yttrar sig på, är att vi vanvårdar 
skapelsen. 

Befrielsen 
Sedan jorden genom människans synd lades under förgängelsen har den ropat som i 
födslovåndor (Rom 8:19-22). Men födslovåndor är ett hoppfullt lidande, och skapelsen kan 
hoppas på befrielse genom Jesu död på korset. Det är vårt och skapelsens hopp. 
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Upprätthållaren 
”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt 
i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt 
är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman 
genom honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, 
förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i 
honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom 
och till honom, allt på jorden och allt i himlen.” (Kol 1:15-20) 

I vers 17 står det att allting hålls samman genom honom. Jesus upprätthåller och förnyar 
ständigt skapelsen genom sin ande, och utan honom skulle allting falla tillbaka till kaos. 
Men detta innebär inte att vi kan luta oss tillbaka, utan Gud har satt oss till att vara hans 
medhjälpare och vårda och bevara skapelsen. Denna vers innehåller också en dold 
varning; om allting hålls samman genom honom, så faller också allting sönder utan honom. 
Skapelsen är full av Guds fingeravtryck, och hur jag behandlar skapelsen och använder 
jordens resurser borde reflektera min relation till Gud. 

Genom att skåda naturen och skapelsen kan man lära sig om Gud. Jesus har många 
liknelser från naturen; skörden, liljor, fåglar, träd och fröer. Dessa liknelser finns här, inte 
bara ur ett andligt syfte, utan också för att Gud bryr sig om sin skapelse. 

Riktlinjer 

Byggnader 
● Elförbrukning skall minimeras genom god styr- och reglerteknik, närvarovakter 

och timers. Traditionella lampor byts mot ledlampor. Elen skall komma från 
energikällor som har så liten miljöpåverkan som möjligt tex solenergi och vind. 
Den köpta elen ska ha märkningen Bra miljöval. 

● Värmeförbrukningen skall hållas låg genom att använda en god teknik för att styra 
temperatur och ventilation. 

● Vid renovering ska vi ta hänsyn till miljön. Bra isolering och ventilation i alla 
byggnader ska förhindra onödig värmeförbrukning.  

● Vattenförbrukning skall minimeras genom goda beteenden och genom tekniska 
lösningar. När avloppsrören byts ut ska de möjliggöra för snålspolande toaletter. 
Duschar ska förses med termostat, snabbavstängning eller strypventiler. 

Resor och transport 
● Tjänsteresor ska i första hand ske med tåg, sedan buss. Bilresor (om det sker med 

fossila bränslen) och flygresor bör undvikas. 

● Gästföreläsare som besöker skolan ska uppmuntras att transportera sig enligt 
samma principer som ovan eller att genomföra videokonferenser. 

● Personalen ska uppmuntras att transportera sig till arbetet med cykel eller 
kollektivtrafik. 

● Skolan ska uppmuntra att klassresor sker på mest miljövänliga sätt. Flygresor bör 
undvikas. 
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● Skolans gräsklippare och övriga arbetsfordon ska drivas på miljövänligt vis tex 
bensinen Alkylat eller HVO. Oljepannan ska drivas med RME. 

Mat och dryck 
● Vi ska ständigt arbeta för att prioritera Fairtrade, ekologiska och närproducerade 

varor i vårt sortiment. Dessa varors andel bör ständigt öka. 

● Råvaror ska köpas in efter säsong. 

● Livsmedel med högre klimatpåverkan ska serveras mindre ofta. 

● Vi vill inspirera kursdeltagare och personal att välja vegetarisk mat 

Inköp och förbrukningsvaror 
● Inom lokalvården ska vi använda så lite kemikalier möjligt. Om de ändå måste 

användas ska de vara miljömärkta och dessutom oparfymerade. Även andra 
rengöringsmedel, såsom tvål och diskmedel ska vara miljömärkta. 

● Engångsartiklar såsom tallrikar, bestick, muggar etc bör undvikas. 

● Pappret ska vara miljömärkt (toalettpapper, kopieringspapper, servetter, 
pappershanddukar osv.) 

● Kontorsutrustning (kopieringsapparater, bildskärmar, datorer, skrivare osv) ska 
ha TCO-märkning eller annan miljömärkning. 

● Skoltröjor och arbetskläder som köps in ska vara producerade med respekt för 
människa och miljö när det finns sådana alternativ, helst miljömärkt och 
Rättvisemärkt bomull. 

● Köpa begagnade möbler, i den utsträckning det är möjligt 

● Miljö- och hälsofarliga konstnärsfärger och glasyrer undviker vi så långt det går. 

● Vitvaror och hushållsmaskiner ska vara energieffektiva, helst A-märkta med EU:s 
energimärkning. 

Återvinning 
● Avfall, sophantering och kompostering ska fortsätta att hanteras på ett bra sätt där 

man tar tillvara på så mycket som möjligt. 

● Möjlighet till återvinning ska finnas i alla byggnader. 

 

Rimforsa 181204 

 

 

Lennarth Hambre Daniel Bjurhamn 
Ordförande Rektor 
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