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Helsingkrona nations miljöpolicy 

Miljövision 
Helsingkrona nation har som vision att miljöarbetet ska genomsyra all verksamhet och att 

ständigt arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Nationens främsta syfte är att tjäna sina 

medlemmars intressen, och för att kunna göra det är ett gott miljöarbete essentiellt. Som en av 

Lunds största nationer tar Helsingkrona sitt samhällsansvar för miljöfrågor på stort allvar.  

Helsingkrona strävar efter att dess besökare ska kunna konsumera mat och dryck med så liten 

miljöpåverkan som möjligt. Dessutom verkar nationen för att minska sitt avfall genom att 

ständigt se över hur användningen av engångsartiklar kan minimeras och genom att undvika 

matsvinn. Helsingkrona arbetar för att verksamheten som bedrivs i dess lokaler ska ha minsta 

möjliga energiåtgång. 

Miljöarbetet utgår från ett miljöledningssystem som syftar till att uppmärksamma och åtgärda 

nationens betydande miljöaspekter varav de viktigaste är mat och dryck, avfall samt energi- och 

vattenförbrukning.  

Betydande miljöaspekter och åtgärder 
Mat och dryck: Det viktigaste och mest omfattande miljömålet behandlar mat och dryck. Att 

slänga mat som går att använda är ett oförsvarbart slöseri med resurser, som alltid aktivt ska 

motarbetas. Detta sker bland annat genom inventering av varor och en uttalad ambition att aldrig 

köpa in eller tillaga mer mat än vad som beräknas gå åt. Vegetariska alternativ är en självklarhet 

på alla menyer och vi ser gärna att de som besöker oss tar del av dem. Att köpa in ekologiska 

varor är något nationen ser positivt på och en stor del av dryckessortimentet är ekologiskt. 

Avfall: Det avfall som trots allt uppstår källsorteras och nationen jobbar ständigt för att förbättra 

förutsättningarna för detta.  

Energi- och vattenförbrukning: Energiförbrukningen är starkt kopplad till klimatfrågan, en av 

vår generations största utmaningar. Genom en medvetenhet om vilka delar av verksamheten som 

förbrukar mest vatten arbetar nationen för att minska deras miljöpåverkan genom att köra fulla 

disk- och tvättmaskiner samt använda dem sparsamt.  
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Ansvarsfördelning 
- Miljöombudet, som är en representant vald av Seniorskollegiet, övervakar nationens 

miljöarbete och arbetar för att åtgärda eventuella avvikelser från miljöledningssystemet.  

- Seniorskollegiet ansvarar för att hålla sig underrättade om nationens miljöarbete.   

- Kuratelet ansvarar för att miljöarbetet implementeras och efterföljs i nationens 

verksamhet.  


