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Miljöplan för Värnamo Alliansförsamling 
 

Värnamo Alliansförsamling vill vara en skapelsevänlig församling. Detta innebär 
att det i församlingens alla verksamheter ska finnas en målsättning att minska 
miljöbelastningen. Grundtanken är att vi ska vara aktsamma om den jord och de 
resurser som människan fått att förvalta. Guds skapelse ska värnas med respekt 
och ansvar! 
 

Ps 24:1 ”Jorden är Herrens med allt den rymmer”. 
 
Följande miljöpolicy gäller: 
 
Värme, belysning och sopor 

 Fastigheten är ansluten till kommunens fjärrvärmenät 
 Där det är praktiskt möjligt används lågenergilampor  
 Ventilations- och värmesystem underhålls regelbundet 
 Belysning i rum som inte används släcks 
 Alla sopor källsorteras och allt som är komposterbart komposteras 
 En effektiv energihushållning är alla användares ansvar 

 
Kök, servering, städning och inköp 

 Vid inköp är riktmärket ekologiskt, rättvisemärkt och närproducerat 
 Engångsartiklar i samband med serveringar undviks 
 Överblivna livsmedel omhändertas på bästa sätt, matrester komposteras 
 Alla produkter vid städning och rengöring är miljömärkta 

 
Administration, kontor och transporter 

 För skriftlig information till församlingsmedlemmar bör e-post få ökad 
användning 

 All elektrisk utrustning ses över regelbundet och de energisparfunktioner 
som finns användas 

 Kopiatorn och datorer stängs av nattetid 
 Dubbelsidig kopiering tillämpas där så är möjligt 
 Bilresor i tjänsten är nödvändiga men där det går bör alternativa färdsätt 

användas 
 
Verksamhet  

 Kyrkornas ”globala vecka” uppmärksammas lämpligen i 
mötesplaneringen 

 Övriga speciella miljöaktiviteter, nationellt och internationellt, bör 
uppmärksammas 

 Mötesbesökare/församlingsmedlemmar bör uppmuntras att samåka till 
kyrkan eller ta alternativa färdmedel 

 Församlingen bör, för att visa sitt engagemang i miljöfrågor, ta del i 
kampanjer och satsningar som görs i samhället 

 Församlingen bör i sammanhang där så är lämpligt, påverka andra 
myndigheter och samhällsfunktioner att verka för ett bra ”miljötänk” 
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Trädgård  
 Träd, buskar och gräsmatta brukas och sköts efter ekologiska principer 

 
Övrigt 

 Vid lämpliga tillfällen bör församlingsmedlemmar uppmanas att i sin 
vardag se över sin livsstil, sitt resande, sina inköpsvanor med mera så att 
belastningen på miljön och klimatet blir så liten och därmed så gynnsam 
som möjligt 

 
 
Miljöplanen är upprättad av studiecirkeln ”En skapelsevänlig församling” våren 
2009. Vid upprättandet av miljöplanen har församlingens inköpsansvariga samt 
fastighetsansvariga deltagit med värdefulla synpunkter. 
 
Miljöplanen är granskad och godkänd av församlingsstyrelsen 2012-10-09 
 
Miljöplanen ses över regelbundet. 
  
 
 
 


