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Miljöpolicy 
 

Malmö Nation är en av de största nationerna i Lund och med våra olika verksamheter påverkar vi 
vår omgivning och miljön. Detta tar vi på stort allvar och vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågor 
och med att integrera ett hållbarhetstänkande i alla våra utskott. Miljölagstiftning följs av nationen 
och dess medlemmar och detta utvärderas och kontrolleras fortlöpande. Tillsammans arbetar vi 
efter miljömål relevanta för våra verksamheter och uppdaterar dessa ständigt, detta för att 
minimera och förebygga vår negativa miljöpåverkan och bidra till en bättre och mer hållbar värld 
för framtida generationer.  

Vi skrev under februari 2019 på Klimatuppropet tillsammans med majoriteten av 
Studentlundsorganisationer, i vilken Lunds studenter kräver en halvering av LU:s utsläpp inom 4 
år.  

För att sträva efter en mer miljömedveten nation har vi tagit fram följande punkter:  

Boende 

● Vi har sopsortering i varje korridor och i våra soprum har vi ordentlig uppdelning av bl.a. 
plast och kartong.  

● Vi har även en klädinsamling där de boende kan slänga kläder som de inte använder, 
dessa går till behövande människor eller till återvinning. 

● Vi uppmuntrar alla boende till att ändra till e-faktura för att minimera 
pappersförbrukningen.  

● Vi har miljövänliga elavtal.  
 
Verksamheten 

● Vi uppmuntrar till mer vegetariska måltider, i såväl lunch- som kvällsserveringen. 
● Vi strävar efter att minska matsvinnet. Överbliven mat kan bli matlådor till arbetande 

funktionärer eller en extra portion till den hungriga gästen.  
● Vi försöker i största mån alltid handla närodlat.  
● Vi låter inte onödig el stå på.  
● Vi källsorterar allt avfall och i våra soprum har vi ordentlig uppdelning av bl.a. plast och 

kartong.  
● Vi försöker undvika engångsmaterial. 
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