för Tillberga GrannskapsService (TGS)

Miljöpolicy
Syftet med TGS miljöpolicy är att ge organisationens medarbetare, dess kunder/brukare, övriga tillbergabor samt leverantörer
och partners vägledning i organisationens miljöarbete.

Miljöpolicyn utgår ifrån Agenda 21 och Västerås Stads miljöprogram och de nationella miljömålen.

Förhållningssätt/Vision
Miljöpolicyn utgör ett värdegrudsdokument baserat på organisationens grundläggande värderingar och den kooperativa idén.
Miljöarbete ska även bygga på de 5 hörnpelare som genomsyrar
förbundet Agenda 21 i Västmanland:s vision:

Långsiktighet
Vi som lever idag ska kunna tillfredsställa våra behov,
utan att kommande generationers möjligheter att också
leva ett gott liv äventyras.

Solidaritet
Vårt sätt att leva får inte ske på andra människors bekostnad,
vare sig i vårt eget land eller i andra delar av världen. De
gemensamma resurserna ska fördelas på ett rättvist sätt.

Ekologi
Förverkligandet av det goda livet måste ske i samklang
med naturen och med respekt för de ekologiska samband
som vi själva är en del av.

Hållbara relationer
Hållbar utveckling förutsätter hållbara relationer mellan män och kvinnor och mellan människor med olika
religion, social och kulturell bakgrund.

Delaktighet
Ett samarbete blir hållbart om det bygger på en skapande
mångfald med fria, trygga och engagerade människor som
känner tillit och delaktighet.

Övergripande mål
Det övergripande målet är att tillsammans aktivt sträva efter
att uppnå de 15 nationella miljökvalitetsmålen:

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård
(behandlas ej i policyn p g a att det inte berör Västmanland)

Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
(behandlas ej i policyn p g a att det inte berör Västmanland)

God bebyggd miljö
Mer om dessa nationella miljömål finns att läsa på
www.miljomal.nu

Klimatpåverkan
Genom ett aktivt och systematiskt arbete kan vi i Tillberga
ta vårt globala ansvar och medverka till en minskad klimatpåverkan.

Förutom val av energikällor är det viktigt att minska energiförbrukningen och effektivisera användningen av både el
och värme.

Naturtillgångar
I detta fokusområde ingår de nationella miljömålen: bara
naturlig försurning, ingen övergödning, levande sjöar och
vattendrag, grundvatten av god kvalitet, myllrande våtmarker,
levande skogar och ett rikt odlingslandskap.
Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag att värna om de
natur- och kulturtillgångar som finns i och utanför närområdet
och påverkas av vårt beteende. Vår påverkan på Mälaren och
därmed även Östersjön är ett exempel på att det vi gör i Västerås
och Tillberga även får konsekvenser på andra platser.

För att minska påfrestningar på våra naturtillgångar måste
vi bruka mark och vatten med försiktighet. Mälaren är vår
råvattentäkt vars vatten filtreras genom Badelundaåsen och
blir så småningom dricksvatten. Mälaren är också mottagare
av det vatten som vi använt som renas, kontrolleras och blir
drickbarn och använbart på nytt igen. Eftersom Mälaren är
både källan och mottagaren för vårt vatten finns det många
aktiviteter i Västerås med omnejd som påverkar vattenkvalitén.
Det är också viktigt att vi strävar efter en miljöanpassad skogsoch parkvård för att bevara artrikedomen i närområdet.

Skadliga ämnen
I detta fokusområde ingår de nationella miljömålen: giftfri
miljö och skyddande ozonskikt.
Att tänka långsiktigt när det gäller miljö- och hälsorisker
med kemiska ämnen är nödvändigt eftersom ämnena i sig
kan vara skadliga i mer eller mindre känd omfattning och det
råder mycket stor osäkerhet kring de effekter som kan uppstå
när ämnen reagerar med varandra.

De kemiska ämnen som används i organisationen samt
eventuell påverkan på miljö och människor skall finnas väl
dokumenterade.
En säker hantering av skadliga ämnen i avfallsledet och vid
transporter av farligt gods i och igenom Tillberga och Västerås
är också viktigt för att läckage och spridning inte ska uppstå.

Bebyggd miljö
I detta fokusområde ingår de nationella miljömålen: Säker
strålmiljö, god bebyggd miljö och frisk luft.
Människors handlande i den bebyggda miljön medför
påverkan på miljön och människors hälsa på olika sätt. Buller,
luftföroreningar från trafikavgaser, elektriska och magnetska
fält liksom radon kan utgöra både miljö- och hälsorisker.
Utbyggnaden av staden skapar ett högre tryck på Västerås naturtillgångar och på platser där vi hämtar material och energi.
Därför måste vi effektivisera och begränsa resursanvändningen
och öka återvinning och återanvändning.
Grönområden och vatten som bidrar till tätortens identitet och karaktär, är bärare av kulturhistoriska värden, har
god tillgänglighet och kvalitet för människors rekreation
eller bidrar till ett hälsosamt lokalklimat ska säkerställas och
vidareutvecklas.

Strategier för miljöarbetet
Vi ska utveckla miljömedvetenheten i Tillberga så att dagens
invånare och kommande generationer kan bo och leva i en
hälsosam, livskraftig och attraktiv miljö genom att:
Hushålla med jordens resurser och samverka med andra för
ett långsiktigt hållbart samhälle i harmoni med naturen och
dess kretslopp.
Väga in miljöhänsyn i organisationens beslutsprocesser och
miljöanpassa organisationens samtliga verksamhetsområden
och processer.
Bedriva verksamheten med en självklar strävan att få minsta
möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen god kvalitet.
Stimulera invånarna till ett miljöanpassat beteende genom
bl a information, diskussion och dialog om hur vi kan hjälpas
åt med miljöarbetet.

Vid upphandling av varor och tjänster fungera som en pådrivande kraft i arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle
samt välja leverantörer/partners som kan uppfylla Västerås
Stads kvalitetskrav och är miljöcertifierade.
Aktivt arbeta med energihushållning och förebyggande av
föroreningar.
Uppfylla tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.
Engagera samtliga medarbetare dess kunder/brukare, övriga
Tillbergabor samt leverantörer och partners för att alla ska
kunna delta aktivt i miljöarbetet.
Ständigt förbättra organisationens arbete för en bättre
miljö.

Principer för miljöarbetet
Förutom miljöpolicyn finns principer som utgör lagkrav och
ska tillämpas vid beslutsfattande och i de processer som är
viktiga för en ekologiskt hållbar utveckling. Dessa principer
utgör också grunden för organisationens miljöarbete:
Försiktighetsprincipen, d v s att vi aktivt ska ta miljöhänsyn
genom att balansera nyttan mot skadan och vid eventuell osäkerhet avstå från aktiviteter eller beslut vars miljökonsekvenser
vi inte kan överblicka eller saknar kunskap om.

Utbytesprincipen, d v s att vi i största möjliga utsträckning
ska använda ämnen, produkter och processer som främjar
både hälsa och miljö, och som samtidigt är energi- och
resurseffektiva.
Konsekvensbeskrivningar ska användas så att vi har ett väl
underbyggt beslutsunderlag för att arbeta förebyggande och
därmed förhindra att negativa miljökonsekvenser uppstår.

Samverkan
Organisationens miljöpolicy skapar en gemensam inriktning för
utvecklingen inom miljöområdet i Tillberga med omnejd. För
att vi ska kunna åstadkomma en ekologiskt positiv utveckling
är det viktigt att TGS tillsammans med olika aktörer samverkar

så att vi kan nå framgång med vårt gemensamma miljöarbete.
Samverkan med skola, näringsliv, lokala föreningar och övriga
organisationer är därför viktig.
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