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Introduktion 

Miljöplanen riktar sig till Vasa nations medlemmar. Planen ska stöda nationens 

verksamhet med avseende på miljö- och hållbarhetsfrågor. Punkterna i planen är 

ämnade att vara riktgivande och kan således uppdateras vid behov. Vasa nations 

miljöplan kompletterar Österbottniska Delegationens (ÖD) miljöplan, vilken också 

beaktas i nationens verksamhet. 

Vasa nation delar nationsutrymmen på femte våningen i Ostrobotniahuset med 

systernationerna Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO) och Pohjois-Pohjalainen 

Osakunta (PPO), samt Österbottniska Delegationen och dess klubbar. Till 

förfogande finns även utrymmen på källarvåningen (Möykkä och bastun). 

Målsättning 

Vasa nations målsättning är att genomgående ta miljön i beaktande i sin 

verksamhet, och sträva efter att nationsverksamheten ska vara så hållbar som 

möjligt ur ett klimatperspektiv. Med hållbar verksamhet avses här att man i mån 

av möjlighet strävar efter att minimera belastningen på miljön. Miljöplanen 

fungerar som ett verktyg för att uppnå denna målsättning. 

Vasa nations styrelse, funktionärer och kommittéer bör beakta planen i sitt arbete. 

Också övriga nationsmedlemmars insats spelar en stor roll för att hålla 

verksamheten så miljövänlig som möjligt. Planen ska finnas tillgänglig för alla 

medlemmar att ta del av. 

Nationen bör sträva till att följa upp huruvida miljöplanen tas i beaktan i nationens 

verksamhet. Detta kan exempelvis göras genom mätning av matsvinn eller 

genom insamlandet av feedback från funktionärer och övriga nationsmedlemmar. 

Uppföljningen bör årligen redogöras för i nationens verksamhetsberättelse. 
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Fokusområden 

Hållbar resursanvändning 

Vasa nation strävar efter att inte förbruka mer resurser än vad som behövs för 

verksamheten. Genom att sparsamt använda resurser försöker man minska 

belastningen på miljön. Nationen strävar efter att använda sig av hållbara material 

och produkter som kan återanvändas. 

- Vatten: Nationen försöker uppnå en reducerad vattenanvändning. I köket 

används en energi- och vattensparande diskmaskin. Genom kontinuerligt 

underhåll av våtutrymmen minimeras riskerna för läckage från 

vattenförsörjningssystemen. Nationsmedlemmar uppmanas till att inte 

slösa på vatten genom att till exempel inte låta kranen rinna och inte sätta 

igång diskmaskinen om den inte är full. 

- Energi: Nationen arbetar för att minimera klimatpåverkan genom att 

reducera både elanvändning och uppvärmning. Lokalen värms upp med 

fjärrvärme, det mest miljövänliga av de alternativ som finns tillgängliga. För 

att minska energianvändningen ska nationsmedlemmar uppmanas till att 

släcka lampor och undvika ha på annan elutrustning i onödan. Den som 

sist lämnar nationsvåningen kontrollerar att samtliga apparater och 

belysning är avstängda respektive släckt.  

- Pappersanvändning: Nationen yrkar i mån av möjlighet användning av 

digitala medel (Google Drive, Dropbox, sociala medier, e-post) för att 

distribuera och lagra information som till exempel mötesprotokoll och 

annan information som berör nationsmedlemmarna. Utprintat material som 

behövs till evenemang, exempelvis informationsskyltar, sparas och 

återanvänds. Marknadsföringen av nationsverksamheten sker till stor 

utsträckning digitalt via sociala medier och e-post.  

- Servering: Nationen använder sig av hållbara och långlivade kökstillbehör 

framom engångsartiklar och arbetar för att införskaffa produkter av hög 

kvalitet för serveringstillfällen. Nationen ska jobba för att minska 

användning av servetter till den utsträckning det är möjligt. 

 

 

Mat och dryck 

Nationen strävar till att så långt det går köpa när- och etiskt producerade 

livsmedel, i den mängd som ses nödvändig, till evenemang och dylikt. Livsmedel 

ses gärna köpas utan plastförpackning om möjlighet finns. Maten som lämnar 

över från evenemang delas i första hand ut bland evenemangsdeltagare och 
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senare lämnas resterna i nationsköket där det meddelas ingredienser, 

utgångsdatum och vem som får ta. Ifall överbliven mat finns, sorteras det 

planenligt. 

Avfallshantering 

Målet för hanteringen av avfall är att det ska sorteras korrekt. Nationen strävar 

också efter att det inte ska uppstå mer avfall än nödvändigt. “Zero waste” är ett 

koncept som går ut på att man i största mån försöker bilda så lite avfall som 

möjligt för att minska koldioxidavtrycket, vilket nationen också jobbar för. På 

nationsvåningen finns tydligt märkta avfallskärl som ska användas. På 

Ostrobotniahusets innergård finns kärl för olika typer av avfall. 

- Glas: Glasavfall har ett eget kärl i nationsköket och en glasinsamling finns på 

Ostrobotniahusets innergård. Containern är låst, en person med nyckel kan föra 

avfallet till rätt plats. 

- Metall: Metallavfall samlas i ett avsett kärl i nationsköket och en metallinsamling 

finns på Ostrobotniahusets innergård och är tillgänglig för alla. 

- Bioavfall: I nationsköket finns ett skilt kärl för bioavfall. Bioavfall kan föras till 

bioavfallskonteinern som finns på Ostrobotniahusets innergård. Kärlet för 

bioavfall bör tömmas genast efter större evenemang för att undvika odörer och 

ohyra. 

- Plast: I nationsköket finns ett kärl avsett för plastavfall. 

- Kartong: På Ostrobothniahusets innergård finns en kartongpress dit kartong och 

papp samlas. 

- Tidningar och papper: I kontorskorridoren på nationsvåningen finns det en grön 

skräplåda menad för pappersavfall. 

- Blandavfall: Blandavfallet sätts i blandavfallsmärkta kärlen i nationsköket och runt 

om på nationsvåningen. Ansvarspersonerna för de evenemang som ordnats ser 

till att blandavfallet sorteras rätt. 

- Batterier: Användning av batterier på nationen är minimal, gällande bortförande 

av batteriavfall är det Österbottniska Delegationens miljöansvariga som har 

ansvar. 

- Pant: På nationen finns det märkta kärl för pant, under större evenemang sätts 

ytterligare påsar ut för att samla in pant. Evenemangsansvariga ser till att panten 

förs bort. 

 

Utrymmen och underhåll 

Kontinuerligt underhåll av nationsutrymmena förlänger användningstiden och 

minskar behovet av nyinförskaffning och renovering. I samarbete med EPO och 

PPO strävar Vasa nation till att hålla utrymmena i gott skick och minska på 

onödigt slitage. 
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Ifall något går sönder ska det i första hand repareras. Vid inköp av nya möbler 

eller elektronik till våningen prioriteras god kvalitet som medför lång 

användningstid. Att köpa begagnat uppmuntras även. Reparation eller 

införskaffning av något till de gemensamma utrymmena sköts via Österbottniska 

Delegationen, men i allmänhet sköter nationerna själva sina egna kanslier. Via 

ÖD har Vasa nation möjlighet att påverka skötsel och användning av 

nationsutrymmena. 

Efter användning av de olika utrymmena ska det städas ordentligt och lämnas i 

samma skick som innan. Den som ansvarar för att ordna ett evenemang ansvarar 

även för att det blir städat efteråt. Gällande rengöringsmedel bör man i mån av 

möjlighet använda sig av inhemska och miljömärkta produkter. 

Alla tre nationer på Ostrobotnia använder ett roterande system med månatliga 

städturer. Detta innebär att varje nation har städtur fyra gånger om året och 

ansvaret ligger i första hand på styrelsen och funktionärerna. Under städturen ser 

man till att nationsvåningen är i gott skick. Man städar bord och ytor vid behov, 

ser till att möbler och tidningar är på rätt plats och tömmer sopkärl som blivit fulla.  

Speciellt köket ska hållas i gott skick av hygien- och miljöskäl. Ytor och 

hushållsmaskiner ska hållas rena och sopsorteringen ska användas rätt. 

Värdinnan för Österbottniska Delegationen har det slutgiltiga ansvaret för kökets 

skick. 

 

Nationen strävar efter att hålla ljudnivån på nationsvåningen på en icke skadlig 

nivå. Nationsvåningen är även utrustat med ett bullerminskande nedsänkt tak. 
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