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EDS RS 
Miljöpolicy 

Gemenskap – Glädje – Kunskap  

Eds Ryttarsällskap  
strävar efter att jobba efter de globala miljömålen 

Miljöpolicyn uttrycker en vilja från Eds Ryttarsällskap ta sin del av ansvaret för 
att visa hänsyn till miljön och medverka till en hållbar utveckling tillsammans 
med alla verksamma medlemmar.  
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska Eds RS miljöpåverkan är ett 
fortlöpande arbete och en strävan efter ständiga förbättringar.  
 
Vi har flera miljöstationer på anläggningen, och bör utöka med ett par till.  
 
Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser om djur och 
natur. 
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Här på anläggningen sorterar/återvinner vi 

Vi vill 
 varandra väl 

Vi gör 
 varandra bra 

Hållbart 
för framtiden 

• Gödsel – läggs i container och töms regelbundet. 
 

• Pantburkar och pet flaskor – samlas in och pantas 
 

• Papper och kartonger – samlas in och lämnas till 
återvinningsstationen 

• Glasflaskor – samlas in och sorteras på återvinningsstationen  
• Batterier – sorteras och körs till batteriholken 

återvinningsstationen  
• Plast – sorteras och körs till återvinningsstationen 
• Metall – sorteras och lämnas på återvinningsstationen 

 
• Gamla mediciner – lämnas in till Apoteket 

 
• Lampor och lysrör – samlas in och körs till 

återvinningscentralen 
• Förbrukade el-artiklar – samlas in och körs till 

återvinningscentralen 
 

• Hösilageplast – samlas in och lämnas till återvinning   
 

• Matavfall – sorteras och tas med hem för att slängas i egen 
brun tunna hemma.  

En hjälpguide när du sorterar 

• Vanlig påsklämma till brödpåse sorteras i metall.  
• Ungs folie är metall 
• Chipspåse sorteras som plast (fast det ser ut som metall 

på insidan) 
• Papper runt Daim och Kexchoklad är plast 
• Kaffefilter och kaffesump ska till matavfall 
• Te-påse går också i matavfall 
• Pizzarester är matavfall och kartongen hamnar i 

papp 
 
 
Om du knycklar ihop det och det förblir ihop 
knycklat då är det metall,  
knycklar du ihop det och det vecklar ut sej -  
så är det plast J 
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Material och förbrukning  
• När vi köper in städmaterial så strävar vi efter att använda miljömärkta produkter 
• Vid inköp av godis och kakor försöker vi välja palmoljefria produkter 
• Välja närproducerat och ekologiska varor så ofta vi kan 
• Vi försöker undvika att använda engångsartiklar  
• Vi strävar efter att i möjligaste mån använda e-kommunikation som e-post, 

hemsida och sociala medier i vår interna och externa kommunikation för att 
minimera pappersförbrukningen.  

• Försöka tänka på energiförbrukningen  
• Tänka på att återbruka kläder sälj/dela med er till varandra 

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/miljo-
och-hallbarhet/hohu_publikation.pdf 

 

http://lovstafuturechallenge.se/9-tips-for-ett-klimatsmartare-evenemang/ 

 

http://borasridhus.se/om-boras-faltrittklubb/var-policy/ 

 

https://www.ridsport.se/globalassets/svenska-ridsportforbundet/dokument/miljo-

Hur gör andra och hur tänker förbundet  
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Tillsammans 
utvecklas vi 

Tillsammans 
växer vi 

Vi vill leda 
utvecklingen 

Framtida mål och utvecklingsområden 

• Arrangera hållbara event/tävlingar 
• Öka medlemmarnas medvetenhet om hur vardagliga 

handlingar och val kan bidra till en positiv utveckling 
av miljön.  

• Bli helt palmoljefria 
• Öka den biologiskamångfalden 
• Använda HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) 

material ”Våga vara klimatsmart!” 
 

Hur kan jag själv fixa naturbetsemarker 
http://www2.jordbruksverket.se/download/18.5dd8d4a5154bdaf27e8d4c6b/
1464088962234/jo16_9.pdf 

 

Länk till hållbara evenemang från 
Riksidrottsförbundet 
 

https://hallbaraidrottsevenemang.se 

Eds Ryttarsällskap Box 57  668 21  ED 

Bank Giro 5074-6353 Org. Nr: 802442-4107 

www.edsrs.se  


