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Miljöprogram för Dagvårdsförening Fyndet r.f.
uppdaterad av miljökommittén 9.2.2016

Miljökommittén, miljöansvarige per enhet och verksamhetsledaren.

Inledning
Detta miljöprogram baserar sig på diskussioner med personal, besök på enheter och expertutlåtanden som
samlats in under åren 2011-2013. Målsättningen är att uppmärksamma miljöfrågor i föreningens
verksamhet och på föreningens olika enheter runt om i Vanda. Programmet är sammanställt(?) i februari
2013 av verksamhetsledare Anna-Lena Saarinen, i samarbete med personalen, dåvarande ordförande Mika
Hjorth samt styrelsens dåvarande miljöansvarige Klaus Kojo.

Målsättning
Fyndet vill driva en miljövänlig verksamhet och vill inkludera detta som en del av den småbarnsfostran vi
erbjuder. Vi stävar efter att erbjuda en möjligast kvalitativ service åt våra familjer och Vanda stad,
miljöaspekterna är också en viktig del av denna service.

Åtgärder
Under utredningen har vi kommit fram till en mängd konkreta åtgärder, av vilka en del presenteras nedan.
Åtgärderna har redan tagits i bruk på alla enheter, och uppföljs vid behov.
ENERGI


Våra enheter är inte i föreningens ägo och därför har vi liten möjlighet att påverka hyresvärdarnas
miljövänliga val, då det gäller t.ex. värme, vatten, saneringar o.s.v.



Vi uppmärksammar vattenförbrukningen.



Enheterna fäster uppmärksamhet vid möjligheter att spara på el och annan energi i sin verksamhet:



Vi uppmärksammar användningen av belysning.



Vid byte av lampor/lysrör, väljer vi lågenergi alternativ.



Vi drar ut kontakten då t.ex. datorer inte används, enheterna har skaffat grenuttag med
strömbrytare för detta ändamål.

MAT


Lunchen kommer från Vanda stad, som har sina egna miljöprogram.



Vi hämtar maten själv, oftast gående från närliggande kök.



Vi fäster uppmärksamhet vid den mat vi själva handlar till våra enheter, då det är möjligt väljer vi
mat tillverkad i Finland och då det är ekonomiskt möjligt väljer vi ekologiskt producerad närmat.



Maten ransoneras och används på ett sätt att matsoporna minimeras, enheterna har kylskåp och
frys. Föräldrarna ombes meddela så tidigt som möjligt om frånvaron, vilket hjälper vid planeringen
av mathushållet.



Matrester sorteras och sätts i enheternas biokärl.

BRUKSVAROR OCH ÖVRIGT


Vi strävar efter att inte använda engångskärl.



Vid val av tvättmedel fäster vi uppmärksamhet på produktens ekologiska egenskaper, t.ex. att de
inte innehåller fosfater.



Vi försöker återvinna, så mycket som möjligt.



Vi engagerar föräldrarna och aktiverar dem att delta i insamlandet av pysselmaterial



Föräldrarna uppmuntras att skänka föreningen annat användbart material, t.ex. leksaker och
böcker.



Papper, glas, batterier, lampor, kartong, o.s.v. sorteras och förs till återvinningsställen. Vid behov
kan vi be om hjälp av föräldrarna att föra bort större saker eller mängder till återvinningsstationer.



All information och fakturor skickas i första hand elektroniskt.



Papperhandhandukar sätts i en sopkorg med en biopåse. Sorteras som bioavfall .



Vi uppmärksammar pappersförbrukningen i vår verksamhet.



Vid anskaffning av nya apparater försöker vi alltid fästa uppmärksamhet vid miljöklassificeringen.

MILJÖ I SMÅBARNSUPPFOSTRAN


Våra barn får vara med och samtidigt lära sig om miljö, återvinning, sparsamhet, o.s.v.



Barnen uppmuntras att inte slösa, t.ex. då det gäller papper, pappershandukar, vatten och mat.



Vi tar med barnen då vi sorterar sopor.



Enligt möjlighet och tema kan barnen vara med i andra projekt, där de lär sig om miljö.

Avslutning
Miljöprogrammet skall fungera som en riktlinje för verksamheten. Alla detaljer tas inte upp här,
programmet uppdateras vid behov av Miljökommittén.
Vi på Fyndet förbinder oss till att göra verksamheten grönare!

