
                                 

                                Miljöpolicy 

 
Fair Play Tennisklubbs miljöarbete ska, i enlighet med den syn som presenteras i Idrottens Miljöhandbok, 

präglas av följande:  

 En vilja att ta miljöhänsyn. 

 Insikt om fördelar både för miljön och för den idrottsliga verksamheten. 

 Ett synsätt som bejakar att föreningen eller verksamheten själv kan stå för att kraven 

efterlevs. 

 Att det är en viktig uppgift, på liknande sätt som man arbetar med att utbilda, fortbilda och legitimera 

tränare och ledare. 

     Konkreta arbetsområden för vår förening 

1. Källsortering och återvinning av returförpackningar, papper, glas, batterier, lysrör, lampor och metall 

sker i vårt miljöhus. Färgrester och liknande lämnas till miljöstationen. Vi har dessutom källsortering 

inne i anläggningen och på kansliet av papper, plast och returförpackningar.  

2.  Vi arbetar för att på olika sätt återanvända begagnad tennisutrustning (inklusive men inte begränsat 

till bollar och racketar).  

3. I samband med gemensamma tävlingsresor, träningsläger och andra aktiviteter reser vi när det är 

möjligt på ett miljövänligt sätt, till exempel med tåg eller samåkning. Läs mer i vår resepolicy. 

4. Vi prioriterar samarbete med lokala och regionala leverantörer när det är möjligt.  

5. Vi strävar efter någon form av miljöcertifiering.  

6. Vår anläggning är klassad som energiklass B, vilket är mycket bra, och vår strävan är att på sikt nå 

energiklass A. 

7.  Vi har tidigare installerat Wattguard i befintlig belysning på bana 1-8 och gjort en energibesparing på 

39,8%. Koldioxidutsläppen reducerades med 12,3 ton per år och vi minskade elförbrukningen med 

123.400 kWh per år. Sommaren 2017 installerade vi en ny belysning på bana 1-8 som ger en 

energibesparing på ytterligare cirka 50.000 kWh per år. Sommaren 2020 installerade vi en ny belysning 

i padelhallen (LED) som ger en energibesparing på cirka 40.000 kWh per år.  

8. Vi har sett över belysningen i gångar, på kontor etc. för att få ner energiförbrukningen ytterligare.  

9. Miljöpolicyn uppdateras årligen. Arbetsgruppen utarbetar förslag och styrelsen tar beslut. 

10. Vi har en miljö- och klimatansvarig i föreningens styrelse och det är Peter Andersson. 

11. Vi ska aktivt leva upp till gällande miljölagar. 

12. Vi har tillstånd (från kommuner och länsstyrelsen) som krävs för att bedriva vår verksamhet.  

13. Vi strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat, väga in den påverkan på miljön och klimatet 

vår verksamhet innebär, såväl anläggning, arrangemang och transporter. 

14. Vid större ny-, om- och tillbyggnader samt större arrangemang gör vi erforderliga miljö- och 

klimateffektbeskrivningar.  

15. Vi tar särskilt upp miljö- och klimatfrågorna i verksamhets- och årsberättelse samt ser till att alla 

medlemmar ges möjlighet att ta del av informationen. 

16. Vi har ansökt om bidrag för att installera en solcellsanläggning på taket och styrelsen kommer att fatta 

beslut tidigast 2021 i frågan.  


