KUMLA RIDKLUBB

MILJÖPOLICY FÖR KUMLA RIDKLUBB
Kumla Ridklubb erbjuder utbildning för ryttare och hästintresserade på alla
nivåer. Vi hanterar hästen med kunskap och gott omdöme och verksamheten
genomsyras av glädje och gemenskap. Vi är en plats för lärande inom ridsport
och därför är vi det självklara valet. Vår värdegrund baseras på tre
grundstenar: kunskap, öppenhet och gemenskap och i dessa återspeglas
ambitionen med vårt miljöarbete.
Kunskap: När vi gör det vi är bäst på så vill vi göra det med så litet avtryck på miljön
som möjligt. Vi tar ansvar utifrån vår verksamhet och följer de lagar och krav som berör
oss.

Öppenhet: Vi arbetar för ständiga förbättringar nu och framåt. Vi är öppna för nya idéer
och smarta lösningar som främjar både miljö och verksamhet.
Gemenskap: Vi arbetar tillsammans, fostrar en medvetenhet om vår miljöpåverkan och
sprider kunskap. Det ska vara lätt att göra rätt.
Kumla Ridklubb har identifierat ett antal viktiga miljöaspekter:
•

Vi har en öppen anläggning och här befinner sig många människor samtidigt. Alla
behöver kunskap och förutsättningar för att göra rätt tillsammans. Vi är en
utbildande verksamhet och kan påverka fler personer att agera för minskad
miljöpåverkan.

•

I vår verksamhet använder vi förbrukningsmaterial, olika produkter och
livsmedel. Denna förbrukning påverkar miljön på olika sätt i leverantörskedjorna
och slutligen som avfall. Det bästa sättet att minska miljöpåverkan är att
minimera förbrukningen. Vi kan också ställa miljökrav på leverantörer, handla
lokalt och ha ordning och reda. Vi försöker återanvända och återvinna så mycket
som möjligt.

•

Vatten är en viktig resurs som vi ska hushålla med.

•

•

Kemikalier finns i nästan allt och kan vara skadliga både för människors och
djurs hälsa och miljön. Vi ska arbeta systematiskt med att minska miljöpåverkan
från kemikalier .
Energiförbrukning och transporter med fossila energikällor bidrar till
klimatpåverkan. För att minska bidraget till den globala uppvärmningen vill vi
arbeta för förnyelsebara alternativ, energieffektivisering och hushållning. Vi kan
också uppmuntra till mer hållbara resvanor och transporter.

