Miljöpolicy och handlingsplan för Pingsts gemensamma
verksamheter
Teologisk bakgrund
I början av skapelseberättelsen i 1:a Moseboken läser vi om hur Gud skapar himmel och jord
och om hur Anden svävar över vattnet. Vi läser vidare om hur Gud under sex dagar skapar
en plats för liv och även själva livet och Han konstaterar att allt är gott. Skapelsen är Guds
mästerverk, full av Guds härlighet och människan får i uppdrag att förvalta denna plats.
Men när synden tar sig in i världen, genom syndafallet, går människans relation till både
Gud, sig själv och skapelsen sönder. Människan förlorar sin identitet och gör sig själv till
herre över och användare av skapelsen, istället för förvaltare. Det har lett till att vi idag ser
hur jordens resurser sinar och hur människor i världens fattigaste delar, många gånger delar
av vår kyrkofamilj, drabbas hårt av de konsekvenserna. Även själva skapelsen hamnar i
disharmoni, men Bibeln beskriver hur den längtar efter upprättelse.
Genom Jesu död och uppståndelse försonas de trasiga relationerna och det blir åter
harmoni. Gud involverar människan i befästandet av denna försoning och ger kyrkan ett
uppdrag att leva i försoningens tjänst.
Andens rörelse kallar människan tillbaka till sitt ursprungliga uppdrag, att leva i symbios med
naturen. Anden väcker längtan efter att vörda det vackra som Gud skapat, njuta av det och
låta det förmeras för kommande generationer, till den dag då Jesus kommer tillbaka och
återupprättar allt.
Pingströrelsens centrala enhet i Sverige vill vara en del av Andens rörelse. Därför vill vi aktivt
arbeta för att minska våra verksamheters negativa avtryck på Guds skapelse. Dessutom vill
vi bidra till projekt på hemmaplan, men också ut över vår värld, som syftar till att främja
skapelsens återhämtning på utsatta platser.

Miljöpolicy
Kunskapsförmedling
Miljömål: Vi tror att kunskap är en viktig väg framåt för att minska verksamheternas
klimatavtryck. Därför vill vi kontinuerligt och frekvent hitta vägar för att sprida kunskap kring
miljöpåverkan, hållbarhet och miljömål. Vi vill även skapa miljö- och klimatpositiva aktiviteter
bland personal och verksamheter.

Handlingsplan: Varje verksamhet tar fram en plan för vilken kunskap som är relevant för
respektive personalgrupp. Om samordning på kontoret i Alvik kan göras genom exempelvis
lunchföreläsningar är detta positivt. Klimatpositiva aktiveter, exempelvis lunchpromenader
eller tävlingar utifrån klimatneutrala transporter, genomförs terminsvis inom varje verksamhet
och även här är samordning positivt.

Hållbara inköp
Miljömål: Vi tror att hållbara inköp som hanterar förbrukningsprodukter är en viktig del i att
minska vårt klimatavtryck. Därför vill vi sträva efter ekologiskt och hållbara inköp inom
köksmateriel, kontorsmateriel, tekniska hjälpmedel samt rörande julklappar och övriga gåvor
inom organisationen. Vi vill också sträva efter att minska förbrukning av materiel, energi med
mera.

Handlingsplan: Varje verksamhet ser över sina inköp av förbrukningsmateriel för att skapa
en större hållbarhet för miljön och klimatet. Detta innefattar köksmaterial (så som rättviseoch fairtrademärkt frukt, kaffe och te) och uteslutning av engångsartiklar. Hållbara inköp ska
också innefatta miljömärkta kontorsmaterial och en översyn av inköp av tekniska hjälpmedel
såsom datorer och mobiltelefoner. Dessutom innefattas inköp av julklappar och övriga gåvor
till personalen samt externa inköp vid olika typer av personalfester. Utöver inköp ser varje
verksamhet över sitt övergripande behov av förbrukningsmaterial och strävar efter att minska
volymen av detta.
Samordning på dessa områden är att föredra men varje verksamhet ansvarar för att bidra till
helheten.

Resor
Miljömål: Våra resor påverkar nästan uteslutande vårt klimatavtryck negativt. Vi bör därför
medvetandegöra oss om skillnader i olika typer av resande påverkar och ständigt sträva efter
att göra kloka val kring våra val av resemedel.

Vi bör också aktivt arbeta med att överväga när resor är befogade och när möten och
konferenser kan ske digitalt. I detta arbete bör verksamheternas och lokalen i Alviks
möjligheter till att erbjuda digitala mötesplatser ses över och förbättras vid behov.

Handlingsplan: Varje verksamhet ser över sitt resande för att kunna ställa om till mer
hållbara transporter. Verksamheterna bör alltid uppmuntra till att resa med tåg då det är
möjligt. Då det inte går tåg uppmuntrar vi till att åka kollektivt och att i sista hand åka bil,
tillsammans. Flyg utnyttjas endast då annat färdmedel inte finns tillgängligt eller då tiden för
annan typ av transport är orimligt lång. Inrikes flygresor eftersträvas att uteslutas.

Varje verksamhet bör också aktivt arbeta med att överväga när resor är befogade och när
möten och konferenser kan ske digitalt. I detta arbete bör verksamheternas och lokalen i
Alviks möjligheter till att erbjuda digitala mötesplatser ses över och förbättras vid behov.

Interna konferenser
Miljömål: Pingst centralt och dess verksamheter bedriver och ansvarar för ett stort antal
konferenser och mötesplatser varje år. Varje ansvarig verksamhet bör utvärdera de man
ansvarar för ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv och göra nödvändiga förändringar för att
minska klimatavtrycket. En särskild mall för denna utvärdering bör tas fram.

Handlingsplan: En särskild mall för denna utvärdering tas fram och denna innefattar platser
för konferenser (exempelvis att tågförbindelse finns tillgänglig), matutbud samt övrig
miljöpåverkan så som engångsartiklar, trycksaker och externa föreläsares transporter.

Externa konferenser
Miljömål: Pingst centralt och dess verksamheter finns med som medarrangör eller sponsor
av flera årliga konferenser och mötesplatser. Ett påverkansarbete gällande miljö- och
klimatpåverkan, från verksamheterna, bör finnas med som en naturlig del i planering och
genomförande av dessa event. Syftet är att påminna och inspirera de externa konferenserna
att inkludera för skapelsen, hållbara perspektiv.

Handlingsplan: En mall för ett brev till externa konferenser och mötesplatser tas
gemensamt fram vilket behandlar teologisk bakgrund, förslag kring resor och transporter,
matutbud/inköp, trycksaker. Brevet kan anpassas för att möta den specifika
konferensen/mötesplatsens utmaningar och behov.

Fastighetsförvaltning
Miljömål: Långsiktigt ska fastighetsförvaltningen sträva mot att minska både direkta och
indirekta utsläpp och negativ påverkan på miljön.
Vid fastighetsförvaltning, om/tillbyggnad eller nybyggnation ska klimatpåverkan, hållbarhet,
energiförbrukning och miljöpåverkan finnas med som viktiga aspekter. Målsättningen är att
alla delar av fastigheten och dess förvaltande ska mätas mot dessa. Detta inbegriper även
att öka den biologiska mångfalden.
Vidare uppmuntras att alternativa energikällor installeras som solpaneler och bergvärme.

Handlingsplan: De verksamheter som äger fastigheter kan utifrån behov utreda vilka
miljöavtryck fastigheten avger, för att på bästa sätt bedöma vilka insatser som långsiktigt ger
störst effekt för energi och resursoptimering.
Där det är möjligt ska man med fördel använda sig av återbrukade material, där det inte är
möjligt ska miljövänliga nyproducerade alternativ användas.
Områden där energiförbrukningen ofta kan optimeras är exempelvis: uppvärmningssystem
(både för luft och vatten) ventilation och isolering.
När man anlitar byggföretag m.m. ska dessa aspekter finnas med vid upphandling.

Den biologiska mångfalden kan ökas genom att grönområden skapas för detta med t.ex.
dammar, insektshotell, blomsterängar, fågelholkar.

Finansiell/ekonomisk förvaltning
Miljömål: Pingst FFS förvaltar betydande ekonomiska medel genom främst Pingst
Förvaltning AB. Hur dessa pengar placeras och investeras har potentiellt stor miljöpåverkan.
I Pingst Förvaltning ABs riktlinjer står att ”Placeringarna ska i tillämpliga delar följa Pingst
FFS värdegrund. Placeringar ska endast ske i sådana värdepapper som kan betraktas som
etiskt försvarbara och miljömässigt hållbara.”
Alla investeringar och placeringar bör beakta miljöaspekter och alla finansiella placeringar
ska ta hänsyn till hållbarhet.

Handlingsplan: När olika verksamheter inom Pingst placerar pengar bör miljömärkta fonder
och placeringsalternativ väljas, och investeringsalternativ justeras allt eftersom mer hållbara
alternativ blir möjliga.
En enkel guide till hållbara investeringar/placeringar ska sättas ihop och göras tillgänglig för
församlingar och andra verksamheter.

