
Miljöpolicy Västgöta Nation 

Vision: Västgöta Nation ska verka för att minska sin negativa miljöpåverkan. Nationen ska också 
förmedla kunskap i frågor som rör miljö samt skapa medvetenhet om och engagemang för 
miljöfrågorna vid nationen. 

Syfte: Västgöta Nations miljöpolicy syftar till att ta ansvar gentemot nationens aktiva, 
medlemmar och gäster. Policyn ska vara ett stöd och verktyg för de som arbetar i nationens 
verksamhet. 

Mål: Västgöta Nation ska arbeta aktivt för att uppnå visionen genom följande mål; 

• Västgöta Nation ska arbeta för en så låg miljöpåverkan som möjligt. 

• Västgöta Nation ska kontinuerligt utvärdera, följa upp och utveckla sitt miljöarbete. 

• Västgöta Nation ska ha tydliga miljömål. 

• Västgöta Nation ska följa aktuell miljölagstiftning, förordningar och föreskrifter som berör 
organisationen. 

• Västgöta Nation ska tillhandahålla tydlig information gällande miljöarbetet. 

• Västgöta Nation ska uppmuntra våra aktiva till delaktighet i, och ansvar för, miljöarbetet. 

• Västgöta Nation ska i största möjlig mån redovisa sitt miljöarbete och miljöpåverkan både 
internt och externt. 

• Västgöta Nation ska sträva efter att inventera och undersöka miljöpåverkan från samtliga 
verksamheter inom organisationen. 

• Västgöta Nation ska genom sitt miljöarbete verka för ett mer hållbart samhälle. 

 



Environmental Policy at Västgöta Nation 

Vision: Västgöta Nation shall work towards reducing its negative environmental impact. The 
nation will also convey knowledge about environmental issues, as well as raise awareness and 
commitment to environmental issues at the nation. 

Purpose: Västgöta Nation’s environmental policy aims to take responsibility for the nation's                       
active members as well as guests. The policy should be a support and tool for those working in                                   
the nation's business. 

Goal: Västgöta Nation shall work actively to achieve the vision through the following goals; 

• Västgöta Nation shall work for as low environmental impact as possible. 

• Västgöta Nation shall continuously evaluate, monitor and develop its’ environmental work. 

• Västgöta Nation shall have precise environmental goals. 

• Västgöta Nation shall comply with current environmental legislation, ordinances and 
regulations related to the organization. 

• Västgöta Nation shall provide precise information regarding the environmental work. 

• Västgöta Nation shall encourage our active members to participation in, and take responsibility 
for, the environmental work. 

• Västgöta Nation shall, as far as possible, report its environmental work and environmental 
impact both internally and externally. 

• Västgöta Nation shall strive to invent and investigate the environmental impact of all activities 
within the organization. 

• Västgöta Nation shall work for a more sustainable society through its environmental work. 


