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Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Värmdö kommun
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Tjänsteskrivelse

Miljöbelöning 2018
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att utse en vinnare av 2018 års miljöbelöning. Följande nomineringar har
inkommit till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden:
1. Kooperativet Ren Servis
2. Ingarö Sjöscoutkårs verksamhet
3. Smaka på Värmdö ekonomisk förening
4. Hampus Befrits-Toll

Ärendet

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden delar årligen ut 10 000 kr i miljöbelöning,
för den eller de som utfört en prestation som gynnat miljön, ifall ingen vinnare
utses kan prispengarna reserveras till nästföljande år.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning

Enligt punkt 10 i reglerna för miljöbelöningen i Värmdö kommun ska en ansökan
ske skriftligt via e-post, fax eller brev och sändas in till bygg- och miljöavdelningen. Ansökan ska innehålla uppgifter om vem som nomineras och en
motivering till nomineringen. Ansökan ska även innehålla kontaktuppgifter till
den nominerade samt kontaktuppgifter till den som skickar in nomineringen.
Avdelningen bedömer att de nominerade uppfyller kraven för att kunna erhålla
miljöbelöningen

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
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Karin Dahlin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Kommunikation
den 9 februari 2018 09:47
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Bygg och Miljöavdelningen MILJÖBELÖNING

Kategorier:

Karin

Med vänlig hälsning
Frida Jonsson
Kommunikatör
Marknadsavdelningen
Sektorn för administration, ledning och service
Värmdö kommun
Skogsbovägen 9‐11
134 81 Gustavsberg
Direkt: 08‐570 475 18
Mobil: 0736‐88 60 98
Växel: 08‐570 470 00
frida.jonsson@varmdo.se
varmdo.se
Från: Värmdö Kommun
Skickat: den 8 februari 2018 11:15
Till: Kommunikation <kommunikation@varmdo.se>
Ämne: VB: Bygg och Miljöavdelningen MILJÖBELÖNING

Hej! vet ni om det är ett pris som vi har?
/Ann‐Charlotte
Från: Carina Åkerström
Skickat: den 8 februari 2018 10:49
Till: Värmdö Kommun
Kopia: titta.akerstrom@gmail.com
Ämne: Bygg och Miljöavdelningen MILJÖBELÖNING
Hejsan!
Jag vill nominera Kooperativet Ren Servis till Kommunens Miljöpris!

Jag önskar att deltagarna på Ren Servis ska bli uppmärksammade för det arbete de lägger ner på att ta hand om
personalmatsalens avfall.
All personal i Värmdö kommun fick för något år sedan svara på frågor, detta var obligatoriskt, och alla fick ett
miljödiplom när de klarat provet.
Det märktes inte i matsalen att så många fått detta diplom!
Där slängdes allt i sopsäcken och inte många var intresserade att lägga rätt sak på rätt plats.
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Det går inte att räkna alla gånger då vi fått stå och plocka ur metall och plast från den bruna matavfallspåsen!!
Detta händer även idag men inte lika ofta som tidigare.
Deltagarna i Ren Servis har engagerat sig mycket i att alla ska göra rätt.
De blir mycket upprörda på personalen i kommunhuset som slarvar med återvinningen.
Vi har diskuterat på många av våra veckomöten just detta problem med att personer är så slappa och inte ens bryr
sig om miljön.
Vi har haft en ”Plastpolis” som stått vid sopkärlen och visat var de ska lägga sitt avfall.
En del har då blivit irriterade men gjort som ”Plastpolisen” sagt, andra har hejat på och tyckt att det varit ett bra
initiativ.
Jag gjorde även ett informationshäfte som vi la på alla borden, som visade med tydliga bilder var alla ska lägga
avfallet.
Vid årsskiftet 17/18 började det märkas att de flesta i huset anstränger sig mer att lägga rätt för nu får deltagarna på
Ren Servis tömma plaståtervinning och övrig återvinning minst två gånger per dag istället som innan kanske tre‐fyra
gånger i veckan.
Nu har vi fått två stora behållare för plast, en för metall och en för övrigt ute i grovsoprummet,
tidigare gick deltagarna upp till återvinningsstationen bakom Vita hästen,
nu är det bara tidningar som vi fortfarande slänger där.
Vi har i gruppen pratat mycket om hur man ska sortera sopor och återvinna.
Jag är glad att jag kunnat lära deltagarna i Ren Servis detta miljötänk som de nu förhoppningsvis har med sig även
efter att jag slutat min anställning sista februari 2018.
Det skulle vara så roligt ifall de kunde få bli uppmärksammade för deras jobb.
Så en liten slant för att kunna göra en utflykt skulle komma väl till plats!
Handledare Carina Åkerström
Privat mobil: 0704 6789 63

Carina Åkerström
Handledare Socialt Företagande
Hantverkspedagog
IFO‐Stöd & Insatser
Utförarenheten vuxna
Värmdö kommun
08 570 476 90
carina.akerstrom@varmdo.se
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Fanny Hedberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Värmdö Kommun
den 6 mars 2018 13:12
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Nominering till Värmdö kommuns Miljöbelöning 2018
Nominering Miljöbelöning ISK.pdf; ATT00001.htm

Från: Thomas Frisk <twfrisk@gmail.com>
Skickat: den 6 mars 2018 10:51
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Nominering till Värmdö kommuns Miljöbelöning 2018

Hej!
Jag vill gärna nominera Ingarö Sjöscoutkårs verksamhet för en bättre miljö
enligt http://www.varmdo.se/miljobeloningen
Bifogad pdf beskriver vad man gör för att öka barn, unga och ledares miljötänk!
Med vänliga hälsningar
Thomas Frisk
Mörtviken, Ingarö
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Nominering Miljöbelöning 2018

Vem: Ingarö Sjöscoutkår, c/o Ordf. Magnus Hedenskog, Fiskgjusevägen 93, 134 35 Gustavsberg
Varför/motivering: Ingarö Sjöscoutkår har konsekvent under de senaste tre åren arbetat för att
minska miljöbelastning och synliggöra det goda föredömet i ny, miljövänlig teknik, på läger och
hajker och vid inköp. Barn, ungdomar och ledare som tänker miljösmart i fritidsaktiviteter tar
med sig tänket och är miljösnälla vardagsmiljökämpar!
Nominerande: Thomas Frisk, förälder till tre barn i Ingarö Sjöscoutkår, epost: twfrisk@gmail.com
Några exempel:
• Olle Löf, ledare på upptäckaravdelningen Vindöga, har satt ihop en mobil laddstation för
laddning av mobiltelefoner under scoutläger och hajker. I en trälåda är monterat två
motorcykelbatterier, ett antal 12 V-uttag och ciggpluggsladdare. I lådan förvaras också en
solcellspanel, som dagtid laddar upp batterierna.
• En liknande, mer kompakt version av
laddstation, med 12 stycken USB-uttag på ena
kortsidan och ingångar för dubbla solcellspaneler
på andra sidan, konstruerades och provades av
äventyrarscouten Hugo Frisk (13 år) under
sommarlägret Jamboree 17 i Skåne. Se foto 1.
• Ett tredje exempel är båtgruppen som har inlett
arbetet med att ersätta gamla 2-taktsutombordare
med moderna eldrivna utombordare (som laddas
av solcellspaneler) till segelbåtarna som används i
verksamheten och på läger. Se foto 2.
• Båtgruppen jobbar också konsekvent med att
minska miljöbelastningen genom att endast
bottenmåla båtarna var tredje år, använda giftfri
bottenfärg, och har skissat på ett projekt för att
kolsyreisblästra båtbottnarna och avlägsna gamla
lager med bottenfärg.
• Ytterligare ett exempel är matinköp inför hajker
och läger, där ekologisk och närproducerad mat
föredras och väljs där så är möjligt.
• Vid läger tillämpas konsekvent källsortering av
avfall, och sortering i fraktioner sker i varje ”by”, i
direkt anslutning till kökstält eller motsvarande.
• Slanor och byggmaterial för portaler,
flaggstänger och lägerbyggen samlas in för
återvinning eller återanvändning efter lägren.
• Sisalsnöre och hampalinor, dvs naturmaterial används konsekvent vid lägerverksamhet snarare
än nylonlinor som riskerar att lämna efter sig mikrofilament.
• Under sommarläger används företrädesvis utedass med kompostering.
• Det kan tyckas överdrivet, men vi har också provat eltändare i stället för tändstickor eller
tändare, för att minska scoutings koldioxidavtryck, och framförallt; initiera diskussion och samtal
om miljöfrågor!

Fanny Hedberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Värmdö Kommun
den 20 mars 2018 10:40
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Nominering Miljöbelöning
Miljöbelöning - nominering 2018.pdf

Från: Anna Ranebo <anna.ranebo@gmail.com>
Skickat: den 20 mars 2018 10:09
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Nominering Miljöbelöning

Se bilaga!
‐‐
Med vänlig hälsning,

Anna Ranebo
Nora gård (Noravägen 38)
139 56 Värmdö
073‐7351111

Gårdsbutik, gårdsloppis och trädgårdscafé öppet lördagar kl. 10‐15 från påskafton
Nu finns Syltmakare Anna Ranebo på Facebook
"Gilla" Gårdsloppisen på Nora gård på Facebook.
Påskmarknad på Värmdö bygdegård 25 mars
Säsongspremiär på Nora gård, påskafton 31 mars kl. 10‐15
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Nominering till Värmdö kommuns miljöbelöning 2018:

Smaka på Värmdö Ekonomisk förening
Härmed nomineras Smaka på Värmdö ekonomisk förening till Värmdö kommuns miljöbelöning 2018.
Föreningen arbetar idogt och envetet med att synliggöra och tillgängliggöra Värmdös gröna näringar
och dess produktion för alla värmdöbor. Genom arrangemang som Värmdökassen, framtagande av
broschyren Smaka på Värmdö, arrangemang av marknader så som Djurö marknad och
Skärgårdsmarknaden på Brunns gård, bondesafaris och studiebesök arbetar föreningen aktivt med
att på ett kreativt och lustfyllt sätt stärka den lokala livsmedelsproduktionen på orten och det lokala
företagandet samtidigt som man bidrar till ett grönare och mer miljömedvetet Värmdö. Smaka på
Värmdö Ekonomisk förening arbetar för nätverkande tillsammans med flera lokala föreningar bl a LRF
Värmdö och Wermdö hushållningsgille. Undertecknad tycker att Smaka på Värmdö ekonomisk
förening skulle vara en fullvärdig mottagare att kommunens miljöpris 2018.
Bakgrundsinformation:
Broschyren Smaka på Värmdö produceras på för åttonde året i rad år 2018. Broschyren trycks i en upplaga om
7000 ex och distribueras via Visit Värmdös broschyrställ samt via de gårdar som har öppen verksamhet i
kommunen. Broschyren Smaka på Värmdö är en guide till lokala odlare och mathantverkare på orten där fokus
ligger på lokal livsmedelsproduktion.
Värmdökassen är en matkasse som bara innehåller lokalproducerade livsmedel från Värmdös bönder och
mathantverkare. Den säljs på Grisslingeparkeringen i skördesäsong i september och oktober och då är det
folkfest minsann! Ett 10-tal gårdar och matproducenter bidrar till innehållet i kassen som varierar varje vecka.
Kassen är inte bara uppskattad av kunder, utan den bidrar också till en förlängd försäljningssäsong för
skärgårdsföretagare på öar där säsongen oftast tar slut i och med skolstart. De senaste tre åren har föreningen
erbjudit en JULkasse i december vilket också varit mycket uppskattat.
Djurö marknad och Skärgårdsmarknaden på Brunns gård arrangeras av Smaka på Värmdö ekonomisk förening
och här arbetar man aktivt med att lägga fokus på lokal mat och lokalt företagande. Marknaderna ger en
möjlighet för konsument att möte producent direkt och bidrar till att stimulera både lokalt företagande som
lokal livsmedelsproduktion och följaktligen ett grönare Värmdö.
Bondesafaris och studiebesök arrangeras löpande av Smaka på Värmdö ekonomisk förening. Dessa
arrangemang har varit öppna för allmänheten men ”specialsafaris” för kommunens politiker och tjänstemän
har också arrangerats för att lyfta fram de gröna näringarna och de problem och möjligheter man ställs inför.
Exempel på studiebesök som arrangerats är t ex studiebesök på Malma gårds slakteri, studiebesök på
rapspresseriet på Säby gård, studiebesök på Östanviks gård på Nämdö, bussrundturer med studiebesök till
utvalda gårdar för allmänheten och specialinbjudna.

Kontaktuppgifter Smaka på Värmdö ekonomisk förening:
Anna Ranebo, ordförande,
Noravägen 38, 139 56 Värmdö
anna.ranebo@gmail.com, 073-735 11 11
Den som nominerar är: Anna Ranebo. (Se kontaktuppgifter ovan.)

Fanny Hedberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Värmdö Kommun
den 26 mars 2018 13:38
Värmdö Miljö-Bygg
VB: Miljöbelöning 2018 Nominering

Från: Andreas Ekeberg <aekeberg@finnhamn.se>
Skickat: den 26 mars 2018 11:57
Till: Värmdö Kommun
Ämne: Miljöbelöning 2018 Nominering
Hej
Jag vill nominera Hampus Befrits‐Toll till 2018 års Miljöbelöning.
Motivering
Hampus har med sitt engagemang för miljön fått Värmdö Församling att aktivt jobba för en bättre miljö, fått
församlingen att bli miljödiplomerade enligt Svenska Kyrkans miljöcertifiering. Hampus är drivande i detta arbete
som startade 2015. Det har engagerat både personal, förtroendevalda och besökare. Det har givit konkreta
förbättringar, som exempel kan nämnas att maten har blivit med klimatanpassad (mer vegetarisk), bil som bytts ut
har blivit miljöbil, kyrkogården jobbat mer med miljövänligare blommor mm. Miljöarbetet är fortfarande inne i en
förändringsprocess i församlingen och påverkar i de beslut som tas för att få en lägre klimatpåverkan. Det stora
ensamagent från Hampus drivit på utvecklingen och inspirerat oss andra att minska vårt klimatavtryck.
Mvh
Andreas Ekeberg
Ledamot i kyrkorådet Värmdö Församling

Kontakt
Hampus Befrits‐Toll
08‐574 009 57
hampus.befrits‐toll@svenskakyrkan.se

Andreas Ekeberg
Finnhamns Arkipelag AB
Box 84, 130 25 Ingmarsö
Telefon 08‐542 462 12
Mobil 070‐ 521 86 28
www.finnhamn.se
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