MILJÖPOLICY
OCH
MILJÖPLAN
PORJUS GOLFKLUBB

1.

Inledning
Svenska Golfförbundet har antagit ett arbetsprogram för att få i gång ett systematiskt
miljöarbete på golfanläggningar. Ett bra och trovärdigt miljöarbete är ett av golfens
viktigaste verktyg för att nå en större legitimitet i samhället och kunna utvecklas och
expandera i önskad omfattning.
Porjus golfbana byggdes under 1990-1993. Banan ligger insprängd inom Porjus
kraftverksområde. Porjus GK arrenderar marken av Vattenfall. Banan har 9 hål med
plastgreener. Området runt banan präglas av klippor och skogsmark samt kraftverks
dammen. Banan byggdes i huvudsak på av Vattenfall utlagd sprängsten, en del av
banans område används som park- och festplats för de årliga Fallens Dag-aktiviteterna.

Information och delaktighet
Information om det fortlöpande miljöarbetet till medlemmar, kommun, sponsorer och
övriga intressenter kommer att ske på vår hemsida samt anslagstavlan i klubbhuset.
För klubbens miljöarbete krävs samarbete och stort engagemang av styrelsen och
medlemmarna.
Alla medlemmar är självklart välkomna med förslag till förbättringar och dessa bör
lämnas till styrelsen.
Klubben kommer att informera Jokkmokks kommun om vår miljöarbete på golfbanan.

2.

Miljöpolicy för Porjus Golfklubb
Porjus Golfklubb skall arbeta för att uppfylla de av Svenska Golfförbundet
uppsatta miljökvalitetsmålen.

Vi skall och kommer att genomföra detta:
Att följa lagar och förordningar som berör vår golfanläggning och när
förutsättningar finns, sträva efter att uppnå en bättre miljö.
Att i vår verksamhet som golfklubb arbetar för att bli en del av ett
miljövänligt samhälle.
Att främja en biologisk mångfald inom golfanläggningens område och genom
naturhänsyn och god skötsel långsiktigt arbeta för förbättringar.
Att arbeta för förbättringar i vår miljöpåverkan genom val av produkter,
material och arbetsmetoder som främjar miljön samt att eftersträva samarbete
med miljömedvetna leverantörer.
Att fortlöpande informera klubbmedlemmar, sponsorer och kommunen
om vårt miljöarbete.

Ansvar och arbetsfördelning
Styrelsen:
Ordförande ansvarar ytterst för att lagstiftningen inom miljöområdet följs.
Detta kan delegeras till miljösamordnare.
Ansvarar för att miljöpolicyn hålls uppdaterad, att lång och kortsiktiga
miljömål följs och uppdateras.
Ansvarar för att miljöarbetet fungerar och att tillräcklig kompetens och
personalresurs är tillgänglig.
Att utse en sammankallande för miljökommittén
Ansvarar för att en årlig avstämning mot uppsatta mål genomförts.

3.

Miljögrupp:
Arbete i miljökommittén leds av miljösamordnare.
Bör omfatta minst tre personer som t ex banansvarig och kanslist.

Greenkeeper:
Ansvara för genomförandet av det dagliga arbetet som berör miljöområdet
Ansvarar för att inköp och material till underhåll av fastighet och banan
görs i överensstämmelse med vår miljöpolicy.

Kansliet:
Kanslisten ansvarar för det dagliga arbetet som berör miljöområdet.

4.

Delaktighet
Detta har vi genomfört:
* Porjus Golfklubb har haft en tydlig miljöinriktning från första början, i planering
och skötsel. Alla anställda och medlemmar torde vara medvetna om och delaktiga
i denna profil.

Detta skall vi göra:
Planeras vara klart år:
Informera om aktuellt miljöarbete
Löpande
i samband med aktivitetsdagar
och genom anslag i klubbhuset.
Sträva efter att alla blir medveten
Löpande
om klubbens miljöinriktning.
Aktivt söka kontakt med medlemmar Löpande
och efterfråga deras synpunkter på
hur de vill att miljöarbetet utvecklas.
Presentera miljökommittén och dess Löpande
verksamhet i klubbhuset väl synligt
på anslagstavlan.

Ansvarig:
Slutfört år:
Miljökommittén

Miljökommittén
Bankommittén
Miljökommittén

Miljökommittén
i samarbete med
kansliet.

Inköpsrutiner
* Detta har vi genomfört:
Miljömärkta produkter används i rengöring av alla lokaler.

Detta skall vi göra:
Utarbeta en miljöpolicy för
inköpsrutiner.

Planeras vara klart år:
2013

Ansvarig:
Slutfört år:
Miljökommittén

Fastigheter
Detta har vi genomfört:
* Lågenergilampor används för utomhusbelysning.
Utebelysningen släcks vinterhalvåret.
Detta skall vi göra:
Planeras vara klart år:
Utreda miljöaspekter av
2013
klubbens-och kontors
administrationsverksamhet.
Inköp av energisnåla maskiner Löpande
till kansliet allt eftersom de
måste bytas ut.

Ansvarig:
Miljökommittén
med kanslisten.
Miljökommittén
med kanslisten.

Slutfört år:

5.

Källsortering/Kompostering
Detta har vi genomfört:
* Allt gräsklipp från banan samlas och återanvänds.
Särskilda avfallsbehållare för sortering finns i klubbhuset.
Annat skräp sorteras av personalen och inlämnas till återvinningsstationen.

Detta skall vi göra:
Planeras vara klart år:
Ansvarig:
Slutfört år:
Avfallsbehållare för sortering 2012
Miljökommittén
(flaskor,burkar,papper mm)
kommer att sättas ut vid
klubbhuset.
___________________________________________________________________________

Energianvändning
För att minska energiförbrukningen sänks temperaturen under vinterhalvåret
i alla utrymmen som inte används dagligen.
I kansliet släcks alla apparater ner och värmen sänks med ett par grader efter stängning
varje dag.
Detta skall vi göra:
Luftvärmepump installeras
på kansliet.
Luftvärmepump installeras
i klubbhuset.

Planeras vara klart år:
2012

Ansvarig:
Slutfört år:
Miljökommittén

2013

Miljökommittén

Markbyggnad
Detta har vi genomfört:

Detta skall vi göra:
Planeras vara klart år:
Vid ny-/ombyggnation ska vi
följa SGF:s rekommendationer.
Egen kompost.
2013
Allt material( sand, mull mm)
Löpande
återanvänds på banan.

Ansvarig:
Slutfört år:
Miljökommittén
Miljökommittén

6.

Växtnäringstillförsel
Detta har vi genomfört:
* Vi använder inga bekämpningsmedel varken på
banan eller greenerna.

Detta skall vi göra:

Planeras vara klart:

Ansvarig:

Slutfört år:

___________________________________________________________________________

Vattenvård/användning
Vi har inget bevattningssystem idag.

Vård av banans naturmarker
Detta har vi genomfört:

Detta skall vi göra:
Sätta ut fler fågelholkar inom
banans område.
Fördjupa inventering av
flora/fauna.

Planeras vara klart år:
2013

Ansvarig:
Slutfört år:
Miljökommittén

2013

Miljökommittén

Miljörevision
Detta skall vi göra:
Planeras vara klart år:
En redovisning av årets
Årligen
miljöarbete skall ingå i
verksamhetsberättelsen och
tas upp till diskussion vid årsmötet.
Skicka in till kommunen en
Årligen
årsrapport som redovisar använd
mängd bekämpningsmedel, gödsel,
vattenuttag,naturgrus etc.

Ansvarig:
Slutfört år:
Miljökommittén

Miljökommittén

7.

Egenkontroll
Vi avser att börja tillämpa egenkontroll av golfklubbens viktigaste
aktiviteter och kontrollera och uppdatera våra checklistor minst 1 gång/år.

Avslutning
Vi har startat en process som på sikt kommer att ge oss en mer välskött golfbana,
bättre miljö och bättre ekonomi.
Styrelsen hoppas på ett brett engagemang och har ni idéer och funderingar på
ytterligare miljöförbättringar så tveka inte att kontakta styrelsen.
Med förhoppning om att alla i klubben deltar i denna miljöarbete.

Porjus Golfklubb den 23 maj 2012
Styrelsen

