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Miljöpolicy Tyresö Ryttarförening  
Styrelsen beslutade anta denna miljöpolicy 2015-12-10. 

TRF utgår från Svenska Ridsportförbundets miljöstrategi 2014–15  

Bakgrunden till Svenska RF:s strategi är de klimateffekter som finns och som inte är för-
enliga med en hållbar global utveckling. 

Svenska Ridsportförbundet har fastlagt att man ska leva upp till gällande miljölagar och 
ha de tillstånd som krävs för att bedriva Svenska Ridsportförbundets verksamhet. 

För att väga in den negativa påverkan på miljö och klimat som en ridanläggning och 
idrottsmiljön samt dess drift kan ha, så bör bland annat följande uppmärksammas för 
miljön: 
 miljöanpassat byggande  
 material och utrustning  
 vatten och avlopp  
 källsortering  
 sop- och oljekärl 
 rengörings- och hygienartiklar  
 hantering av kemiska artiklar  
 kontorsmaterial  
 naturskydd av omgivning  
 luft, mark och vatten  
 buller  

Följande bör uppmärksammas när det gäller klimatpåverkan:  
 uppvärmning  
 isolering  
 belysning  
 varmvatten  
 ventilation  

Vidare framhåller man att vid större nybyggnationer, om- och tillbyggnader bör det gö-
ras erforderliga miljö- och klimateffektbeskrivningar, något som berörd kommun kan 
hjälpa till med. 

Ridskolan Strömsholm 

Ridskolan Strömsholm är miljöcertifierad  enligt ISO 14001 sedan oktober 2002. Man har 
en miljöpolicy samt arbetar utifrån miljömål. 

Ridskolan Strömsholms miljöarbete kan tjäna som föredöme. 

TRF utgår även från Tyresö kommuns miljödokument 

Klimatstrategi 

I Tyresö kommuns klimatstrategi från 2010 står som mål till 2020 att 
 koldioxidutsläppen i Tyresö kommun ska minska med 40 % jämfört med 1990. 
 20 % av den energi som används i kommunen ska komma från förnybara källor och 

10 % av drivmedel ska vara biodrivmedel 
 i kommunens byggnader ska energianvändningen minska med 20 % jämfört med 1990 

Man skriver att  
 kommunens samtliga fastigheter ska energideklareras 
 en åtgärd kan vara konvertering till fjärrvärme samt solfångare på kommunala bygg-

nader 

Miljöstrategi 

Vad gäller miljöaspekter finns en omfattande Avfallsplan för Tyresö kommun 2008–2020 



MILJÖPOLICY 2 (2) 
Fil: Miljöpolicy för Tyresö Ryttarförening.docx Uppdaterad:  2015-12-13 16:44 Utskriven: 2015-12-13 16:44 

TRFs miljö- och klimatpolicy 

TRF arbetar för att verksamheten kring hästen, vår verksamhet kring utbildning, evene-
mang och möten samt vårt Profilfritids med hästinriktning bedrivs med minsta möjliga 
negativa inverkan på klimat- och miljöområdet. 

TRF strävar efter miljöanpassad verksamhet genom att arbeta för: 
 att köpa foder i närområdet med korta transporter  
 miljöanpassad gödselhantering 
 att återvinning sker i samråd med Tyresö kommun 
 att köpa förbrukningsartiklar till rengöring och kontor utifrån miljöhänsyn 
 att använda biodrivmedel till våra fordon 
 samarbeta med Tyresö kommun i energifrågor som rör de av kommunen ägda fastig-

heterna som TRF hyr 
 att samarbeta med Tyresö kommun vid planerade nybyggnationer så att även energi- 

och miljöfrågor beaktas 


