MILJÖPLAN FÖR ÅLANDS MOTORKLUBB R.F
Ålands Motorklubbs styrelse fattade beslut i december 2018 om att tillsätta en miljöplan för att
starta ett övervakaningssystem som skulle beröra hela klubbens verksamhet. Detta i enlighet med
kravet från klubbens nya miljötillstånd.
Miljögruppens sammansättning består av Björn Ekstrand som arbetar tätt med varje sektions
ordförande för eftersyn och förbättrande av miljöarbetet. Sektionsordföranderna har i sin tur
uppgiften att sprida kunskapen till respektive sektion där man kan utse sin egen miljöchef/ -ansvarig.
Om alla i klubben känner sig delaktiga och motiverade får vi en harmonisk arbetsgrupp som ser
möjligheter till förändringar vilket i sin tur gynnar klubb, medlemmar och gäster.
Vi kommer att arbeta med att få så många som möjligt delaktiga i arbetet vilket kommer att ge oss
nya infallsvinklar på vad som kan förändras eller förbättras.
I vårt miljöarbete ingår att alltid sträva efter bättre sätt att minska vår miljöpåverkan, vad gäller
kemikalier, underhåll av banor, inköp av material och maskinunderhåll.
Samtidigt som denna miljöplan utformats har en egenkontrollplan tagits fram. Denna plan skall följas
upp månatligen samt fyllas i innan och efter evenemang på klubbens banor på Motorstadion.

Ålands Motorklubb r.f
Ålands Motorklubb r.f (ÅMK) bildades 1962 då bilorientering på Åland var stort och man behövde en
förening att stöda sig mot vid ordnandet av tävling. Därifrån har det format sig till dagens ÅMK. Idag
har vi många olika sektioner som brinner för motorsporten på Åland. Just nu är det tre sektioner,
förhoppningsvis snart fyra, vilka samsas om området ute i Lemland Vessingsboda (folkrace, gocart,
motocross). Lyckas allt har vi även snart sektionen för ADRS med oss. Sektionerna anordnar
evenemang och tävlingar flera gånger per år och välkomnar alla att ta kontakt om man är intresserad
av att på ett eller annat sätt börja engagera sig i motorsporten på Åland.
ÅMK vill engagera det åländska samhället i motorsport oavsett kön eller ålder. Vi vill se att att vårt
arbete inte bara är till för de som kör utan även för de som vill vara åskådare. Och vi vill ta vårt
miljöansvar på största allvar.
Vi har påtagit oss att säkra kvalitet, öppenhet, ordhållighet och integritet i allt vad vi företar oss både
inom gemenskapen och inför omvärlden. Detta gällersjälvklart också vår inre miljö, säkerhet för
människor och utrustning samt vårt ansvar för den yttre miljön. En verksamhet som vill säkra sin
efterlevnad av den valda miljön och kvalitén måste göra det till 100% och inte bara delvis, för
kvalitetssäkring är ett varumärke.
ÅMK ska etablera standarder och kontrollrutiner som säkrar att vi inte bara följer lagar och
föreskrifter, utan också de intentioner dessa bygger på. Vi skall göra allt som står i vår makt för att
förhindra skador och reducera föroreningen av den yttre miljön samt säkra liv, hälsa och utrustning.
Vi skall kvalitet -/miljösäkra detta så att om en olycka likväl inträffar skall klubben ha den visshet att
allt som var rimligt har gjorts när detta skedde.

Att ge kunskap och engagemang till medlemmarna samt fungerande rutiner och arbetssätt
kommer att ge resultat i miljöarbetet. Genom uppsatta mål för miljöarbetet, lägga upp en
handlingsplan och därefter fortlöpande utvärdera arbetet gentemot uppsatta mål kommer klubben
att medverka till en successiv miljöförbättring.
Klubben skall verka för att medlemmarna inspireras till att engagera sig i miljöfrågorna som berör
klubben. Alla skall känna till klubbens stora vilja att bedriva sin verksamhet så resurssnålt som möjligt
och i samklang med naturen. Det är viktigt att ta till vara medlemmarnas idéer och engagemang inom
miljöområdet.

Vår miljöpolicy i korthet:
• Kontinuerligt arbeta för att reducera vår totala resursförbrukning.
• Minimera användningen av icke förnyelsebara material.
• Föroreningar och avfall skall begränsas vid källan.
• Kontinuerligt arbeta på energieffektivaste sätt.
• Verka för att hälsa och miljö skall skyddas.
• Natur och kulturområde skall skyddas och vårdas.
• Den biologiska mångfalden skall bevaras.
• Att verka för god hushållning med mark och att vatten skall tryggas.
• Tillfredställa lagar och föreskrifter för miljön.
DETTA HAR VI GJORT
1. Egenkontrollplan
2. Satt upp information om klubbens miljöplan i klubbhuset.
3. Ordnat flera sopkorgar för publik.
DETTA SKALL VI GÖRA
1. Upprätta en förteckning över kemiska ämnen och mängder
2. Införskaffa varuinformationsblad (säkerhetsdatablad) över kemiska ämnen och produkter
ifall sådana saknas för kemikalier som finns i klubbens utrymmen.
3. Undvika inköp av sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga.

INKÖP
Genom att arbeta med miljöaspekter redan vid upphandling av varor skapas det förutsättningar för
ett bättre miljöarbete. Klubbens behov av inköp fördelar sig i huvudsak enligt följande:
1. BANSKÖTSEL : Förbrukningsmateriel såsom drivmedel, oljor, reservdelar.
2. Reparation och underhåll av maskinparken.
3. Investering i nya maskiner och utrustning.

AVFALLSHANTERING
När avfall sorteras och lämnas till återvinning minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar till att både vi
själva och efterkommande generationer kan leva i en bättre miljö. Med lite sparsamhet och
eftertanke kan var och en bidra till att minska avfallsmängden. Åland har ett väl uppbyggt system för
att möjliggöra för företag och hushåll att bli av med avfall och sopor. Uppkomsten av avfall skall
minimeras. För det avfall som trots allt återstår, skall återanvändning, materialåtervinning och i sista
hand deponering tillgripas.
Rutiner finns för att tillvarata och avlämna speciellt miljöfarliga ämnen, ex. oljor.

ENERGIANVÄNDNING
Energimängden som åtgår i form av drivmedel till maskiner etc. är ganska liten, men även här finns
energi att spara. Successivt skapas nya tekniska lösningar som kan minska energiförbrukningen. Nya
renare energikällor såsom jordvärme, solfångare och/ eller vindkraft kan bli aktuella. Investeringar i
förnyelsebar energi ger inte bara miljömässiga utan även ekonomiska vinster. I banskötseln användes
maskiner som drivs med fossila bränslen (diesel och bensin). På marknaden håller det på att
utvecklas alternativa drivmedel, t.ex. etanol och rapsolja. Dessa ger minskade koldioxidutsläpp och
föroreningar. Genom att satsa på maskiner med lång livslängd och genom kontinuerligt underhåll
minskar behovet av nyinköp och därmed minskar även den totala energiåtgången.

MASKINER
Idag finns bl.a. traktorer, hjullastare, bilar och gokarts i klubbens ägo. Arbetsmaskinerna är av äldre
modell och körs idag på brännolja. Bilarna samt gokarterna används till uthyrning och körs på bensin.
Arbetsmaskinerna används vid behov för underhåll av banorna.

REVISION AV MILJÖPLANEN
Miljöplanen utvärderas och godkännas årligen av styrelsen för Ålands Motorklubb r.f.
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