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Hållbarhetspolicy för Landeryds Järnvägsmuseum, LJM 
                                                         Antagen av LJM styrelse och årsmöte 2020 och bekräftad vid årsmötet 2021. 

Vår policy innebär att: 

Allmänt 

* Vi följer de lagar och regelverk som gäller för ideella föreningar och deras verksamhet och håller 

oss uppdaterade om eventuella förändringar.   

* Vi kommunicerar denna hållbarhetspolicy till våra samarbetspartners i samband med gemensamma 

evenemang, som exempelvis Tågdagarna, med förväntan om att de ansluter sig till dess innehåll i 

tillämpliga delar. 

* Vi strävar efter goda, positiva och hållbara kontakter med vår omvärld, till exempel kommun, 

region, myndigheter, företag och andra organisationer. 

Socialt 

* Människor i alla åldrar, med eller utan funktionsvariationer och oavsett etnicitet, könsöver-

skridande identitet, sexuell läggning och trosuppfattning, är välkomna som medlemmar i fören-

ingen, i dess arbete och publika verksamheter. 

 

* Vi tar avstånd från alla former av trakasserier eller diskriminering och möter varandra med 

omtanke och respekt.  

 

* Vi följer vår alkohol- och drogpolicy i all föreningsverksamhet.   

 

* Medlemskap i föreningen och deltagande i dess publika verksamhet ska möjliggöras på ekonomiska 

villkor som beaktar såväl behovet av föreningsintäkter som att alla människor, oavsett inkomstnivå, 

ska känna sig välkomna.     

Ekonomiskt 

 

* Vi håller god ordning i ekonomiska frågor genom att vi betalar fakturor i tid, upprätthåller 

erforderlig likviditet och vinnlägger oss om transparent bokföring och redovisning. Alla 

föreningsaktiva medverkar till sparsamhet i den dagliga verksamheten, och bidrar gärna med idéer 

om hur kostnader kan begränsas och intäkter kan öka.    

 

* Vi vårdar föreningens egendom – byggnader, mark, fordon, föremål m m – på sådant sätt att dess 

ekonomiska och kulturhistoriska värde i görligaste mån bibehålls eller ökar.  
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Miljömässigt    

* Vi använder i största möjliga utsträckning material och produkter som inte har negativ inverkan på 

miljön. Exempelvis bör engångsartiklar generellt undvikas, exempelvis muggar och bestick i icke 

nedbrytningsbar plast vid servering av mat och dryck. Vid städning och rengöring bör så milda och 

naturbaserade medel som möjligt användas, i annat fall oparfymerade produkter som är mindre 

miljöbelastande än parfymerade. 

* Vi förebygger uppkomst av avfall och när avfall ändå uppstår återanvänder vi i första hand, för att 

därefter materialåtervinna det avfall som återstår. Vi ger mötes- och evenemangsbesökare möjlighet 

till källsortering och återvinning. 

* Vi planerar våra varutransporter så att de blir så få, effektiva och korta som möjligt, och därmed 

minimalt utsläppsgenererande. 

* Vid planering och marknadsföring av Tågdagarna och andra publika evenemang ska besökares 

möjligheter att resa kollektivt till och från arrangemanget beaktas.    


