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Allmän policy för energi och miljö i svensk fotboll
Fotbollen är i särklass vår största idrott och har därmed flest antal utövare. Svensk fotbolls ca 3.209 föreningar
står för ca 19 miljoner aktiviteter per år vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all idrott.
Det innebär att fotbollen har stor påverkan på miljön samt förbrukar mycket energi.
Svensk fotboll är ledande i många sammanhang och nu gäller det att ta ett ökat ansvar för energin och
miljön främst kring våra anläggningar.
Många ungdomar är i dag mycket miljömedvetna och för att möta framtida krav inte minst från dem behöver
svensk fotboll en policy för energi- och miljö.
Mycket av förändringsarbetet handlar om att ”tänka till”. Energieffektivisering leder också i allmänhet till
betydligt lägre kostnader.
Svensk fotboll ska vara med och bidra till ett uthålligt samhälle.

•
•
•
•

•
•

Använd miljövänligt rengöringsmedel. Var noga med att dosera rätt.
Använd miljövänligt drivmedel.
Köp rätt material så att mesta möjliga kan återvinnas eller förbrännas och köp så långt som möjligt
energisnåla A-klassade vitvaror.
På föreningsnivå måste energi- o miljöfrågor paketeras väl för att få engagemang och hamna på
dagordningen. Kunskap måste erbjudas hur man jobbar med frågorna
(Se www.smalandsidrotten.se/EnergiSMART förening).
Arbeta med energianvändning och klimatpåverkan vid arrangemang och publikens resor.
Öka engagemanget i energi- och miljöfrågor på riks-, distrikts- och föreningsnivå.

DETTA KAN SKE GENOM ATT REKOMMENDERA ETT ANTAL KONKRETA ÅTGÄRDER:

EU:s mål minus 20 % till 2020

•

EU:s mål är att minska energiförbrukningen för uppvärmning med 20 % till 2020.
Idrottsanläggningar har tvärtom ökat sin specifika elanvändning exklusive elvärme per ytenhet med 6,5 %
sedan 1990.
Idrotten har ingen konkret plan för hur den ska minska sin energiförbrukning då anläggningarna i många
små föreningar i mycket stor utsträckning sköts och bekostas av ideella föreningar.
Anläggningskostnaden är en stor del av föreningens budget där ofta medel för förbättringar saknas. Detta
innebär att underhållsarbetet av anläggningarna är eftersatt på många håll.
Föreningarna måste uppmuntras att minska sin energiförbrukning och därmed sänka sina energikostnader
och i förlängningen också minska sin påverkan på miljön.

•
•
•

•

Svensk fotboll ska verka för att äldre anläggningar energieffektiviseras och nya anläggningar byggs så
energieffektivt som möjligt. Därigenom ska klimatpåverkan från fotbollens anläggningar minska.
Svensk fotboll ska verka  för att det finns goda transportmöjligheter till och från våra anläggningar.
Genom att utnyttja miljömärkt el framför traditionell el kan klimatpåverkan minskas ytterligare.
Varje fotbollsförening med egen anläggning bör genomföra en energikartläggning. Ta gärna kontakt
med kommunens energi- o klimatrådgivare. Undersök speciellt vilka möjligheter som finns med
förnybara energikällor. Räkna på lönsamheten för ev energiåtgärder innan beslut tas.
Fotbollens anläggningar är stora vattenförbrukare för duschning vid träningar och matcher och för
bevattning. Vattenåtgången bör minimeras så långt som möjligt.

Arbetsområden energi
Här följer en genomgång av ett antal konkreta arbetsområden för energibesparande insatser.

1) BELYSNING INNE OCH UTE
Energimyndighetens undersökning STIL 2 visar att traditionella lysrör utan driftstyrning fortfarande används i
stor utsträckning i svenska idrottsanläggningar. Jämfört med traditionella lysrör kan energianvändningen för
belysning sänkas med ca 80 procent genom att installera energieffektiva lysrör av typen T-5 eller T-8.
Planbelysningar utomhus bör finnas i olika steg för underhåll, träning och matcher så man kan använda den
mest energisnåla  så mycket som möjligt. Använd så energisnåla armaturer som möjligt.
Beakta framtida belysningsbehov och planera därefter.
TIPS:
• Använd lågenergilampor eller lysdiodlampor (LED), som förbrukar 80 procent mindre än vanliga glödlampor.
En glödlampa håller i ca 1.000 timmar – en lågenergilampa i ca 10.000 timmar.
• Släck ljusen i rum där ingen vistas – att tända och släcka drar inte mer.
• Installera rörelsestyrd belysning. I korridorer bör dock viss grundbelysning finnas.
• Rum med ljusa väggar och golv behöver inte lika mycket belysning.
• Lågenergilampor innehåller kvicksilver och ska lämnas som farligt avfall.
• Kolla på www.elsakerhetsverket.se vilka dimbara elektroniska driftdon som är godkända. De känner av dags
ljus och rörelse i rummet.
• Relästyr utebelysning.
• Använd träningsbelysning så mycket som möjligt på planerna.

För att spara energi bör alla omklädningsrum utrustas med ”närvarovakt” för att
rumsbelysningen bara skall vara tänd när
det finns människor i omklädningsrummet.

Ur både säkerhets- och energisynpunkt bör
alla köksenheter utrustas med timer.

I energisparande syfte bör styrningen av
planbelysningen vara stegindelad för att
man inte ska behöva tända alla lampor vid
exempelvis städning, träning etc.

Samtliga duschar ska vara termostat- och impulsstyrda samt
utrustade med ”snålventiler”
för att spara vatten och energi.

En miljö- och energisnål ventilationsutrusning är
viktigt för att reducera energiförbrukningen i våra
anläggningar.

2) VATTEN INNE OCH UTE

3) VENTILATION

Fotbollsrörelsen är storförbrukare av vatten främst för duschning vid träningar och matcher samt bevattning
av gräsplaner. Därför är det viktigt att minimera vattenåtgången. Hitta rätt avvägning mellan bevattning och
gödsling för naturgräs. Temperaturen på vattnet är också avgörande för kostnaderna. I anläggningar där verksamhet pågår året om kan vattentemperaturen sänkas till 55-60 grader utan att risken för legionellabakterier
ökar.

En god ventilation är viktig särskilt i lokaler där det duschas mycket och fukthalten är hög.
Ett bra klimatskal med välisolerade väggar, tak, dörrar och fönster ser till att hålla kvar värmen så länge som
möjligt i huset. Se över husets klimatskal innan byte av uppvärmning för att inte riskera överkapacitet i värmesystemet.
I genomsnitt försvinner 15 % av värmen genom taket, 35 % genom dörrar och fönster, 20 % genom väggar,
15 % genom golv och källare, och 15 % genom ventilationen.
I äldre otäta hus sköts ventilationen ofta genom självdrag.

TIPS:
• Byt packning på otäta kranar.
• Använd snålspolande vattenkranar och duschmunstycken. Komplettera med s k sparlator eller perlator.
• Installera termostatblandare.
• Sänk maximala värmen på varmvattnet.
• Tider för duschar och belysning kan minutregleras via timer. Gäller både egen användning och vid uthyrning.
• Kontrollera noga tvättmaskiner och tumlare så de används så effektivt som möjligt.
• Använd toastolar med installationer som begränsar vattenmängder.
• Bevattna vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Bevattning av naturgräsplaner bör ske nattetid och helst styras
av timer.
• Kraftig gödsling medför oftare klippning och det innebär ökade kostnader.

TIPS:
• Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt belysning och ventilation då båda är stora elanvändningsområden.
• Alla lokaler ska vara väl isolerade och ventilerade.
• Ventilationen måste vara fullgod i lokaler där det duschas mycket.
• Byt ut slitna tätningslister i fönster och dörrar.
• Uppgradera fönster.
• Tilläggsisolera vinden.
• Värmepumpar är en relativt billig investering som ger snabb utdelning.

Att byta ut direktverkande elvärme till vattenburet system beräknas kosta 2.600 kr – 4.200 kr per kvm area
fönster. (Källa Energimyndighetens Värme i villan).
Ett bra modernt styrsystem för värme tillåter förinställda variationer i tiden, t ex dygnsstyrning.

Vid nybyggnation eller renovering av idrottsanläggningar är det viktigt att hitta effektiva lösningar så att all överskottsenergi kan återanvändas
för exempelvis uppvärmning, varmvatten etc.

TIPS:
• Anpassa speciellt inomhustemperaturen när ingen är i lokalerna. Sänks inomhustemperaturen 1 grad
så minskar energianvändningen med 5 %.
• Använd termostater och styrsystem.
• Möblera rätt – placera inga möbler framför element.
• Dra ner persienner och rullgardiner på natten.
• SvFF har gjort en undersökning på elitarenor med uppvärmt konstgräs för att jämföra fjärrvärmeförbrukningen. Här finns kunskap att hämta. Se www.Svenskfotboll.se/anläggning.
• Tips om olika exempel på uppvärmning av konstgräsplaner finns på www.svenskfotboll.se/anläggning och
avser bl a Hallsberg, Katrineholm och Norrtälje.

4) UPPVÄRMNING – LOKALER OCH PLANER
Det är viktigt att noggrant kontrollera hur väl lokalerna är isolerade så att ingen värme försvinner ut i onödan.
Det innebär god tätning vid fönster och dörrar och god vindsisolering.
Uppvärmning av lokaler måste anpassas till de tider som lokalerna nyttjas och temperaturerna varieras.
För uppvärmning av konstgräsplaner bör modern teknik utnyttjas för att minimera kostnaderna och insatser
koordineras väl med hänsyn till väderprognoser.
Ett solvärmesystem kan leverera värme och varmvatten under 4-6 månader beroende av var i landet anläggningen ligger. Den period då solinstrålningen är som intensivast sammanfaller med fotbollens mest intensiva
utesäsong och med stor förbrukning av el och varmvatten.
Solvärme måste kombineras med annan värmekälla och kräver investeringskapital medan driftskostnaden är
minimal.
Bergvärme kan användas för lagring av värme.

Genom att många av våra konstgräsplaner har markvärme ökar möjligheterna att
erbjuda bra fotbollsplaner oavsett väderlek
under hela året. Det är viktigt att undersöka
om det finns anläggningar i närheten av
konstgräsplanen som  har överskottsenergi
som kan nyttjas till att värma upp konstgräsplanen. Det finns idag alternativ till att nyttja
fjärrvärme som värmekälla för uppvärmda
konstgräsplaner exempelvis bergvärme, överskottsenergi från ishallar och bandyplaner.  

5) UTRUSTNING – MASKINER FÖR PLANSKÖTSEL, TVÄTT, KYL O FRYS
Välj så långt som möjligt vid inköp de energisnåla A-klassade vitvarorna. Kontrollera regelbundet statusen
på befintliga maskiner.
TIPS:
•
Köp energisnåla A-klassade vitvaror.
•
Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem. Använd
sparprogram.
•
Vid tvätt i 40 grader i stället för 60 grader halveras elförbrukningen.
•
Torktumlare är energisnålare än torkskåp.
•
Prova att tvätta i lägre temperaturer.
•
Se till att hålla rätt temperatur i kyl och frys.  (Sval 8-12
grader, kyl 2-6 grader och frys -18 grader). Kolla med
termometer. Varje grads extra kyla i frysen ökar energianvändningen med ca 5 %.
•
Stäng av elapparater helt – använd inte viloläge.
•
Köp så miljövänliga grönytemaskiner som möjligt. Använd
miljövänligt bränsle.
Vid tvätt i 40 grader istället för 60 grader halveras elförbrukningen. Prova alltså tvätt i lägre temperaturer.

Möjligheten att nyttja
mera miljö- och energisnåla skötselmaskiner
ökar år från år. För skötsel
av fotbollshallar med
konstgräs används idag
eldrivna dragfordon för
att bl a minska på utsläpp
av avgaser i hallarna.

6) NYA ANLÄGGNINGAR
Viktigt att planera för energi och miljöaspekterna från början och ta del av de senaste rönen.
Detta avser alla områden som planskötsel, städning, belysning, värme, ventilation, vattenförbrukning,
transporter etc.
Gällande lagstiftning och regler både på riksplanet och i respektive kommun ska följas.

TIPS:
• Installera modernaste formen av belysningsstyrning bl a via kortläsare.
• Om markvärme installeras sök den billigaste och effektivaste värmekällan och anslutningsformen.
• Utnyttja de olika stegen för belysning.
• Satsa hårt på att ingående informera brukarna om ett delat ansvar.
En effektiv planbelysning gynnar fotbollsverksamheten under den mörka årstiden. För att reducera energikostnaderna skall planbelysningen vara
indelad i olika steg för att bara behöva använda delar av belysningen vid olika behov exempelvis städning (få lampor), träning (ca 40% av lamporna) samt matcher (samtliga lampor). Givetvis skall lågenergilampor användas för att minska energiåtgången! Vid inköp kan en dyrare lampa
med längre bränntid ur driftsynpunkt kosta mindre än den billiga lampan.

Fotbollsklubbarna ska vara öppna för att minska onödig energiförbrukning exempelvis genom att bygga energisnåla anläggningar eller vidtaga
energibesparande åtgärder i befintliga anläggningar.

LÄNKAR:
www.svenskfotboll.se/anläggning
www.eon.se/fotboll
www.svensksolenergi.se
www.energimyndigheten.se
www.boverket.se
www.sp.se (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
www.idrottsmiljoer.se (RF och SKL)
www.smalandsidrotten.se – Energismart Förening
www.regionorebro.se/energikontor (Se särskilt faktabladen 2,5,7,11)
www.elsakerhetsverket.se (Har lista på godkända LED-lampor)

Arbetsområden miljö

2) STÄDNING, TVÄTT, UNDERHÅLL, KIOSKFÖRSÄLJNING

1) ÅTERVINNING/BRÄNNBART
Se till att det på anläggningen finns möjlighet både för besökare och brukare (personal, spelare, föräldrar etc.)
att på ett enkelt och tydligt sätt sortera avfall för återvinning samt förbränning. Deklarera tydligt föreningens
ståndpunkt att källsortera så mycket avfall som möjligt.
Återanvänd konstgräsets gummigranulat så långt som möjligt.
TIPS:
• Stort antal sopkärl placeras strategiskt vid läktarutgångar, försäljningsställen, korridorer, omklädningsrum,
etc och märks upp med symboler för respektive produkt.
• Via hemsida, speakertext, matchprogram m.m informera om att föreningen / arenaägaren arbetar miljövänligt.
• Via speaker uppmana  besökare att sopsortera.
• Informera brukarna på arenan om vad som gäller för sopsortering.

Det är viktigt att fylla på nytt gummigranulat, speciellt efter vintern.
Lägg snön på en hårdgjord yta
så kan granulatet lättare återanvändas. Vi vill även upplysa om
kemikalieinspektionens rapport
om gummigranulat som finns på
www.fogis.se/anlaggningarenor/
underlag/konstgras

Använd miljövänliga rengörings- och tvättmedel. Överdosera inte utan läs bruksanvisningen så doseringen blir
rätt i förhållande till vattenmängd och nedsmutsning.
Se till att underhålla era lokaler vilket gör renhållningen lättare och på så sätt förbruka mindre rengöringsmedel.
Det är önskvärt att vi har sådana förpackningar i kioskutbudet som antingen kan återvinnas eller brännas.
Se ovan om källsortering.
TIPS:
• Tydlig information vid tvättmaskinerna om dosering av tvättmedel och vid städutrustningen om dosering av
rengöringsmedel. Ha ett doseringsmått lättillgängligt för rätt mängd.
• Att regelbundet underhålla ytor vilket underlättar rengöringen.
• Sätt upp regler för att minska nedsmutsning , t.ex inga uteskor i lokalerna.
• Använd  pappmuggar  istället för plastmuggar. Miljövänligare att framställa och återvinna. Köp in produkter
som är lätta att källsortera.
• Inför pant på försäljningsstället för att få tillbaka pet-flaskor och aluminiumburkar för återvinning.
• Stort antal sopkärl placeras strategiskt vid läktarutgångar, försäljningsställen, korridorer, omklädningsrum.

Vid många av våra stora idrottsanläggningar görs ständigt försök med
källsortering av sopor och avfall från
försäljningen.

Speciella maskiner för spridning
av gummigranulat och sand har
förbättrat möjligheterna att på ett
enkelt sätt vid behov göra efterfyllningar av material i konstgräsplanerna.

Med hjälp av speciella maskiner för snöröjning av konstgräsplaner och på många håll i kombination med markvärme ökar möjligheterna
att erbjuda bra underlag för fotboll under hela året oavsett väderlek.

3) PLANYTOR – SNÖAVFALL, FÖRBRUKADE KONSTGRÄSMATTOR, GÖDNING NATURGRÄS,
AVFALL NATURGRÄS
Samla plogad snö som körs bort från konstgräsplaner innehållande granulat på en hård jordyta för att senare
återanvändas. Konstgräsmattor kan ha några års förbrukning ytterligare på annat ställe som t.ex. skolgård eller
spontanidrottsplats. När de sedan är helt förbrukade måste de deponeras.
Använd miljövänlig gödning på naturgräset och göd inte mer än som behövs. Följ bruksanvisning för dosering noga.
TIPS:
• Utse ytor för snöavfall från konstgräsplan samt för naturgräsavfall och markera upp dem.
• Ta kontakt med t ex en skola eller ett bostadsbolag om återanvändning av konstgräsmatta.
• Skaffa  kunskaper om gödning och gödningsmedel för att inte belasta miljön mer än absolut nödvändigt.
• Vad gäller hantering av miljöfarligt avfall och saltning hänvisar vi till de kommunala reglerna.

4) UTRUSTNING – MILJÖKRAV PÅ ALLA MASKINER, MILJÖKRAV DRIVMEDEL
Använd miljövänliga drivmedel eller helst eldrivna fordon och maskiner som kan återuppladdas. Skapa rutiner
för ett miljötänk vid användande av energiförbrukande maskiner. Vid utbyte av fordon och maskiner undersöka  
vilka som på marknaden är mest miljövänliga.
TIPS:
•   Stanna maskinerna när de inte används och låt dem inte gå på tomgång.
•   Underhåll och serva fordon och maskiner regelbundet för att de inte ska dra mer energi än nödvändigt.

6) NYA ANLÄGGNINGAR
Ta med miljö- o energiaspekterna redan i projekteringsstadiet vid byggnation av nya anläggningar, och då
kanske främst elitanläggningarna som förbrukar stora mängder energi samt producerar stora mängder avfall
av olika slag.
TIPS:
• Ta kontakt med kommunens miljösamordnare i planeringsstadiet.

De flesta bussbolag använder idag miljö- och energisnåla bussar vid transporter av Idrottslag. Även
föreningar med egna transportfordon använder
miljö- och energisnåla fordon.

5) TRANSPORTER

LÄNKAR:
www.renaideer.se
www.sopor.nu
www.hrs.se
www.naturvårdsverket.se
www.naturskyddsföreningen.se
Kommunens miljösamordnare
RF:s trafikpolicy

Organisering av transporter i föreningen har en stor potential för energibesparing tillika miljövård. Det finns
ingen generell lösning att presentera utan varje förening är unik i sina behov av transporter. Vi kan bara uppmana varje förening se  över hur man på bästa sätt kan samåka eller använda kollektivtrafik.
TIPS:
• Ta upp en diskussion om transporter i  föreningen.
Två nya elitanläggningar: Överst Myresjöhus Arena  i Växjö (invigd 1
septermber 2012) och Guldfågeln Arena i Kalmar (invigd 11 april 2011).

ÖVRIG INFORMATION
Energifonden
Svenska Fotbollförbundet och EON har  
under 2011 och 2012 drivit ett gemensamt
energibesparingsprojekt – Energifonden  
–  för landets  landsbygdsföreningar, som
äger eller driver egna anläggningar. Fonden
har under denna tid omfattat 4,5 milj kr.
När dessa besparingsprojekt utvärderas
kommer många konkreta erfarenheter att
komma fram inom områden som ventilation, solvärme, bergvärme m fl.

Energibesparing i tre steg
Energibesparing kan ske i tre steg:
Steg 1 är gratis och går ut på att ändra
beteende t ex sänka inomhustemperaturen, möblera rätt, dra ner persienner och
rullgardiner på natten, vädra snabbt med
tvärdrag, sänka inomhustemperaturen när
ingen är i lokalerna. Detta kräver god kommunikation med brukarna.
Steg 2 är nästan gratis och handlar om

Energifonden har gjort stor nytta för landsbygdsföreningarna att anpassa sina föreningslokaler med
energisnåla uppvärmningsalternativ.

att täta, laga, service och intrimning, täta fönster och dörrar, tilläggsisolera vinden, installera styrsystem eller
nya termostater, sätt in energisparlampor.
Steg 3 kräver investeringsmedel men är lönsamt på sikt och handlar t ex om att isolera, byta fönster, byta
eller komplettera värmekälla, tilläggsisolera fasad.

Energikartläggning
Ett särskilt koncept Energismart Fotbollsförening har utarbetats av Smålandsidrotten, RF och SvFF och är ett
samarbete mellan fotbollsföreningarna, fotbollsdistrikten, de regionala energikontoren och de kommunala
energi- o klimatrådgivarna. Det innehåller bl a checklistor för hur man kartlägger energianvändningen på en
idrottsanläggning.
En kartläggning kan bestå av:
Byggteknisk beskrivning
Aktuell energiförbrukning
Elanvändning
Belysning
Ventilation
Varmvatten
Installationsteknisk beskrivning
Ekonomisk analys (LCC-analys)
Checklistor
Se www.smalandsidrotten.se  - Se EnergiSMART Förening

RF:S KLIMATPOLICY
Riksidrottsförbundet (RF) antog en klimatpolicy 2008 och här är några citat ur den:
En viktig miljöfråga är påverkan på klimatet – det vill säga höjningen av jordens medeltemperatur. Den ökande medeltemperaturen gör att havsytan stiger, vintrarna väntas bli mildare och nederbördsrikare och stormar
och skyfall kan komma att öka.
Klimateffekten orsakas bl a av växthusgaser. Koldioxid är den växthusgas som ökat mest på grund av mänsklig påverkan. Koldioxid bildas bl a vid transporter samt uppvärmning och kylning av bostäder, lokaler och anläggningar.

Policy för anläggning
Genom att verka för att äldre anläggningar energieffektiviseras och nya anläggningar byggs så energieffektivt
som möjligt ska klimatpåverkan från anläggningar minska. Energieffektivisering minskar användning av fossila
bränslen, vilket minskar utsläpp av koldioxid, kväveoxider, luftburna partiklar, svaveldioxid etc
Energieffektiviseringar leder också i allmänhet till betydligt lägre kostnader.
Idrottsrörelsen ska påverka kommunerna att vid planeringen av nya idrottsanläggningar se till att det finns
goda transportmöjligheter till och från anläggningarna.
Genom att utnyttja miljömärkt framför traditionell el kan klimatpåverkan minskas ytterligare.

ENERGIMYNDIGHETENS UNDERSÖKNING STIL 2 2008
Energianvändningen i våra idrottsanläggningar är onödigt hög, kostar mycket pengar och påverkar miljön onödigt mycket.
Enligt Energimyndighetens undersökning STIL 2 från 2008 om energisparande i idrottsanläggningar kan
idrotten spara 25-35 % av elanvändningen genom enkla åtgärder.
Om Sverige investerade 50 milj kr i energieffektivisering av idrottsanläggningar skulle man spara det dubbla
varje år därefter redan från första året.
Dessutom skulle idrotten bidra till att utveckla ett hållbart samhälle som definieras enligt följande
” en utveckling som tillgodoser våra behov i dag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.”
Genom att reglera driften av belysning och ventilation är mycket vunnet eftersom båda är stora elanvändningsområden.
STIL 2 visar att traditionella lysrör utan driftstyrning fortfarande är relativt utbredda i svenska idrottsanläggningar. Jämfört med traditionella lysrör går det att sänka energianvändningen för belysningen med ca 80 procent genom att installera energieffektiva lysrör av typen T-5 eller T-8 med dimbara elektroniska driftdon (elektriska förkopplingsdon) som känner av dagsljus och rörelse i rummet.

Energismart fotboll en viktig framtidsfråga
Svensk fotboll är en tredjedel av svensk idrott. Runt en miljon av Sveriges nio miljoner människor är engagerade på något sätt – en del som aktiva, andra som åskådare, supporters, partners eller som anställda
inom förening, kommuner eller andra.
Uppskattningsvis 19 miljoner aktiviteter utför fotbollen varje år. Alla dessa har en bas i energi och miljöfrågor: Hur tar vi oss till träning eller matcher? Hur sköter vi våra anläggningar, dess belysning, bevattning,
duschar och skötsel, och hur tvättar vi våra kläder och verktyg?
För att vara ärlig så är det inte varje dag det som står högst upp på vår agenda. För sysslar du med fotboll
är det första man tänker på hur det ska gå i matchen eller på träningen, för laget och för dig själv.
Men utan en fungerande miljö runt omkring oss så kommer vi i framtiden inte att kunna utveckla vår fotboll så som vi önskar. En klimatsmart idrott vinner i längden, dels i samhällets ögon men också för  egen del.
Vi ska vara en del i en ansvarsfull idrottsrörelse och vi ska ha en attraktiv och miljösmart omvärld.
Svensk fotboll har antagit en ny miljö och energipolicy, där i första hand en rad tips ges hur man ska bli
bättre på att bli bättre på att värna vår vardagliga miljö. För varje liten del vi kan bli bättre hjälper vi oss
själva. Och minskar våra kostnader.
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