Välkommen med på våra utflykter och aktiviteter!
Detta dokument beskriver föreningen Ålands Natur och Miljös inställning till aspekter som
ansvar, säkerhet, miljö och gemenskap vid utflykter i vår regi.
Att odla naturglädje i oss själva och varandra är basen för Ålands Natur & Miljös verksamhet.
Vår övertygelse är att vi behöver kontakten med naturen för vårt eget välmående så kom
gärna med oss på utflykter och aktiviteter.
I mån av möjlighet försöker vi anpassa våra utflykter så att även medlemmar från skärgården
har möjlighet att delta. Så gott vi kan försöker vi också förmedla möjligheten för
funktionshindrade att ta del i våra aktiviteter varför vi försöker betona tillgänglighet och även
barnsäkerhet vid våra inbjudningar till olika aktiviteter.
Ansvar
Vi uppmuntrar till deltagande i våra utflykter och aktiviteter men betonar att allt deltagande
är frivilligt och sker på eget ansvar. Det är deltagarnas eget ansvar att se till att man har en
gällande olycksfallsförsäkring. Föräldrar eller annan målsman ansvarar alltid för deltagande
barn.
Säkerhet
Deltagare i utflykter och aktiviteter uppmanas klä sig efter väder och situation. Funktion och
bekvämlighet rekommenderas. Matsäck och vätska rekommenderas ofta, framför allt vid
utflykter. När det krävs särskild utrustning framgår det i inbjudan.
Ett första hjälp-kit kan alltid vara bra att ha i sin packning om olyckan är framme. För de som
vill ha bättre kunskaper i första hjälpen rekommenderar vi att man tar kontakt med Röda
Korset på Åland eller annan arrangör för mer information om möjligheten att delta i kurser.
Miljö
Ålands Natur & Miljö förespråkar flergångskärl och avråder från förpackningsmaterial som
plast och aluminium. Det går oftast alldeles utmärkt att lägga ner smörgåsar, plättar etc. i ett
kärl istället för att packa i plastpåsar och aluminiumfolie. Vill man tillaga t.ex. korv ute i
naturen där det inte finns eldstad rekommenderar vi ett Trangiakök. Det finns också
mattermosar som är speciellt framtagna för att ta med kokt korv eller annan varm mat i
termos.
Allt du tar med dig ut i naturen ska du också ta med dig hem alternativt använda för
ändamålet avsedda sopkärl på plats. Ålands Natur & Miljö ser också gärna att skräp som
hittas i naturen plockas upp och tas med hem om så är möjligt .
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För ”toalettbesök” i naturen kan det vara bra att ta med toalettpapper och en påse. Påsen tar
du med dig hem, alternativt används för ändamålet avsedda sopkärl på plats. Det kan också
gå att gräva ner pappret på lämpligt vis, men då kan det i vissa fall vara bra att ta med en
liten spade.
Gemenskap
Gemenskap och naturglädje är grunden i våra utflykter så ett glatt humör och ett gott
omdöme är alltid bra att ta med. Vid utflykterna är det också en fördel om alla hjälps åt så
skapar vi goda förutsättningar för just gemenskap och naturglädje.
Välkommen!
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