
    

Som en del av Miljökloka 
kontor-kampanjen ombads den 
morgontidiga städpersonalen 
att öppna fönstren tidigt på 
morgonen när de började 
arbeta, så kunde 
kontorspersonalen stänga 
fönstren när de dök upp på 
morgonen så småningom.  

Med den enkla åtgärden fick 
man ner temperaturen inomhus 
och kunde börja arbetsdagen 
med välventilerad 
inomhusmiljö.  

Läs mer om EAST och hur 
belgarna jobbat med detta på 
vår nyhetssida.  

www.miljoklokakontor.se   

Ett av de största hindren för att 
spara energi på en arbetsplats är 
att beteendet hos medarbetarna. 
I Belgien bjöd energiteamet in en 
expert inom området att prata om 
beteendeförändringar.  

Lösningen är fyra enkla principer: 
gör det Enkelt, Attraktivt, 
Simpelt och Tajmat, dvs EAST.  

Vill ni ändra folks beteende på 
kontoret? Fånga dem vid rätt 
ögonblick. I Leuven satsade man 
på en hissfri vecka då man   

pimpade hissarna med talande 
bilder. En vältajmad satsning 
som fick de anställda att tänka 
till två gånger innan de valde att 
ta hissen.  
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tipset och att dela ut 
uppmuntrande överraskningar 
till särskilt energimedvetna 
kollegor. I Sverige har vi jobbat 
med choklad som morötter för 
energismart beteende och t.ex.  
i Mörbylånga har man 
genomfört tävlingar för 
vattenbesparing. 

  

 

 

 

 

 

I Smiltene, Lettland, satsar 
energiteamet på positiv 
förstärkning med ett ”Tack!” 
meddelande bredvid energispar- 

Varför inte låta städpersonalen 
vara en viktig kugge i 
energibesparingarna? Det gör 
bland annat energiteamet i Graz i 
Österrike.  

Det kan bli ganska hett på 
sommaren I Graz, ofta upp emot 
26°C! Det är inte alltid möjligt att 
öppna fönstren på dagen, och 
det kan till och med bli ännu 
klibbigare och varmare inomhus 
då.  

Sommarrutiner för städpersonalen 
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Lantmäteriet i Birkenhead, 
England, siktar på en rejäl 
besparing på motsvarande 
4500 kr bara genom att släcka 
några av sina lampor. 

När de gjorde en energikoll i 
byggnaden hittade de en 
ganska överdriven mängd av 
belysning i receptionen som 
bland annat omfattade 23 
spotlights, 12 lysrör, ytterligare 
3 lampor och en belyst skylt. 

Efter att ha pratat med 
receptionspersonalen visade 
det sig att man hade 
belysningen på av gammal 
vana. Ingen hade någonsin 
ifrågasatt varför de tändes, de 
bara gjorde det, trots att ingen 
skulle gjort på samma sätt 
hemma. 

Resultat – den belysta skylten 
och de 23 spotlighten har nu 
släckts. Just nu undersöker 
man om man kan byta ut 
spotlighten till LED-belysning 
istället, vilka håller 25 gånger 
längre och använder 90 % 
mindre energi. 

Positiva belöningar 

Pimpade hissar i Leuven, Belgien 

•   I Miljökloka kontor-
kampanjen deltar totalt 
176 kontor med 
offentlig verksamhet, I 
en salig blandning av 
ekonomiavdelningar, 
regionhus, kommunhus, 
stadshus och 
tingsrätter.  

•   De minsta kontoren har 
bara 4-5 medarbetare, 
tex det italienska 
kommunkontoret i 
Compogalliano. 

•   Den största byggnaden 
är Lantmäteriet i 
Plymouth, England som 
har  över 500 
medarbetare, och 
domstolen i Berlin och 
kommunhuset I Graz 
som har vardera över 
400 anställda..  

•   Totalt finns 96 städer i 9 
Europeiska länder 
representerade  i 
Miljökloka kontor och 
totalt nås 17 280 
anställda! 

Nyhetsbrev 
Årgång 1, Utgåva 1 

Oktober 2016 

http://www.miljoklokakontor.se/

	Sikta mot EAST
	Sommarrutiner för städpersonalen
	Släck efter dig!
	Positiva belöningar

