Förslag på miljöförbättrande åtgärder
För att fortsätta att vara en grön verksamhet år 2 behöver ni redovisa en miljöförbättrande åtgärd. Åtgärden ska finnas med som ett mål i er miljöplan. Nedan
följer några exempel på sådana åtgärder, men ni väljer självklart själva vad det är
ni vill förbättra. Åtgärderna nedan är till för olika gröna verksamheter och det kan
därför vara så att inte alla åtgärder passar in på just er verksamhet.

Livsmedel
•

Vi har köpt in frukt och grönt efter säsong under året och nu består X % av
våra frukt och grönt inköp av säsongsanpassade varor.

•

Vi har bytt från konventionellt kaffe till KRAV och/eller Fairtrade kaffe.

•

KRAV-livsmedlen har utökats med X stycken, dessa är:

•

Vid möten och arrangemang bjuder vi endast på ekologiska och/eller
Fairtrade livsmedel.

•

Vi har minskat andelen slängd mat genom att…

Energi och el
•

Vi har satt upp rörelsedetektorer i utrymmen som sällan används, det är
totalt X stycken.

•

Vi har bjudit in en energirådgivare för att se över vår energianvändning
och få tips på hur vi kan minska användningen.

•

Vi kontrollerar regelbundet vår elanvändning och har gjort dessa åtgärder
för att minska den:

•

Vi har bytt till ett uppvärmningssystem som inte drivs med fossila
bränslen, det är..

Transporter
•

Vi har fått X stycken till att cykla eller åka kollektivt till jobbet genom att
göra dessa åtgärder….

•

Vi underlättar för samåkning till och från arbetet genom att…..

•

Vi har ett system för samåkning i tjänsten som innebär att….

•

Vi har sammanställt den årliga bränsleförbrukningen för fordon som
används i tjänsten samt gör detta för att minska förbrukningen:

•

Personalen har tillgång till tjänstecykel.

•

Vid taxibeställningar bokar vi först och främst de taxibolag som har bilar
som går med alternativa bränslen.

Kemikalier
•

Vi har inventerat våra kemikalier och tagit bort de som ej är bra för miljö
och hälsan och ersatt dem med andra. De borttagna är: De nya är:

•

Vi tvättar vår tvätt utan sköljmedel om vi använder ska det vara
miljömärkt.

•

Vi anlitar bara tvätterier som använder miljömärkt tvättmedel, dessa är…

Avfall och återvinning
•

Vi har minskat avfallet på arbetsplatsen genom att….

•

Våra tonerkassetter är miljömärkta och vi ser till att de går till återvinning.

•

Vi har bytt våra plastmuggar på toaletterna till pappersmuggar.

•

Vi har ersatt pappershanddukarna med tyghandduksautomater.

Kontorsmaterial och datorer
•

Vi har infört statistik på vårt kontorsmaterial.

•

Vi har sett till att det finns en lista över vilka miljömärkta produkter som
finns på avtalen och som vi i första hand ska köpa in.

Personal
•

Vår personal har fått utbildning i hållbarhetsfrågor, de har gått dessa
utbildningar….

•

Vi har infört en timmes friskvård i veckan för en friskare personal.

