Vatten

Kyl & frys

Rinner toaletten eller droppar kranen?
Ta kontakt med driftspersonalen. Många
droppar små…

När det är dags att byta vitvaror ersätt
dem med maskiner med hög energiklassning och om möjligt även med
Svanen-märkning.

Skrivare

Belysning

Bud & transporter

Sänk värmen istället för att vädra bort den.
Måste ni vädra? Öppna fönstret på vid
gavel i fem minuter istället för att lämna
det på glänt under längre tid.

Skriv ut dubbelsidiga kopior och utskrifter.
Det halverar pappersåtgången. Välj gärna
svartvit utskrift som standard och undvik
onödiga pappersutskrifter.

Glöm inte att släcka lamporna när du
lämnar ett rum eller lokalen. Lampor eller
lysrör drar inte mer el för att de tänds eller
släcks ofta. Byt till lågenergilampor om ni
inte redan har gjort det.

Anlita gärna företag som kör med cykelbud och miljöfordon, samt klimatkompenserar sina transporter.

Kaffe

Datorer

Värme

Papper & material

Ställ krav på kaffeautomaten. Moderna
maskiner kan halvera energiåtgången
och brygger ofta godare kaffe. Välj gärna
ekologiskt kaffe.

Stäng av datorn när du inte använder
den. Aktivera skärmsläckaren så släcks
din skärm ner automatiskt efter en stunds
inaktivitet.

Ställ inga täckande möbler framför
elementen som hindar värmestrålningen.
Använd persienner och solskydd. Ring
driftspersonal om ni behöver reglera
uppvärmningen.

Beställ papper och övrigt material med
miljömärkning. Det ger en garanti om
minimal energianvändning och miljöpåverkan.

Kemikalier

Inredning

Diskmaskin

Återvinning

Använd miljömärkta rengöringsmedel.
Genom att välja Bra Miljöval är du med
och bidrar till en renare natur. Spola aldrig
ner några miljöskadliga ämnen i toaletten.

Återvinn möbler och byggnadsdelar. Klä
om, måla om och bevara. Gammalt kan
bli nytt många gånger. Välj miljövänliga
material för inredning och utrustning.

Låt inte diskmaskinen gå halvfull. Fyll upp
med disk och välj miljöprogram och ett
miljövänligt diskmedel.

Det mesta går att återvinna nuförtiden.
Skänk eller sälj kontorsutrustning och
återanvänd. Kompostera gärna matavfall.

Gör ditt
kontor mer
klimatsmart!
Små förändringar gör stor skillnad.

Ventilation & kyla

