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Vi kan påverka

Tillsammans kan vi göra skillnad!
I Göteborg använder vi mycket energi i onödan.
Det är inte hållbart.

Vi kan påverka
– minska energianvändningen
i stadens lokaler

Vill ni lära er mer om hur ni använder energi och hur ni kan
minska er klimatpåverkan?
Minskad klimatpåverkan är ett av Göteborgs Stads
miljömål. Vi har ett gemensamt ansvar för att minska
vår energianvändning och därigenom vår påverkan på
miljön.
I energisparprojektet Vi kan påverka hjälper vi er
skola, förskola, boende eller kontor att minska er
energianvändning. Och för varje kilowattimme el som
ni sparar får ni pengar tillbaka från oss att använda till
roligare saker och aktiviteter.

Så här kan just er verksamhet
jobba med projektet:
Förskolor och skolor
Energispanarna
Energispanarna är ett projekt riktat till elever i
årskurs 4-6, men kan användas från förskolan
och upp till gymnasiet. Energispanarna utforskar
skolans energianvändning och hjälper er att nå de
miljömål som finns i skolans läroplan.

Vi kan påverka!
ENERGISPANARNA

Tillsammans med lokalförvaltningen sätter ni ihop en energisparplan och
engagerar hela skolan för att nå era mål. Varje år utses Göteborgs Stads
Energispanare bland de skolor som deltagit i projektet.
Projektet är associerat med Grön Flagg och det energispararbete ni utför
kan användas vid miljödiplomering av er verksamhet.

Minska er energianvändning
– spara både miljön och pengar!
Vi hjälper er att jobba med
stadens miljömål på ett roligt,
enkelt och spännande sätt!

FörskoleVis
Pedagoger och barn följer ”strömtjuvens” resa genom förskolans
energianvändning. Under resans gång får ni lära er hur energi används och
vad ni kan göra för att minska er energianvändning och klimatpåverkan.

Andra verksamheter
Ni får lära er allt om hur boenden och andra verksamheter kan spara
energi, dels genom ett tryckt material och dels genom vår webbaserade
utbildning. Utifrån denna kunskap fortsätter ni sen att jobba för att minska
energianvändningen i verksamheten.

Återbäring

Låter det intressant?
Kontakta oss på lokalförvaltningen för att få mer
information och för att registrera er verksamhet:

Göteborgs Stad Grafiska gruppen

vikanpaverka@lf.goteborg.se
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När ni deltar i Vi kan påverka och
sparar energi, får ni pengar tillbaka
enligt vår återbäringsmall.
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för verksamheter som deltar

Besök vår webbsida så får ni veta mer:
www.goteborg.se/vikanpaverka

