Nu börjar ditt arbete med
Den energikloka livsmedelsbutiken
Nu har du som energi- och klimatrådgivare en bra möjlighet att hjälpa livsmedelsbutikerna i din kommun att spara energi! Det är viktigt att sprida kunskaper om hur
butikerna kan bli mer energieffektiva eftersom de har stor besparingspotential.
Utbildning och tävling

Vi tar fram en webbaserad utbildning som alla
butiker samt energi- och klimatrådgivare får tillgång
till. Utbildningen läggs ut på www.belivs.se i början
av november 2014. Butikscheferna uppmanas att låta
alla anställda gå igenom utbildningen.
Till utbildningen hör också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik. Alla butiker kan vara med
och slåss om titeln.
Anmälan till tävlingen görs av butikschefen
(kanske med stöd av dig) via webbutbildningen på
www.belivs.se senast 28 februari 2015. Tävlingen
fortsätter till och med 31 august 2015.
Tävlingskriterierna är hur aktivt butiken har gjort
energiåtgärder under tävlingstiden, men även
personalens engagemang och hur butiken arbetar
med energifrågorna långsiktigt både vad gäller
energisparåtgärder och med information till personal,
kunder, leverantörer, m fl.

Energi- och klimatrådgivarens roll

Ta kontakt med butiker i din kommun och informera
om utbildningen och tävlingen. Målet är att få med
minst två livsmedelsbutiker per kommun.
Vi rekommenderar att boka ett möte med butikschefen
samt ta en titt i butiken.
Ta gärna den första kontakten redan under anmälningstiden till tävlingen! Vi tror att det är lämpligt att
göra ytterligare minst ett uppföljande besök i butiken
och hålla regelbunden kontakt för att stötta och
inspirera. Kanske kommer Årets energiklokaste livsmedelsbutik just från din kommun?

Mer information

På extranätet Kontakten finns en grupp för ”Rådgivning i livsmedelsbutiker” där vi kommer att lägga ut
fortlöpande information. Information kommer också
genom samordnaren på ditt energikontor.
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