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Við þurfum ekki NOKKRA sem 
gera allt FULLKOMIÐ

Við þurfum fullt af fólki sem 
gerir það ALLT SEM ÞAÐ 

GETUR
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https://www.youtube.com/watch?v=A6qJPd9S2pY


Þurfum við allt þetta dót?



„ég lærði hvað ég er búinn að sanka að mér miklu 
drasli, hvað ég er búinn að kaupa mikinn óþarfa, þannig 
að verðmætamatið hjá mér gjörbreyttist. Ég veit ekki 
hvað ég er búinn að kaupa mér mikið af drasli sem 
einhver er búinn að sannfæra mig um að ég verði að 
kaupa mér, fyrir peninga sem ég á ekki til, eitthvað dót 
sem ég þarf ekki einu sinni á að halda til að ganga í 
augun á einhverju liði sem er síðan skítsama.“ 

(Páll Óskar í viðtali á Rás2, 27.5. um Covid samkomubannstímabilið.)



Hvernig get ég gert hversdagsrútínuna mína 
umhverfisvænni?

• MORGUNRÚTÍNA

• Umhverfisvænar snyrtivörur.

• Plastlausar umbúðir.

• Bambus tannbursti og hárbursti.

• Sápa, sampó og hárnæring 
keypt í áfyllingu eða kubbum.

• Útbúa morgunmatinn sjálf í stað 
þess að kaupa mikið af tilbúnu í 
litlum umbúðum. Kaupa stærri 
umbúðir.

• Hjóla / ganga / strætó í vinnuna.

• VINNURÚTÍNA

• Nýta dagsbirtuna, hafa ljósin 
slökkt.

• Klæða sig vel, ekki kynda of 
mikið.

• Taka með gott nesti, ekki vera að 
kaupa endalausa drykki í 
plastflöskum og mat í 
plastbökkum. 

• Hafa sinn eigin kaffibolla, 
margnota vatnsflösku og áhöld 
fyrir takaway mat.

• Hjóla á fundi /nota hlaupahjól.

• Taka fjarfund, minnka keyrslu



Hvernig get ég gert hversdagsrútínuna mína 
umhverfisvænni?

• EFTIR VINNU /KVÖLDMATUR

• Kaupa minna, sleppa óþarfa.

• Afþakka einnota.

• Kaupa notað, fá lánað, gera við, 
búa til sjálf.

• Hafa fjölnota poka í bílnum fyrir 
allar verslunarferðir.

• Ekki kaupa plastáhöld í eldhúsið.

• Elda meira frá grunni.

• Hafa fleiri kjötlausa daga, elda 
meira úr plönturíkinu.

• ÁHUGAMÁLIN

• Fara með öðrum, deila bílferð.

• Fá lánaðar græjur til að kynnast 
sportinu.

• Taka með vatn í margnota flösku 

• Sýna náttúrunni virðingu.

• Taka alltaf með poka fyrir rusl.

• Hjóla / ganga í ræktina.



Uppbygging kerfis

• 7 umhverfisþættir
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Rafmagn og húshitun

Við slökkvum á 
öllum ljósum í þeim 
rýmum sem eru 
ekki í notkun og öll 
ljós í lok dags. 
Sérstaklega er 
hugað að 
fundarherbergjum, 
geymslum og þar 
sem dagsbirtu nýtur 
við.

Við höfum fylgst
með raforku- og 
hitanotkun á 
vinnustaðnum og 
sett okkur markmið 
um að draga úr
henni eftir föngum.

Við höfum lagt
áherslu á nýtingu 
miðlægra prentara 
með 
aðgangsstýringu, og 
höfum fækkað 
tækjum og samnýtt 
þau eins og kostur 
er.

Þar sem viðvera er 
lítil, svo sem á 
snyrtingum og í 
geymslum eru 
hreyfiskynjarar í 
stað rofa. Þar sem 
ekki er hægt að 
setja upp slíka 
hreyfiskynjara eru 
áminningarmiðar 
um að slökkva 
ljósin. 
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Samgöngur

Fyrir utan 
vinnustaðinn eru 
hjólastæði fyrir 
starfsmenn og gesti.

Við óskum ávallt 
eftir visthæfum 
leigubílum.

Starfsfólk okkar 
hefur aðgang að 
rafhjóli, rafskútum 
eða öðrum 
vistvænum 
ferðamáta fyrir 
styttri vinnutengdar 
ferðir og 
persónuleg erindi.

Við vöktum árlega 
notkun á 
jarðefnaeldsneyti 
og setjum okkur 
áframhaldandi 
markmið um að 
draga úr
notkuninni, og þ.a.l. 
losun CO2.
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http://graenskref.reykjavik.is
facebook.com/graenskref

Workplace – Grænu skrefin – upplýsingar og ráðgjöf

TAKK FYRIR

http://graenskref.reykjavik.is/

