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VI HAR IKKE ET 
CO2 PROBLEM!
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Vi har et 
livsstilsproblem 

med et CO2 
symptom!
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Klimaklubben.no

• Nytt banebrytende verktøy for å hjelpe 
folk til å endre til mer miljø- og 
klimavennlige vaner.

• En blanding av et nettsamfunn og 
individuelle skreddersydde 
oppfølgingsmuligheter
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Klimaklubben.no 
http://gronnhverdag.no.ezdeal.no/lg/

• En CO2 kalkulator + Grønn score som gir deg oversikt 
over nå situasjonen din

• Du får med utgangspunkt i scoren din noen anbefalinger 
på hvor du bør sette inn støtet

• Du lager deg nye målsettinger og tegner din egen profil 
med interesseområder

• Du velger den oppfølging som du ønsker, både frekvens 
og form (mail/sms) med tips og løsninger tilpasset akkurat 
dine behov.

• Du registrerer dine aktiviteter på ”Min side” og får poeng 
for innsats og resultat.

Klimaklubben.no 
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Noen av suksesskriteriene er at 
disse er med…

• Nasjonale myndigheter 
• Næringsliv
• Stor nett/media-aktør; VG.net
• Organisasjoner 
• Lokale myndigheter; Kommunene!
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Målsetting 2008
• Lansering 1.september
• Utsendelse av tilbud til 500 000 mennesker
• 250 000 tatt testen
• 30-50 000 registrert seg som brukere
• 100 kommuner sluttet seg til
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Muligheter for kommunen
• Kommunen en integrert del av programmet
• Kommuneskjold knyttet til postnummer på ”min side”
• Kommunisere direkte med innbyggerer som er opptatt av 

klima- og miljø
• Få ut statistikk på CO2 besparelser i kommunen
• Konkurranse mellom bedrifter og virksomheter i 

kommunen
• Kartlegge interesse hos innbyggere for spesielle 

temaområder
• Tilbud om kurs og aktiviteter
• Tiltak knyttet til klimaplaner – målbare resultater
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Hva krever dette av din 
kommune?

GRATIS å bruke!!!! ☺
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Hva krever dette av din 
kommune?

3 nivåer:
1 Legge ut linken/knappen til 

www.klimaklubben.no på kommunens sider + 
nyhetsbrev ol 

2 Bli en del av www.klimaklubben.no med egen 
kommune logo /våpenskjold med en link til 
kommunens egne miljøsider som er tilpasset 
innbyggere.

2. Bruke verktøyet til å mobilisere egne ansatte

http://www.klimaklubben.no/
http://www.klimaklubben.no/
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