Inspelningsassistent och produktionsassistent
I din yrkesroll kan du arbeta utifrån denna checklista. Oavsett vilken avdelning du arbetar på är det viktigt att du uppmuntrar
miljöarbetet som är ett kollektivt arbete. Du bidrar på ett bra sätt genom att läsa produktionsbolagets miljöpolicy, vara positivt inställd
till arbetsmetoder som har en mindre miljöpåverkan och komma med egna gröna initiativ.
Som inspelningsassistent och produktionsassistent har du en viktig roll att fylla genom att se till att produktionens gröna mål efterlevs.
Förutom att vara insatt i din egen checklista har du också nytta av att läsa checklistan för producent, produktionsledare och koordinator.
ÅTGÄRD

ANSVARIG
Planering och förproduktion

1

Fråga efter och läs igenom produktionsbolagets miljöpolicy.

2

Gör en plan tillsammans med produktionsledare och platschef för hur du ska arbeta hållbart.

3

Ställ krav på leverantörer. Kommunicera till dem att ni arbetar miljövänligt, och fråga dem hur
de kan ge er den mest miljövänliga lösningen.

4

Gör en avfallsplan med sopsortering för produktionskontoret och alla inspelningsplatser
tillsammans med platschef och produktionsledare. (se förslag på avfallsplan)

5

Upprätta station för kompost/organiskt avfall på alla inspelningsplatser samt i lunchlokal.

6

Planera var du gör dina inköp för att handla I butik eller på nätet där utbudet av rätt produkter
finns.

7

Köp inte ny utrustning, återanvänd från tidigare inspelningar eller köp secondhand.

8

Planera logistiken av dina transporter och inköp för att minska användandet av bil. Åk
kommunaltrafik vid inspelning i studio eller annan inspelningsplats där det går att lämna
utrustning över natten.

9

Efterfråga miljöbil som ditt tjänstefordon.

10 Om din tjänstebil är en dieseldriven skåpbil tanka miljödiesel på utvald station.
Använd elastiska band vid uppfästning av skyltar eller annat, använd aldrig tejp eller häftpistol
11 på träd.
Inspelning
12 Sätt upp skyltar på inspelningsplats som uppmanar och underlättar sopsortering.
13 Tillverka alla skyltar i material som går att återvinna.
Använd elastiska band vid uppfästning av skyltar eller annat, använd aldrig tejp eller häftpistol
14 på träd.
15 Förse teamet med individuella vattenflaskor som går att återvinna.
Placera vattendunkar på inspelningsplats där teamet kan fylla på sina vattenflaskor, eller
16 informera teamet om var det finns en kran på inspelningsplats.
Använd inte engångsartiklar, bestick eller glas. Använd flergångs bestick, glas och tallrikar för
17 lunch och övriga måltider.
Om engångsprodukter används, köp produkter tillverkade av organiskt nedbrytbart material.
18 Nedbrytbara pappmuggar, bestick och tallrikar finns tillgängliga på marknaden.
19 Använd miljömärkta rengöringsprodukter och hygienprodukter.
Försäkra er om att städbolag som anlitas använder miljömärkta rengöringsprodukter och
20 sopsorterar allt avfall.

UTFÖRD

21 Använd soppåsar tillverkade i återvunnet och biologiskt nedbrytbart material.
Försäkra er om att inget skräp lämnas kvar på inspelningsplatsen. Var noga med att ta en
22 besiktningsrunda efter att alla lämnat.
Catering och fikabord
Gör växtbaserad kost till norm på fikabordet, vid lunchmåltider och övertidsmat. Ha endast kött,
23 fisk och mejeriprodukter som tillval.
Prata med catering om att absolut ej servera rödlistad fisk och att endast servera svenskt
24 ekologiskt kött och mejeriprodukter.
Kommunicera fördelarna med vegetarisk kost till hela teamet. Miljömässiga men också
25 hälsoaspekten.
26 Förhindra att fett och olja sköljs ner i avloppet
27 Estimera antalet luncher och åtgången på fikabordet väl för att undvika mat svinn.
Vid inköp av fika, köp ekologiska närodlade och rättvisemärkta produkter när det finns
28 tillgängligt.
Var delaktig i produktionens miljöarbete och var insatt i vad det innebär för övriga avdelningar.
Genom att välkomna förslag och arbetsmetoder samt komma med egna idéer bidrar du till en
positiv utveckling för miljön på din arbetsplats.
29 Arbeta efter principen "reduce -> reuse -> Recycle"
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