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Gjør som 700 andre bedrifter og bli en

HjemJobbHjem-bedrift

E
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TILBY sykler og sykkelveileding

– test av el
levert på jobb
– 10 elsykler til utlån
– Rimeligere busskort lan
etsp
– skreddersydd aktivit e
tt
– konkurranser for ansa er
kl
–kjemperabatt på elsy spartnere
d
gjennom våre samarbei rag
fored
– motiverende kurs og iria
insp
– teambuildingsdag på
– sykkelservice på jobb jon
uks
– dokumentert co2-red
e
– reisevaneundersøkels rtifisering
se
– Markedsmateriell og udd
sk
– bistand til prosjekttil

ENDRINGER

er ikke lett, MEN det er lettere enn du tror! Det tar ikke så mye
lenger tid å sykle eller kjøre kollektivt til jobb, av og til går det også raskere. Spesielt når de
ansatte får teste livet med elsykkel.
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Det er det vi drømmer om at du skal tenke når du leser dette.
HjemJobbHjem hjelper arbeidsplasser å tilrettelegge og
motivere ansatte til å endre reisevaner ved å tilby attraktive
måter å komme seg til jobb. Bli med da vel?

KOSTNAD pr ansatt per måned =
HJEMJOBBHJEM er en grønn mobilitetsordning for bedrifter

i Nedre Glomma-regionen. Målet er å få flere ansatte til å gå, sykle eller reise
kollektivt til og fra jobb. Gjennom felles innsats vil HjemJobbHjem-bedriftene
bidra til renere luft og bedre bymiljø i Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg b
 idrar
de mange positive og motiverende tiltakene til økt trivsel og samhold på
arbeidsplassen.

Bypakke Nedre Glomma står bak HjemJobbHjem og INSPIRIA science center
drifter ordningen. I tillegg er Østfold kollektivtrafikk en viktig samarbeids
partner for kollektivreisene.

NYSGJERRIG?
Da vil vi gjerne høre fra deg. Vi
tar en hyggelig prat, og forteller
mer om hva det vil si å være en
HjemJobbHjem-bedrift.

Anja Sonerud Tlf 452 23 817
Christopher Leiknes Tlf 452 22 746
E-post: hjh@inspiria.no
hjemjobbhjemnedreglomma.no

FOR DEG SOM ANSATT
MOSJON

SNU TANKESETT

MESTRING

Alle vet at fysisk aktivitet er bra
for helsen, men ikke alle vet
hvordan de skal komme i gang.
Når jobben tilrettelegger for å la
bilen stå, er det lettere å få mer
mosjon i hverdagen.

Å se løsninger fremfor å lete
etter unnskyldninger er en nyttig
mental øvelse for å angripe
problemstillinger. Alternativ
transport til jobb gir små,
verdifulle pusterom i hverdagen.

Ved å oppnå små og store mål,
vil du føle mestring. Mestring
gjenspeiler seg direkte i vårt
selvbilde, og får oss til å føle
oss vel. Spesielt når man
overkommer en utfordring.

ØKONOMI

MILJØ

MENTAL HELSE

En kjent problemstilling er
følelsen av å ikke kunne handle
på vei fra jobb hvis man går eller
sykler. Bytter du ut småhandling
med ukeshandling vil du spare
både på mat og på å la bilen
stå. På et helt år utgjør det
masse! Til småhandling fungerer
sykkelveske eller sekk fint.

Å la bilen stå er bra for
nærmiljøet og for å redusere
CO2-utslippene våre. Å ta
sitt ansvar og være en del av
dugnaden føles godt, og ikke
minst er det viktig.

Ved å være mer aktiv, trives også
topplokket vårt bedre. Med små
pusterom i hverdagen og mer
energi og fokus til det man har
lyst til å drive på med.
HjemJobbHjem tilbyr blant
annet helseforedrag som en del
av pakken til medlemsbedrifter.

FORBILDE

FELLESSKAP

BONUS

Overfor venner og familie går
man foran som et motiverende
og godt eksempel. Kanskje
du kan påvirke noen i positiv
retning ved å endre dine egne
reisevaner?

Trivsel på arbeidsplassen er
viktig. Fellesskapsaktiviteter ved
siden av jobb er med på å styrke
teamfølelsen.
HjemJobbHjem arrangerer
morsomme aktiviteter gjennom
året.

Billig månedskort på buss
i hele Østfold, service på
sykkelen din, motiverende
kursing, konkurranser og
overraskelser, er en del av
moroa som medlemsbedrift i
HjemJobbHjem.

I feel smokin’ hot!

FOR BEDRIFTEN
MILJØPROFIL

KOSTNAD

FORPLIKTELSER

Det er en stor fordel for
bedriften å ha en synlig
miljøprofil. HjemJobbHjem er
et konkret og positivt tiltak som
vil styrke bedriftens muligheter
i forbindelse med anbud og
søknader. Synliggjøring av
reduksjon av CO2-utslipp bidrar
til positivt omdømme.

Det koster kr. 10,- per ansatt per
måned. Gjennom medlemsskapet
får også ansatte tilbud om rimelig
månedsbillett på kollektivreiser
i Østfold. Bedriften får
veiledning og kan tilby ansatte
rabattordninger/leasingavtaler på
elsykkel.

Bedriften velger sin
kontaktperson, som får tett
oppfølging av HjemJobbHjem.
Videre setter bedriften
et mål for en kollektiv
endringsreise på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra den årlige
reisevaneundersøkelsen blant
de ansatte.

TILSKUDD

ANSATTES TRIVSEL

Gjennom HjemJobbHjem har
bedriften mulighet til å søke
tilskudd på opptil 50.000,- til
tiltak som fremmer sykkel, gange
og kollektive transportmetoder
til og fra jobb. Finansieringsgrad
er opptil 50 % av total
prosjektkostnad.

Ved å motivere og tilrettelegge
for økt fysisk aktivitet blant
ansatte, får man kreative,
fokuserte og mer fornøyde
ansatte. God fellesskapsfølelse,
fysisk og psykisk helse vil
gjenspeile seg i produktivitet,
omdømme og resultat.

REDUSERT
SYKEFRAVÆR
Mer aktive ansatte gir økt
motivasjon og potensielt
redusert sykefravær. Dette kan
spare bedriften for store utgifter.

SAMFUNNSANSVAR

ELSYKLER OG KURS

AKTIVITETSPLAN

Ved å vise at man tar sitt
samfunnsansvar og verdsetter
ansattes helse og trivsel,
blir man en mer attraktiv
arbeidsplass. Dette vil kunne
tiltrekke nye og flere søkere, som
igjen vil kunne gjenspeile seg i
bedriftens resultat.

Ordningen er finansiert av
Bypakka Nedre Glomma.
HjemJobbHjem kan derfor
tilby din bedrift toppmoderne
elsykler til utlån, service på
sykler, kursing, arrangementer,
rådgivning og markedsmateriell.

I samarbeid med HjemJobbHjem
utarbeides det en aktivitetsplan
for hele året. HjemJobbHjem
koordinerer og tilpasser
aktiviteter som passer din
bedrift, i samråd med utvalgt
kontaktperson.

Vi er stolte av arbeidsplass
en vår
som tar samfunnsansvar
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De ansatte svarer
på en kartleggingsundersøkelse om
sine reisevaner.

I løpet av året gir vi
veiledning og
oppmuntring til
de ansatte med
budskapet om å la
bilen stå av og til.
Og vi tilrettelegger
eller gjennnomfører
konkurranser,
kampanjer og artige
teambuildingsaktiviteter.
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Tilrettelegging
for endring av
reisevaner ved hjelp
av aktivitetsplanen
fra HjemJobbHjem.
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Inngå avtale mellom
bedriften din og Bypakke
Nedre Glomma om bli en
HjemJobbHjem-bedrift.

Mer balanserte, glade og
fokuserte ansatte som har
det bra både på jobb og
privat.

Etter en tid, når bedriften har
minsket sitt CO2-utslipp og
opplevd positive endringer på
arbeidsplassen...

BOOM!

...da innser man at å være en
HjemJobbHjem-bedrift, ikke bare er
noe man gjør — det er noe man ER.
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Bli en mer attraktiv
arbeidsplass med
bedre omdømme.
Spennende mennesker
legger merke til dere.

5

7
De ansatte støtter
hverandre underveis og
samarbeider bedre.

Å endre vaner tar tid. Man må bygge
sten på sten. I HjemJobbHjem har man
tilgang på kurs og tilrettelegging for å
holde motivasjonen oppe – gjennom
hele året.
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SAMARBEIDSPARTNERE:
hjemjobbhjemnedreglomma.no

PARTNERE I BYPAKKA:

