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New Hair Team



New Hair Team i Odense har sparet 7.500 kr. om året 
siden 2010 ved at udskifte en 5-10 år gammel vaske-
maskine og tørretumbler med energirigtige modeller samt 
indføre LED-belysning ved kassen og i vinduerne ud mod 
gaden. Investeringen var på 10.000 kr., så allerede i 2011 
har den givet overskud.

For Susanne Esbensen fra New Hair Team er motivet enkelt: Hun 
vil gerne gøre noget for miljøet, og de steder, hvor det er muligt at 
gøre noget med simple virkemidler, er det oplagt at gå i gang. At 
indsatsen også giver økonomiske gevinster, skader på ingen måde - 
det er en meget behagelig oplevelse, når man første gang får penge 
tilbage fra elselskabet.

Fremtidens muligheder
New Hair Team overvejer stadig, hvilke muligheder der er for både 
at spare flere penge og forbedre miljøindsatsen endnu mere: Var-
men bør kunne udnyttes bedre i lokalerne, hvor der er højt til loftet. 
Klimaanlægget må kunne optimeres. De skal have undersøgt, om 
vinduesruderne isolerer godt nok og samtidig kan holde varmen ude 
om sommeren.

Og så skal de have afklaret, om LED-teknologien er ved at være 
tilstrækkeligt udviklet til, at den også kan bruges i selve salonen. 
Det stiller høje krav til diodernes farvegengivelse, da det er vigtigt, 
at kunderne kan se deres hårfarve, nøjagtigt som den tager sig ud i 
almindeligt dagslys.

Miljøvenlige produkter
New Hair Team anvender produkter fra firmaet Davines. Det bru-
ger genanvendelig emballage og kompenserer for CO2-udledning i 
forbindelse med produktion og transport ved at bidrage til at plante 
skov, efter det italienske koncept Impatto Zero.

New Hair Team har været medlem af KLIMAVÆRKET i Odense som 
KLIMAKVIK siden november 2011.
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