Klimatrådets nyhetsbrev april 2017
Omställningen sker snabbast i Jönköpings län
I Energimyndighetens årliga rankning av Sveriges 21 läns
klimat och energiarbete tar Jönköpings län täten, tillsammans
med Skåne och Örebro. Men det finns mycket arbete kvar att
göra om vi ska nå målen för minskade utsläpp av
växthusgaser och visionen om Jönköpings län som ett
plusenergilän år 2050.
Med gemensamma krafter driver Klimatrådet i Jönköpings län
utvecklingen framåt i omställningen till ett hållbart samhälle.
Läs mer om Energimyndighetens rankning av länens
klimatoch energiarbete.

RISE ny medlem i Klimatrådets fokusgrupp för
Energieffektivsering, Konsumtion och Livsstil
Research Institute of Sweden – Sveriges forsknings och
innovationspatner för näringsliv och samhälle, RISE, har som
målsättning är att arbeta för effektivare resursanvändning.
Institutet går med i fokusgruppen för att kunna samverka med
Klimatrådets medlemsorganisationer.
RISE vill driva projekt för att uppnå en hållbar vattenoch
energianvändning. Fokus ligger på småoch medelstora
företag, men RISE jobbar även med offentlig sektor och stora
företag.
Har din organisation en idé eller är nyfikna på hur RISE kan
hjälpa till – tveka inte att höra av dig till
per.sommarin@ri.se, telefon 010516 60 69.

Regeringen vill slopa bygglov för
solcellspaneler och solfångare
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda
förutsättningar för undantag om bygglov för montering av
solcellspaneler och solfångare. Syftet med förslaget är att
underlätta ökad produktion av förnybar energi och undanröja
krångliga regler.
Läs Regeringens pressmeddelande.

Ny arbetsgrupp för att stimulera ökat
trähusbyggande
På initiativ från Klimatrådet startar en arbetsgrupp med syfte
att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. I
arbetsgruppen deltar över 10 aktörer som representerar
forskning och utbildningsområdet, fastighetsbranschen,
offentlig sektor och industri. Nästa möte hålls på Träcentrum
den 16 maj.

Ytterligare medel för lokala klimatåtgärder
Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget en ökning av anslaget till klimatåtgärder på en halv
miljard kronor. Det innebär bl a att det nu finns 1,2 miljarder budgeterat för det lokala
klimatinvesteringsstödet Klimatklivet år 2017. Dessutom planeras det förändringar i den
förordningen som styr Klimatklivet, så att det ska bli enklare att söka pengar för klimatsmarta
åtgärder.
Läs Regeringens pressmeddelande om uttökade medel för Klimatklivet.
Klimatrådet planerar en särskild informationsträff eftermiddagen den 22 juni om vad tillskottet
av medel och ändringen av förordningen innebär. Det är öppet för alla  varmt välkommen!
Tid: Efter Klimatrådets möte den 22 juni kl. 13:00  15:00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Frågor eller funderingar?
Kontakta Jesper Agrelius, Jönköpings läns kontaktperson för Klimatklivet, för att bolla idéer
eller få mer information om vilka möjligheter din organisation har att ta ett eget klimatkliv.

Klimatrådets vår fullspäckad med aktiviteter
Under våren arrangeras flera seminarier och workshops av Klimatrådets fokusgrupper i
samverkan med andra organisationer i länet. Du får den senaste informationen och praktisk hjälp
med att fylla i ansökningar till olika stöd inom klimatoch energiområdet. Allt är kostnadsfritt 
varmt välkommen!

27 april: Tema laddinfrastruktur och Klimatklivet
Plats: GARO AB, Gnosjö
11 maj: Solfika i Skillingaryd
Plats: kommunhuset, Skillingaryd
18 maj: Solkväll på Gummifabriken
Plats: Gummifabriken, Värnamo
30 maj: Framtidens parker och grönytor
Plats: Husqvarna Fabriksmuseum
7 juni: Hållbara personvagnar
Plats: Atteviks personvagnar
Läs mer och anmäl dig till workshoparna.

Klimatveckan 2017
Den 2128 september arrangerar Klimatrådet
för fjärde året i rad en Klimatvecka.
Med gemensamma krafter arbetar vi nu fram
2017 års program  håll dig uppdaterad om
Klimatveckans program och aktiviteter på
www.klimatveckan.klimatradet.se

Klimatrådet i Jönköpings län
Jesper Agrelius
Sekreterare i Klimatrådets kommunikationsgrupp
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 223 62 20
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