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NYHETER

God jul och gott nytt år!
Onsdagen den 6 december genomförde Klimatrådet årets sista möte. Flera nya
satsningar kom på plats:
Nytt långsiktigt forskningssamarbete med Jönköping University, inom ämnet
klimatkommunikation.
Sveriges första ungdomsråd inom klimat startas av Klimatrådet.
Trähusstrategin ”Sätt trä på kartan”, en strategi för ökat trähusbyggande i länet,
kommer gå ut på remiss under våren. Strategin blir den första av sitt slag att omfatta
ett helt län.

Läs mer

Miljöarbete i topp  Region Jönköpings län bäst på att förbättra
400 åtgärder, ett ambitiöst energieffektiviseringsprogram och destruktionsanläggningar för
lustgas på samtliga sjukhus  arbetet för minskad klimatpåverkan i Region Jönköpings län,
medlem i Klimatrådet, ger goda resultat. Faktum är att när det handlar om miljöarbetet är
Region Jönköpings län bäst på att förbättra, det visar den öppna jämförelsen av regionernas
och landstingens miljöarbete för perioden 2009 till 2016.

Den största framgångsfaktorn handlar om engagerade medarbetare, tydliga mål och drivande
chefer – det menar Maria Cannerborg som är miljöchef inom Region Jönköpings län. – Jag ser
att våra goda resultat i bottnar i ett starkt engagemang för klimat och hållbarhetsfrågor hos
våra medarbetare och chefer, säger Maria Cannerborg. Vårt program för hållbar utveckling
innehåller dessutom tydliga och utmanande mål, som gör det möjligt att arbeta kraftfullt och
långsiktigt med frågor som rör klimat, miljö och hållbarhet.

Läs mer

Tosito  kör nu bara på el!

Tosito, medlem i Klimatrådet, är ett engagerat fastighetsbolag som erbjuder lokaler och
bostäder i tillväxtregionen Jönköping. Tositos mål är att bidra till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling genom att skapa platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och
besöka.
Vi tar nu ytterligare ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete, from 1:a halvåret 2018 har vi
enbart eldrift i våra fem förvaltningsbilar, säger Tommy Fritz, vd Tosito AB.

Läs mer

#Solmatchen just nu!

Klimatrådet utmanar Jönköpings läns företag och invånare i att under ett års tid installera så
mycket solel som möjligt. Vem leder just nu?

Läs mer

KLIMATRÅDETS AKTIVITETER
Solceller  en väg till trygg energiförsörjning?
Detta seminarium är ett samarbete mellan Klimatrådet och
Eksjös ingenjörsregemente. Seminariet har sin utgångspunkt i
huruvida solceller är ett energislag att lita på och om det kan
säkerställa en tryggare energiförsörjning i Sverige.Talare på
seminariet kommer vara representanter för

Försvarsmakten, Fortifikationsverket och MSB.
Tid: 24 januari kl. 912.
Plats: Ing2, Stockholmsvägen 26, 575 34 Eksjö.

Läs mer

Gården, ekonomin & klimatet
Klimatrådets fokusgrupp för förnybar energi, jord och
skogsbruk bjuder in till seminarium om resurseffektivisering.
Ta del av inspirerande föreläsare och nyttig information om
hur du och klimatet kan tjäna på resurseffektivisering av din
verksamhet.
Under kvällen kommer dessutom Energicentrums utställning
på 600m2 vara öppen och flera utställare vara på plats för att
informera om och visa upp produkter och nyheter med energi
anknytning.
iSeminariet arrangeras tillsammans med Greppa Näringen,
Energicentrum och LRF Jönköping.
Tid: 31 januari kl. 17:30 – 21:30.
Plats: Energicentrum A6, Kompanigatan 4, Jönköping

Läs mer

Solkraft för företag
På detta seminarium bjuder Elgiganten och Logpoint
Småland, tillsammans med Klimatrådet, in sitt
företagsnätverk i att prata om solkraft. Målet är att du ska
lämna seminariet med kunskapen om huruvida just ditt
företag har ett tak med potential att generera solel samt hur ni
gör för att skaffa solceller.
Tid: 6 februari kl. 911.
Plats: Elgiganten AB, Möbelvägen 51, 556 52 Jönköping

Läs mer

Känner du någon som vill få nyhetsbrevet?
Klimatrådets nyhetsbrev skickas en gång i månaden och vem som helst kan prenumerera!
Besök Klimatrådets webbplats för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Klimatrådets webbplats

Klimatrådet i Jönköpings län
Jesper Agrelius
Sekreterare i Klimatrådets kommunikationsgrupp
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 223 62 20
Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

