Nyhetsbrev januari 2018

NYHETER

Rekordstor utbyggnad av solceller

Den senaste sammanställningen av solcellsinstallationer i Jönköpings län visar på en
än större utbyggnad än vad många trodde var möjlig, hela 84 procent det senaste
året. Över 800 nätanslutna anläggningar bidrar nu till visionen om att bli ett
Plusenergilän.

Läs mer

Ungdomsrådet lyfts fram i årskrönika

Över 200 000 lyssnare i Sveriges Radios vetenskapsprogram Klotet tog del av

ungdomsrådets arbete och den första insatsen pågår  en designtävling. Energilagring
med elbilsbatterier och solkraft är i fokus.

Läs mer

Klimatrådet medarrangör till nationell konferens

Nyckelbegrepp för konferensen är samverkan, inspiration och ledarskap i arbetet med
tillväxt och hållbar utveckling. Med konferensen vill Klimatrådet uppmuntra till och
sprida effekterna av regional samverkan och ett ambitiöst regionalt klimatarbete.

Läs mer

26 000 ton mindre koldioxid per år räcker inte...

Jönköpings län placeras på en fjärdeplats i antal genomförda åtgärder i Klimatklivet.
Närmare 100 projekt är nu igång vilket förväntas ge en årlig utsläppsminskning på 26
000 ton koldioxidekvivalenter. Klimatrådet genomför seminarier och workshops för att
lyfta Klimatklivet. Har ni en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns
det nya möjligheter att söka för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.

Läs mer

KLIMATVECKAN

Vill du arrangera något på Klimatveckan 2018?

Planeringen inför Klimatveckan 2018 har påbörjats och just nu formas veckan för att bli
så aktuell som möjligt.
Klimatveckan 2018 pågår mellan den 12  19 september. Boka in veckan redan idag!
Vill du eller din organisation anordna en aktivitet på klimatveckan?

Klicka här för att engagera dig

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

24 januari

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.

31 januari

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 energianknytning.
Seminariet 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

6 februari

samt hur ni gör för att skaffa solceller.
Tid: 6 februari kl. 911.
Plats: Elgiganten AB, Möbelvägen 51, 556 52 Jönköping.

Läs mer

KLIMATRÅDETS NYHETSBREV
Klimatrådets nyhetsbrev skickas en gång i månaden och vem som helst kan
prenumerera! Besök Klimatrådets webbplats för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådet i Jönköpings län
Klimatrådet är till för att åstadkomma en
energiomställning och driva på arbetet med
klimatanpassning i Jönköpings län.
Klimatrådet bildades år 2011 på initiativ av
Länsstyrelsen i samverkan med länets
kommuner, regionen, många myndigheter och
ett stort antal företag, ideella organisationer
och högskolan.
Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

