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Snart blåser vi igång Solmatchen!
Solmatchen är en match som aldrig tidigare genomförts. Den handlar inte om taktik
eller defensivt spel – i Solmatchen är det full offensiv från början.
Klimatrådet utmanar Jönköpings läns företag och invånare i att under ett års
tid installera så mycket solceller som möjligt.
Den 28 september blåses matchen igång. Vem kommer installera mest solceller?
Du kan följa Solmatchen och hur det går med solcellsinstallationerna här.

Nya satsningar från Klimatrådet
På Klimatrådets möte den 22 juni, där vi hade nöjet att vara på IKEA Jönköping, beslutades
även två ytterligare satsningar som du kan läsa mer om här nedan.

Nu ska vi minska på matsvinnet
12 av 13 Kommuner i länet har enats om att förstärka arbetet med att minska på matsvinnet.
Kommunerna åtar sig att redovisa matsvinnet och utarbeta en metod för att minska
matförlusterna.

Strategi för träbyggande i Jönköpings län
Nyligen bildades det en arbetsgrupp för att uppmuntra träbyggande i hela länet. Målsättningen
är att ta fram en strategi som visar vägen framåt för mer träbyggande i länet.

Klimatrådet presenterar
solmatchen på Almedalsveckan
Klimatrådet står värd för ett seminarium om Solmatchen
och samverkan under Almedalsveckan tisdagen den 4
juli.
Solkraft är en del av lösningen för att nå ett klimatsmart
energisystem. Men utbyggnadstakten är fortsatt låg,
trots konkurrenskraftiga priser och små klimatavtryck.
Vi behöver öka takten! Kan innovativa
samverkansformer påskynda utbyggnaden?
Tid: 4 juli, Klockan 12  14.
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Läs mer om seminariet på Almedalen här.

Den 2028 september arrangerar Klimatrådet för fjärde året i rad en Klimatvecka med
över 20 aktivieteter i hela Jönköpings län. Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet
sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år
2050 är ett plusenergilän.
Nu finns hela programmet och information om aktiviteterna på Klimatveckans
webbplats.

Läs hela programmet till Klimatveckan 2017

Agenda 2030  en hållbar värld?
Agenda 2030 har stor bäring på klimat och energi. Den 24
oktober tar Jönköpings län avstamp för att göra avtryck i
framtiden. Vi vill nå de globala hållbarhetsmålen, men hur gör
man det?

Läs mer om Agenda 2030dagen.

Kommande aktiviteter
Solkväll i Tranås
Tid: 30 augusti, kl. 18.00.
Plats: Kyrkans församlingshem, Majorsgatan 1 Tranås.
Solkväll i Östra Vätterbranterna
Tid: 4 september, kl. 18.30
Plats: Allianskyrkan i Ölmstad, Ånaryd 26, 563 93 Gränna.
Så får din Brf solceller!
Tid: 7 september, 18.30
Plats: Energicentrum A6, Kompanigatan 4, Jönköping.
Klimatveckan 2017
Tid: 20  28 september
Plats: Hela länet!

Läs mer och anmäl dig till seminarierna här.

Trevlig sommar!
Klimatrådet önska alla en trevlig och skön sommar! Med nya
krafter laddar vi upp inför en fullspäckad höst. Utöver en
rekordstor Klimatvecka fortsätter vi med fler aktiviteter under
hösten, håll utkik!
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