Klimatrådets nyhetsbrev juni 2017
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

"Större, bättre och mer välbesökt än någonsin tidigare!"
Visst känner du igen dig i beskrivningen! Nu är det dags igen för årets största och mest
inspirerande mötesplats för klimat, energi och hållbarhetsfrågor  Klimatkonferensen!
Klimatkonferensen 2017 tar sin utgångspunkt i en berättelse om framtid, innovation och
utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

28 september, klockan 12:30  16:30
Registrering, näringsrik och hållbar lunch från klockan 11:00.
Kostnadsfritt och öppet alla!
Mer information och anmälan till Klimatkonferensen.

En festlig kväll för klimatet
Varmt välkomna till en festlig kväll för Klimatet! Som avslut på

Klimatkonferensen bjuder vi in till en underhållande och
inspirerande kväll där vi får lyssna till vår folkkära Mark
Levengood, som ska tala om hur vi människor hanterar
förändring. Ska vi nå omställningen till ett mer hållbart
samhälle krävs förändring  i samhället, i tekniken och kanske
framförallt i vårt beteende.
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Tid: klockan 12:30  17:30, direkt efter Klimatkonferensen

Anmäl dig redan idag!

Klimatpriset 2017 nominera nu!
Sedan år 2012 delas länets främsta pris för ett framgångsrikt
klimatarbete, Klimatpriset, ut till framstående och innovativa
satsningar inom energi och klimatområdet i Jönköpings län.
Har din egen organisation gjort något bra för klimatet  eller
känner du någon som förtjänar Klimatpriset?

Nominera din favoritkandidat till Klimatpriset här.

Solsafari i hela länet!
Under Klimatveckan på söndagen den 24 september kommer över 50 solcellsägare visa upp
sina solcellsanläggningar för besökare. Företag, skolor, lantbrukare och privatpersoner från
länets samtliga kommuner vill gärna visa upp hur de producerar sin egen el.
Några av deltagarna är Jan Lundberg med dottern Lina och hennes barn. På deras gård sitter
40 kW solceller på ladugårdstaket och de är dessutom delägare i en vindkraftpark.
"Vi grannar samlade oss till projektet Topperyd vindpark som nu skördar energi från vinden
som vi tidigare knappast värdesatt. Detta väckte samtidigt en förståelse och engagemang hos
våra barn och barnbarn."

Spana in vilka som visar upp sin solelsanläggning på Klimatveckans webbplats.

Klimatrådet i Almedalen
Klimatrådet står värd för ett seminarium under
almedalsveckan tisdagen den 4 juli kl.12:00  14:00.

Med frågeställningen Kan man tävla i Solkraft?
presenterar Klimatrådet innovativa samverkansformer
för att påskynda utbyggnaden av solel i Jönköpings län.

Läs mer om seminariet på Almedalen här.

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