Klimatrådets nyhetsbrev maj 2017
Första talaren för Klimatkonferensen spikad!
Den 28 september avslutas Klimatveckan med
Klimatkonferensen, länets främsta arena för klimat, energi
och hållbarhetsfrågor. Klimatkonferensen 2017 tar sin
utgångspunkt i en berättelse om framtid, innovation och
utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur vi agerar de
kommande 50 åren har en stor betydelse för planetens
stabilitet under en mycket längre tid framöver.
Vi kan med glädje presentera årets första talare under
Klimatkonferensen: Kai Wärn, VD och Koncernchef
Husqvarna Group.
Håll utkik på Klimatveckans hemsida för senaste nytt.

Kan man tävla i solkraft?
För att öka andelen solcellsinstallationer i länet planerar
Klimatrådets aktörer att utmana Jönköpings läns invånare i en
Solmatch! För varje anläggning solceller som installeras i
länet under ett helt år ska Klimatrådets aktörer själva
installera solceller!
Förslaget på Solmatchen är ute på remiss hos Klimatrådets
medlemsorganisationer  men redan nu har alltså Vetlanda
kommun signalerat att de är med i matchen!
I Vetlandaposten kan man läsa att Vetlanda kommun
ska installera 109,5 kW solceller som en del i
Solmatchen.

Stort intresse för Vaggeryds ge och takoncept
För att öka återanvändandet och minska avfallet har
åtvervinningscentralen i Vaggeryd startat Ge och Ta, ett
koncept där tryckimpregnerat virke, sten, tegel, betong och
böcker får ges och tas  den som skänker detta är fullt
medveten om att någon annan kan få det. Konceptet väcker
stort engagemang och har bland annat spridits viralt via
sociala medier genom att delas över 2000 gånger på
Facebook.
Sedan tidigare har man arbetat förebyggande genom att
uppmana besökare att skänka fungerande prylar till olika
intresseorganisationer och second hand för återanvändning,
men nu börjar alltså andra typer av avfall att återanvändas 
ett steg framåt mot en hållbar och resurseffektiv
avfallshantering.
Läs mer om Ge och Ta på Återvinningscentralen i
Vaggeryd.

Hur bidrar hållbara inköp till hållbar utveckling?
Under Klimatveckan arrangerar föreningen CSR Småland att ett seminarium om Hållbara inköp
– ett sätt att bidra till en hållbar utveckling.
”Våra inköp av varor och tjänster påverkar både miljön, klimatet och människorna. Hållbara
inköp handlar om att företag och organisationer väger in miljöpåverkan och social påverkan
och inte bara ställer krav på pris och kvalitet vid inköp. Att göra hållbara inköp är ett sätt för
företag och organisationer att minska sin negativa påverkan men kan också stimulera till
utveckling av bättre produkter och tjänster. Under seminariet kommer vi att prata om varför
man bör ställa krav vid inköp, till exempel mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och
affärsetik. Vi kommer också ge konkreta tips på hur man kan göra detta i praktiken. Vilka krav
kan och bör vi ställa och hur säkerställer vi att leverantörerna lever upp till dessa krav?", säger
Anna Carendi, Diya Consulting AB och ordförande i CSR Småland. Anna Carendi kommer att
tillsammans med Patrik Sundberg från Sundberg Sustainability AB och styrelseledamot i CSR
Småland, att hålla i föreläsningen som kommer att ge företag och organisationer kunskap om
hur de kan ta ansvar för hållbar utveckling genom att göra hållbara inköp.
Mer information om seminariet om Hållbara inköp finns här.

Sommar, sol, glass och...workshops!
Under våren och sommaren 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!

Framtidens parker och grönytor
Den 30 maj bjuder Klimatrådet i samarbete med
Husqvarna Group in till presentation om framtidens
parker och grönytor. Under presentationen diskuteras
framtidens parkskötsel och grönytor samt miljöoch
arbetsmiljöfördelar och demonstration av
batteriprodukter.
Plats: Husqvarna fabriksmuseum, Huskvarna
Tid: 09:45  12:00.
Fullständigt program och anmälan.

18 maj: Solkväll på Gummifabriken
Plats: Gummifabriken, Värnamo
7 juni: Frukostmöte  elfordon och
laddinfrastruktur
Plats: Atteviks personvagnar, Nässjö
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
klimatveckan.klimatradet.se

Nominera till Klimatpriset!
På Klimatkvällen den 28 september delas länets
mest prestigefyllda pris ut för ett framgångsrikt
och attraktivt klimatarbete.
Har din egen organisation gjort något bra för
klimatet  eller känner du någon som förtjänar
Klimatpriset?
Läs om tidigare vinnare och nominera din
favoritkandidat till Klimatpriset här.
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