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NYHETER
Husqvarna installerar #Solmatchens första
anläggning
Under Klimatveckan 2017 blåstes Klimatrådets satsning
#Solmatchen igång. Under ett års tid ska Klimatrådet
försöka installera mer solceller än hela Jönköpings län
tillsammans. Förra året installerade Jönköpings län mer än 20
000 m2 solceller, kan Klimatrådet bräcka det?
Först ut att plugga in sin anläggning var Husqvarna AB som
installerat 18 kW (ca 130 m2) vilken beräknas producera
ungefär 18 000 kWh per år. Detta blir Husqvarnas första
anläggning i Sverige, men antagligen inte den sista. Alltså har
Klimatrådet tagit ledningen i Solmatchen, men tävlingen är
långt ifrån över!

Följ #Solmatchen på Klimatrådets hemsida

Hur påverkar klimatförändringar förorenade
områden och miljöfarlig verksamhet?
Länsstyrelsen har publicerat en rapport om klimatpåverkan på
miljöfarlig verksamhet och förorenade områden. I rapporten
har man använt geografiska informationssystem för att se
vilka objekt i länet som tros kunna drabbas av översvämning,
skred eller skyfall och det rör sig om ett flertal platser runtom
i länet. Rapporten tar fram ett urval och klargör vilka
förorenade områden och miljöfarliga verksamheter man
behöver arbeta vidare med. Publikationen är till nytta för
framtida insatser med att klimatanpassa tillsynen av miljöfarlig
verksamhet och förorenade områden.

Läs mer

Vad vill unga förändra i Jönköpings län?
Ungdomar berörs allra mest av klimathotet men deras röster
får sällan komma till tals. Nu ska det bli ändring på det.
Klimatrådet har beslutat att bilda ett ungdomsråd som ska
göra unga mer delaktiga i länets utveckling. Startskottet för
ungdomsrådet gick under Klimatveckan. Ungdomsrådet syftar
till att lämna förslag till Klimatrådet som bidrar till att nå
uppsatta klimatmål i Jönköping län.

Läs mer

Jönköping university ett föredöme inom hållbar
utveckling
Jönköping University, medlem i Klimatrådet, beskrivs som ett

föredöme för andra lärosäten när Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) utvärderat lärosätens arbete för främjande av hållbar
utveckling inom utbildningsområdet. Jönköping University
bedöms ha en väl utvecklad process för arbetet och uppges ha
kommit långt i sitt utvecklingsarbete med att integrera hållbar
utveckling i utbildningen.

Läs mer

KLIMATRÅDETS AKTIVITETER
Solkraftsworkshop i Ölmstad
Har du ett tak lämpat för solceller? Den frågan besvaras den
13 november på solkraftsworkshop i Ölmstad.
Workshopen riktar sig till dig som är intresserad av vilka
fördelar som kommer av att installera solceller. Vi går igenom
hur solkraft fungerar, om ditt tak är lämpligt och vilka stöd
som finns att tillgå. Målet är att du ska lämna träffen med
kunskapen om huruvida just du har ett tak med potential att
generera solel samt hur du gör för att skaffa solcellspaneler.
Tid: 13 november kl. 18:30
Plats: Allianskyrkan, Ölmstad

Läs mer

Seminarium om laddbara fordon
Detta seminarium är ett samarbete mellan Klimatrådet och
Atteviks personvagnar AB. Seminariet har sin utgångspunkt i
hur fler företag och organisationer kan välja elfordon för att
göra sina transporter mer miljövänliga.
Tid: 21 november kl. 7:309.
Plats: Atteviks, Jönköping.

Läs mer

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
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