Klimatrådets nyhetsbrev oktober 2017

REKORDSTOR KLIMATVECKA!

Nu är Klimatveckan slut för i år! Klimatveckan 2017 blev en succé med 26 aktiviter i alla länets
kommuner med tusentals besökare. Även om den intensiva Klimatveckan är över för i år,
fortsätter och förstärks arbetet för att nå ett Plusenergilän. I detta nyhetsbrev summeras några
av Klimatveckans höjdpunkter och du får läsa om flera nya satsningar.

Fullsatt seminarium om de offentliga kökens
roll för att främja miljösmart, god och lokalt
odlat mat
Under klimatveckan arrangerades en heldag om mat och
klimat. Genom smarta val och metoder kan offentliga kök
bidra till miljösmart, god och lokalt odlad mat och minskat
matsvinn. Seminariet handlade bland annat om etisk hänsyn
vid offentlig upphandling, regional livsmedelsstrategi för
Jönköpings län och erfarenheter för minskat matsvinn.
Seminariet arrangerades av två av Klimatrådets fokusgruper i
samverkan med Grönt Kluster.

Läs mer

Fokus på vattenbrist och värmeböljor under
klimatanpassningsdagen
Under klimatveckan arrangerades en heldag med fokus på hur
vi hanterar effekter av klimatförändringar i Jönköpings län.
Vattenbrist och värmeböljor var dagens två teman, där
programmet bland annat belyste hur man kommunicerar
vattenbrist till allmänheten, kartläggning av värmeböljor i
stadsmiljöer och på vilket sätt man kan använd gröna tak som
klimatanpassningsåtgärd.
Klimatanpassningsdagen arrangerades av Klimatrådets
fokusgrupp för anpassning till klimatförändringar i samverkan
med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs mer

Lyckad klimatdag i Jönköping

Under klimatveckan den 23 september fylldes Jönköpings
stadskärna med verksamheter som bidrar till ett mer hållbart
samhälle. Under klimatdagen tog närmare 1000 personer
tillfället att klämma på solceller, el, och biogasbilar, testa
elcyklar,utmana sina klimatkunskaper och även kliva ombord
på Länstrafikens nya laddhybridbuss.

Läs mer

NYHETER
Ungdomsrådet ger röst åt en ohörd grupp
Under klimatveckan sände Vetenskapsradions internationella
miljöprogram Klotet från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping,
där eleverna hade aktiviteter om miljö, klimat och hållbarhet.
Detta var även startskottet på satsningen för ett
ungdomsråd i Jönköpings län.
Ungdomsrådet ska ta tillvara på ungdomars engagemang i
klimatfrågor och syftar till att bredda pågående satsningar
som gör Jönköpings län till ett plusenergilän.

Läs mer

Årets klimatprisvinnare är...
Årets Klimatprisvinnare blev Långhult Biogas och
Söderlinds ekologiska grönsaker för sitt innovativa
energisamarbete i Habo kommun, där biogas från gödsel och
livsmedelsavfall blir grön el och värme till Söderlinds
tomatodling, ett resurssmart och klimateffektivt
energisamarbete.
Sedan år 2012 delas Klimatrådets klimatpris ut till
framstående och innovativa satsningar inom energi och
klimatområdet i Jönköpings län. Klimatpristagaren ska på ett
förtjänstfullt sätt bidra till Klimatrådets vision eller på annat
sätt bidra till att främja länets klimat och energiarbete.

Läs mer

#solmatchen har startat!
Klimatveckan bjöd på mängder av solkraftaktiviteter. En
branschdag, två seminarier och ett solsafari attraherade runt
1000 personer runt om i länet. Utöver dessa blåstes även
satsningen Solmatchen igång.
Solmatchen är en tävling där Klimatrådets medlemmar
utmana länet i vem som kan installera mest solceller. Alla kan
deltaga i Solmatchen genom att under kommande år installera
egna solceller! Från och med Klimatveckan 2017 kan ni
dessutom följa Solmatchen på klimatrådet.se, ända fram till
matchens slut på Klimatveckan 2018. Må bäste
solelsproducent vinna!

Läs mer

FULLSPÄCKAD HÖST I JÖNKÖPINGS LÄN

Årets höst är fullspäckad med aktiviteter för dig som är intresserad av eller arbetar med
energi, klimat och miljöfrågor. Klimatrådet vill uppmärksamma några aktiviteter som utvecklar
och fördjupar länets hållbarhetsarbete.

FOKUS HÅLLBARHET

PLUSENERGIFORUM

Gislaveds kommun anordnar mellan den 16 och Den 18 oktober arrangerar Energikontor Norra
21 oktober, temaveckan "Fokus hållbarhet". I årSmåland den andra upplagan av
vill Gislaveds kommun berätta om Agenda 2030Plusenergiforum. Plusenergiforum är en
och de 17 globala målen som ska förändra
regional arena för samtal, information och
världen. Under veckan anordnas massvis av
diskussion inom förnybar energi,
aktiviteter.
energieffektivisering, hållbara transporter samt
hållbart byggande och renovering.

Läs mer

Läs mer

AGENDA 2030KONFERENS

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA

Jönköpings län agerar för en hållbar värld. Den
24 oktober tar Jönköpings län avstamp för att
göra avtryck i framtiden. Vi vill nå de globala
hållbarhetsmålen, men hur gör vi det?
Under den här dagen får du veta mer om
Agenda 2030.

Mänskliga rättighetsdagarna kommer till
Jönköping för första gången den 911
november 2017. Mänskliga rättighetsdagarna är
Nordens viktigaste mötesplats för mänskliga
rättigheter. Det finns programpunkter med
fokus på bland annat Agenda 2030,
biosfärområden, integration och delaktighet.

Läs mer

Läs mer

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 lita på och om det kan
säkerställa en tryggare energiförsörjning i Sverige.Talare på
seminariet kommer vara representanter för
Försvarsmakten, Fortifikationsverket och MSB.
Tid: 19 oktober kl. 912.
Plats: Ing2, Stockholmsvägen 26, 575 34 Eksjö.

Läs mer

Solkväll i Habo
Denna solkväll är ett samarbete mellan Klimatrådet och Habo
och Mullsjö kommuner. Kom och få information, inspiration
och tips på hur du kan börja producera el från solen.
Tid: 9 november kl. 18.00.
Plats: Kärsgården, Kärrsvägen 27, Habo.

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
Plats: Atteviks, Jönköping.
Anmälan: Återkommer, håll utkik på www.klimatrådet.se
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