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Hon är ny ordförande i Klimatrådet

I januari tillträdde Helena Jonsson som landshövding i Jönköpings län och med det
uppdraget följer även ordförandeskapet i Klimatrådet.
 Hållbarhetsfrågorna är viktiga för mig, säger Helena Jonsson.
Helena kommer närmast från ett uppdrag som ordförande för LRF och är bland annat
lantmästare och utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.
 För mig är hållbarhetsfrågor viktiga. Det gäller ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet
och ekologisk hållbarhet. Alla tre aspekterna är lika viktiga och måste fungera
tillsammans om vi ska skapa ett biobaserat samhälle med tydligare kretslopp och
optimal användning av resurserna, säger hon.

Ny solkraftutbildning till Jönköpings län

I slutet av januari blev det klart att Jönköpings län får en helt ny YHutbildning
till solelstekniker. TUC Yrkeshögskola och Campus Varberg blir båda först i
landet med en sådan utbildning.
Efter den tvååriga utbildningen kommer första årskullen solelsprojektörer ut i
arbetslivet. Utbildningen är helt i linje med den expansiva utbyggnad av solkraft som
sker i Sverige inte minst i Jönköpings län. En bransch som formligen skriker efter
arbetskraft. Under våren kommer en utbildningsledare anställas för att ta fram
riktlinjerna i projektet.
Utbildningen har tagits fram av TUC yrkeshögskola tillsammans med det solkraftprojekt
som är förankrat i Klimatrådet.

Läs mer

Nässjös kransorter får laddstationer

I somras uppgraderade Nässjö Affärsverk (NAV), medlem i Klimatrådet,
laddstolpar på Södra torget i Nässjö till snabbare laddare med stöd för så kallad
semisnabb laddning.
 För att ytterligare driva på utvecklingen mot ett fossilfritt Nässjö kommun så planerar
vi nu för tio laddstolpar till i Nässjö, Bodafors, Forserum och Malmbäck, säger Patrik
Cantby, VD, NAV.
Utbyggnaden kommer att ske med hjälp av så kallade Klimatklivspengar.
 Vi skickade in en ansökan om bidrag för utbyggnaden till Naturvårdsverket i höstas
och i januari var den beviljad, förklarar Patrik Cantby. Nu blir det fler laddstolpar åt
folket, konstaterar han.

Läs mer

Hur kan Klimatrådets satsningar bli mer
framgångsrika?

I Klimatrådets arbete har det efterfrågats en ökad forskningsanknytning. Inte
minst då allt mer forskning sker långsiktigt och i samverkan med företag,
institut och akademi. Klimatrådet tillsammans med JU utlyser nu en
doktorandtjänst inom miljökommunikation.
I december 2017 ställde sig Klimatrådet bakom satsningen “Samarbete för ökat
kunskapsintensivt klimatarbete”. Satsningen syftar till att på ett vetenskapligt sätt
studera kommunikativa framgångsfaktorer av Klimatrådets satsningar. Nu är satsningen
igång och det finns möjlighet att söka doktorandtjänst på Jönköping university med
inriktning miljökommunikation.
Varför satsningen är så viktig?
 För att förstå hur klimatfrågan kommuniceras i samhället behöver vi forskare komma
närmare aktörer utanför akademin, vare sig det handlar om kommuner, organisationer
eller företag. Dessa aktörer kan också dra nytta av oss forskare för få bättre underlag
för hur man ska arbeta med klimatfrågan, säger Peter Berglez, professor i medieoch
kommunikationsvetenskap vid Jönköping University.

Sök tjänsten här

Studenter utvecklar Klimatrådets
kommunikation

Under våren kommer sju studenter från medieoch kommunikationsprogrammet
vid Jönköping Univeristy att undersöka och utveckla Klimatrådets
kommunikationssatsningar.
 Vi tycker att det ska bli otroligt roligt och utvecklande att få jobba tillsammans med
en så mångfacetterad organisation som Klimatrådet.
Anna Vujisic, Maria Svedenman, Nerma Ramic och Iliriana Maqedonci kommer att arbeta
med kommunikationen av laddstationer och elbilar.
 Elbilen är framtidens transportfordon. Genom att lyfta upp frågor kring elbilar och
laddningsstationer bidrar vi till en ökad uppmärksamhet och förståelse. Vi tror att vi
tillsammans kan minska koldioxidutsläppen och komma ett steg närmare visionen om
att bli ett fossilfritt län.
Linnéa Nurro, Jonathan Junefjäll och Julia Sundqvist kommer att arbeta med
kommunikationen av Klimatveckan 2018.

#solmatchen

Ställningen i #Solmatchen

KLIMATVECKAN

Vill du arrangera något på Klimatveckan 2018?
Planeringen inför Klimatveckan 2018 har påbörjats och just nu formas veckan för att bli
så aktuell som möjligt.
Klimatveckan 2018 pågår mellan den 12  19 september. Boka in veckan redan idag!
Vill du eller din organisation anordna en aktivitet på klimatveckan?

Klicka här för att engagera dig

KLIMATRÅDETS AKTIVITETER
Sveriges miljömål och Agenda 2030 –

konferens om drivkraft för tillväxt och
utveckling
Konferensen är en mötesplats för personer i ledande
positioner i näringsliv och i offentlig verksamhet. Här får
du tillfälle att diskutera aktuella frågor om miljö och
Agenda 2030, ledarskapets betydelse för tillväxt och
hållbar utveckling samt verktyg för hur näringsliv och

22 mars

offentlig verksamhet kan arbeta tillsammans kring dessa
frågor..
    Tid: 22 mars kl. 09.00 16.00
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping.


Läs mer

Nu växlar vi upp utbyggnadstakten för den
publika infrastrukturen för elfordon!

10 april

Med detta seminarium tar vi kliv framåt på resan för att
bygga om länets transportsystem för framtidens fordon.
Seminariet syftar till att belysa hur vi utökar den publika
infrastrukturen för laddbara fordon, vilka strategiska
platser i länet som bör prioriteras och vilken roll
offentliga och privata aktörer har i denna omställning.
Tid: 10 april kl. 09.00  12.00.
Frukost serveras från kl. 08.30, lunch kl. 12.00.
Plats: Science Park, Jönköping.

Läs mer

Klicka här för att se alla Klimatrådets aktiviteter

KLIMATRÅDETS NYHETSBREV
Klimatrådets nyhetsbrev skickas en gång i månaden och vem som helst kan
prenumerera! Besök Klimatrådets webbplats för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådet i Jönköpings län
Klimatrådet är till för att åstadkomma en
energiomställning och driva på arbetet med
klimatanpassning i Jönköpings län.
Klimatrådet bildades år 2011 på initiativ av
Länsstyrelsen i samverkan med länets
kommuner, regionen, många myndigheter och
ett stort antal företag, ideella organisationer
och högskolan.
Klicka här för att avregistrera dig från nyhetsbrevet

