Klimatrådets nyhetsbrev mars 2017
Hej!
Just nu läser du det första numret av Klimatrådets nya nyhetsbrev. Här
delar vi med oss av tips, idéer och inspiration ungefär en gång i månaden.
Klimatfrågan är, som vi alla vet, en av vår tids absolut viktigaste frågor.
Klimatrådet i Jönköpings län har visionen att Jönköping ska bli ett
plusenergilän – alltså att vi ska producera mer förnybar energi än vad vi
gör av med. Det innebär att vi både måste minska vår energiförbrukning
och samtidigt öka produktionen av förnybar energi. För att lyckas krävs
det att vi arbetar tillsammans och att alla bidrar. Förhoppningen med det
här nyhetsbrevet är att inspirera just dig till att göra det där lilla extra för
att vi tillsammans ska nå vårt mål, att bli ett plusenergilän.
Trevlig läsning!

Värnamo bjuder på länets första solkarta
Nyligen presenterade Värnamo kommun en solkarta, där
alla Värnamobor kan se hur mycket solel det egna taket skulle
kunna producera. Värnamo är därmed först i länet med en
solkarta för sin kommun.
Fler och fler städer utformar solkartor, vilka ger en bra
vägledning för personer och företag som är intresserade av
att installera solceller. Först ut var Göteborg år 2012 och strax
efter följde Stockholm. Nu har turen kommit till Jönköpings län
och Värnamo!
Ta del av Värnamos solkarta

Husqvarna först med klimatmål godkända
av Science Based Targets Initiative
Husqvarnakoncernen ska minska utsläppen av växthusgaser
med en tredjedel fram till år 2035 jämfört med 2015.
Koncernen planerar omfattande effektiviseringsåtgärder såväl
i produktions och transportleden som genom en omställning
till förnybar el.
Husqvarna är därmed det första svenska börsföretag som får
sina klimatmål godkända av Science Based Targets Initaitive,
som ställer krav på att företag ska sätta ambitiösa mål i linje
med Parisavatalet.
Läs mer om Husqvarnas klimatmål

Effektivisering gör metallprocessernas
spillväme nyttig
Alla industriella metallprocesser genererar spillvärme. Nu
startar ett initiativprojekt hos SwereaSWECAST, som dels
ska undersöka effektivseringsåtgärder för att identifiera
spillvärme, dels utveckla metoder för nyttiggörande av
spillvärme från metallindustrin. Lösningarna ska ta hänsyn till
och vara flexibla nog att möta en ständig energieffektivisering.
Läs mer om initiativprojektet

OBOS Sverige fokuserar på hållbarhet
Fossilfri uppvärmning av fabriker och miljövänligare transporter är några av de
satsningar som huskoncernen OBOS Sverige gör för att medverka till ett hållbart
samhälle i framtiden.
Långsiktighet och ansvar är två ledord för huskoncernen OBOS Sverige, som satsar stort på att
vara en ansvarstagande samhällsutvecklare. Med varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan
arbetar OBOS Sverige till exempel med energiomställningsfrågor, bland annat genom fossilfri
uppvärmning av bolagets fabriker och miljövänligare transporter. Allt fler av de bostäder OBOS
levererar har dessutom tillgång till solceller, batterier för lagring av solenergi och laddstolpar
för elbil.

Öronmärker vinst för miljöarbete
"Vi återinvesterar hela vår vinst i verksamheten. Tio procent av vinsten öronmärks för
miljöfrämjande insatser och för att ge tillbaka till samhället. Det tror jag är unikt i branschen",
berättar vd Joakim Henriksson.
Satsar på trä
Majoriteten av de bostäder som levereras från OBOS Sverigekoncernen – såväl småhus som
flerfamiljshus i flera våningar – byggs dessutom i trä. Det påverkar också miljön positivt. Trä är
ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid, både som träd i skogen och under hela
byggnadens livstid.

Läs mer om OBOS arbete för hållbar samhällsutveckling

Klimatrådets ordförande, landshövding Håkan
Sörman, på dialogmöte hos OBOS Sveriges vd
Joakim Henriksson. Under dagen diskuterades
OBOS hållbarhetsarbete och engagemang i
Klimatrådet. Nästa dialogmöte hålls den 24
mars hos IKEA Jönköping.

Nya medlemmar och ledamöter i Klimatrådet
Från årsskiftet har Klimatrådet utökats med två välkända och etablerade aktörer i länet, GARO
AB och FCgruppen.
Fullständig lista på medlemmar finns på Klimatrådets hemsida.

Garo AB

FCGruppen

Stefan Jonsson

Håkan Axelsson

Välkommen till en fullspäckad vår med Klimatrådet
Under våren 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. Vi kickstartar med
workshops i mars och fortsätter våren ut, varmt välkommen!

20 mars: Klimatsmart jordoch skogsbruk
Plats: Gislaved Näringsliv AB, Gislaved
29 mars: Tema solel
Plats: Vetlanda bibliotek, Vetlanda
4 april: Solkraft i bostadsrättsföreningar
Plats: Energicentrum A6, Jönköping
20 april: Så effektiviserar du din
bostadsrättsförening
Plats: Energicentrum A6, Jönköping
27 april: Tema laddinfrastruktur
Plats: GARO AB, Gnosjö
Läs mer och anmäl dig till workshoparna
här.
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