Nyhetsbrev april 2018

KLIMATRÅDETS AKTIVITETER
Seminarium om trähusbyggande
Välkommen till en förmiddag med dialog, inspiration
och kunskapsutbyte för mer trä i husbyggnadet.
Seminariet är en del i arbete med att förankra
Jönköpings läns trähusbyggnadsstrategi.

18 april

Tid: 18 april kl. 09.00  12.00.
Frukost serveras från kl. 08.30, gemensam lunch kl.
12.00.
Plats: Träcentrum Nässjö, Framtidsvägen 1, Nässjö.

Anmäl dig!

NYHETER
Nattsvart för Klimatrådet i #Solmatchen?

Har du koll på Klimatrådets satsning #Solmatchen?
Alla som har varit inne på Klimatrådet.se på sistone har mötts av
ställningen i #solmatchen – och det ser inte bra ut för Klimatrådet.
Länets invånare och företag har installerat nästan 2 MW mer än
Klimatrådet. Det finns flera anledningar till detta..
•

Installatörer och handläggare har aldrig haft mer att göra, det

tar lite tid att få en solcellsanläggning på plats. Klimatrådets
anläggningarkommer till stor del installeras under solmatchens
andra halvlek.
•

Det är tufft motstånd på plan, Jönköpings län är ett av länen
med högst installationstakt.

Men har Klimatrådets någon chans? Absolut!
Inte nog med att det är många solcellsanläggningar på gång hos
Klimatrådets medlemmar, dessutom finns det en detalj i regelboken
som innebär att det räcker med att organisationen tagit beslut om
att installera solcellerna. Alla beslut räknas.
På Klimatveckan vet vi!

Solmatchen

Vem vinner Klimatpriset 2018?

Sedan 2012 delas Klimatpriset ut. Att vinna innebär ett
erkännande av vinnarens aktiva klimatarbete, ett diplom samt
ett gjutet plakat som överlämnas av landshövdingen under
sista dagen på Klimatveckan. Nu är det snart dags igen!
För sjunde året i rad finns chansen att nominera person,
organisation eller företag som genomför ett särskilt gott miljö och
klimatarbete. Precis som tidigare år delas priset ut för diverse
satsningar och innovationer i Jönköpings län som på ett eller annat
sätt bidrar till Klimatrådets vision; Plusenergilän 2050. Känner du till
någon som bidrar till klimatarbetet och visionen?
Vem vill du se som årets vinnare?

Nominera till Klimatpriset

Unik solkraftsutbildning i Jönköpings län

I januari offentliggjordes vilka nya yrkesutbildningar som
fått medel av
YHmyndigheten att starta 2018. En av utbildningarna som
fick mycket ljus på sig var den till Soleltekniker på Tranås
yrkeshögskola  TUC.
Det var dock inte en utan två utbildningar som fick klartecken i
januari, att till hösten 2018 bedriva yrkesutbildningen Soleltekniker:
TUC och Campus Varberg. Detta innebär att när höstterminen drar
igång kommer det finnas två YHutbildningar inom solkraft vilket är
två fler än förra året!
Det solkraftprojekt som leds via länsstyrelsen i Jönköpings län och
som är förankrat i Klimatrådet har varit med i utformningen och
framtagandet av utbildningen vid TUC. I ledningsgruppen för
utbildningen finns Klimatrådet och länsstyrelsen representerad,
tillsammans med flera aktörer inom som utanför länet.
Vet du någon som skulle passa som soleltekniker? Sista
ansökningsdag är 6 maj!

Läs mer

Region Jönköpings län först ut!

Region Jönköpings län är först ut bland Sveriges regioner
och landsting att ta fram en hållbarhetsredovisning.
Med mål för solceller, utrensning av leksaker och annat pedagogiskt
material som kan innehålla skadliga ämnen, social hållbarhet och
fokus på att öka andelen byggmaterial med hög miljöklassning är
Region Jönköpings län i framkant och ett gott exempel!
Läs hela artikeln nedan och ta del av Region Jönköpings län arbete!

Läs mer

Varför är du engagerad i Klimatrådet?

Gisela Brumme, ordförande i Klimatrådets fokusgrupp för Energieffektivisering,
Konsumtion och Livsstil.

Varför är Vetlanda kommun engagerade i Klimatrådet och
Klimatrådets fokusgrupp?
 Jag är engagerad i Klimatrådet för jag har alltid tyckt att miljöfrågor
är mycket viktiga. Jag har tidigare arbetat med att göra Vetlanda till en
klimatsmart kommun och då framförallt med att få människorna att
ändra sina vanor. Om någon förändring i miljötänkandet ska ske måste
vi börja med oss själva om det nu handlar om avfallshantering eller
matsvinn.
Vad är på gång för fokusgruppen under året?
 Fokusgruppen fortsätter sitt arbete för att minska matsvinnet
tillsammans med offentliga kök, där vi räknar med att få igång det
praktiska arbetet så snart som möjligt. Minska på matsvinnet blir
också en punkt i Klimatveckan , då tillsammans med fokusgruppen för
förnybar energi ,som har arbetat mycket med närproducerat mat.

Läs mer om Klimatrådets fokusgrupper

KLIMATVECKAN

Vill du arrangera något på Klimatveckan
2018?
P laneringen inför Klimatveckan 2018 är på god väg och redan nu finns

det 20 stycken satsningar inbokade i programmet.
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

RECEPT

Ljummen sparris
med svensk

Pesto

pesto

1/2 dl hackad dill

2 dl hackad persilja

1/2 dl rostade solrosfrön
1/2 vitlöksklyfta
1 dl olivolja
1/2 dl riven lagrad ost
1 tsk färskpressad citronjuice
1/2 tsk peppar
1/2 tsk salt
Till servering
200g färskpotatis
100g tunnskivad svensk rårökt
skinka
I maj startar säsongen för både
sparris och peston, och hur bra
vore det inte att kombinera
grillpremiären med en smidig
och god rätt?
Sparris passar utmärkt att lägga
på grillen men är även god att
steka. Skippa den färdigköpta
peston och gör en egen svensk
variant på persilja, dill och
solrosfrön.

Gör såhär:
Pesto: Blanda alla ingredienser
till peston. Smaka av med salt
och peppar.
Sparris: Skär ev. bort den
nedre torra delen på sparrisen.
Grilla eller stek sparrisen i smör
och olja på hög värme tills den
fått lite färg, cirka 3 minuter.
Lägg upp sparrisen på ett fat

PORTIONER: 6 bufféportioner
eller 2 huvudrätter

Du behöver:

och ringla över peston. Som
huvudrätt, servera med kokt
färskpotatis och tunnskivad
svensk rårökt skinka!

Sparris
2 knippen grön sparris (á 250g)
1 msk smör
1 msk rapsolja

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

