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Gott nytt år önskar Klimatrådet!
Ingen kommer att glömma den rekordvarma sommaren och den torka som länet
drabbades av. Men året som gått kännetecknas även av ett rekordhögt
engagemang för klimatfrågan och energiomställningen hos länets kommuner,
företag och organisationer. Första solelsutbildningen i landet, invigning av ett
Sverigeunikt effektlager, länsövergripande klimatsmat matsedel, största
klimatveckan någonsin, forskningssatsning inom miljökommunikation och
mycket, mycket mer bidrog Klimatrådet till 2018. Satsningar som inte bara
minskar utsläppen utan bygger och förstärker Jönköpings län som plats att
leva, bo och verka i.
Samtidigt ökar utsläppen i allt högre takt globalt, och minskar marginellt
nationellt, läs mer här.
Klimatrådets arbete behöver vara aktuellt även i morgon, tyck till på
Klimatrådet.se.
Trevlig läsning
Klimatrådet

Läs vad Klimatrådet uträttade år 2018

PÅ GÅNG ...

Lär dig mer om skogen och klimatet
Skogen har en viktig roll i omställningen mot ett plusenergilän.
Klimatrådet arrangerar i samarbete med aktörer i länet ett seminarium om
skogens nyttor. Syftet är att öka kunskaperna om långsiktiga och hållbara
metoder för skogen, skogens inverkan på växthusgasutsläpp. Skogen har
många värden så som kulturella, biologiska och ekonomiska, men skogen ger
oss även möjlighet till rekreation och energi.
Tid: 6 februari kl. 09:00  12:00. Fika från 08.30 och lunch kl. 12.00.
Plats: Träcentrum, Framtidsvägen 1, 571 35 Nässjö.
Skog och klimatseminariet arrangeras av Klimatrådets två fokusgrupper
Förnybar energi, jord och skogsbruk samt Anpassning till klimatförändringar,
samt i samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen,
Träcentrum och Södra.

Läs mer och anmäl dig

NYHETER

Fritt fram att sola sig i glansen 
Solkraftsprojektet är i hamn
För att öka länets solkraftsutbyggnad initierade Klimatrådet år 2016 ett projekt
inom solkraft  efter två år är satsningen nu är i hamn, med ett fantastiskt utfall:
•

23 seminarier har arrangerats med cirka 1100 deltagare. Projektet har
dessutom gästtalat på ytterligare 19 seminarier för cirka 600 deltagare.

•

Projektsatsningen Solsafari, som genomfördes tillsammans med
kommunernas energi och klimatrådgivare, besöktes av 1000 personer och
lyftes upp som ett gott exempel av Fossilfritt Sverige.

•

Projektet har varit med och tagit fram verktyget Solkalkylator.

•

Projektet har aktivt bidragit till att Sveriges första YHutbildning som
solelstekniker infördes och förlades till Huskvarna på TUC yrkeshögskola.

•

Projektet har arrangerat satsningen “Solmatchen" där Klimatrådet
beslutade om att installera 5698 kW solceller.

•

Det årliga antalet ansökningar om solcellsstöd till Länsstyrelsen har ökat
med över 500 procent jämfört med 2016 och under projektperioden har
den installerade effekten solkraft ökat med 153 procent.

Läs mer

Är elvägar framtiden?
Jönköping har unika förutsättningar för att kunna etablera elvägar för att
kraftigt minska utsläppen från transportsektorn. I november utsåg Klimatrådet
en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna för en elvägspilot för tunga
transporter i Jönköping. Cybercom, Atteviks, IKEA, Husqvarna Group,
Jönköping Energi, Energikontoret, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen
arbetar tillsammans med ett förslag på lämplig sträcka, en elvägspilot, och
undersöker dessutom möjliga medfinansiärer och affärsmodeller för
elvägspiloten  arbetsgruppen tar gärna emot inspel från länets näringsliv!

Läs mer

Nytt projekt ska verka för fossilfria
och mer hållbara transporter
Energikontor Norra Småland har beviljats medel för projektet FASTR –
Snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län, ett projekt är
med och medfinansierar. Syftet med projektet är att skynda på omställningen i
transportsektorn och verka för visionen om Jönköpings län som ett
plusenergilän.
"Det är väldigt roligt, och inte minst viktigt, att vi nu kan arbeta vidare med
omställningsarbetet inom transportsektorn i länet", säger Carlos Pettersson,
verksamhetsledare på energikontoret.
Projektet ska också se till att regional infrastruktur, upphandlingar och
drivmedelsproduktion främjar näringslivets och framförallt små och medelstora
företags möjligheter att verka och utvecklas.
"Omställningen kan bli en guldgruva för länets medborgare och näringsliv,
därför ska vi försöka se till att det finns de saker som krävs för att detta ska ha
en möjlighet att bli verklighet," säger Gunilla Nilsson, ny projektledare i FASTR.

Läs mer

Studenter förstärker klimatarbetet
Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs examens och
projektarbeten samt praktik. I januari kommer 12 kommunikationsstudenter vid
Jönköping University genomföra sina projektarbeten för att vässa Klimatrådets
kommunikativa förmåga!

Tidigare studentarbeten för Klimatrådet

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
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