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Sommarhälsning från Klimatrådet!
Mycket har hänt under första halvan av 2018 – flertalet seminarier och
studiebesök har arrangerats, en solkalkylator har skapats, en designtävling
avgjorts och länets största solkraftsatsning presenterats  bara för att nämna
några nyheter. Samtidigt är årets största satsning framför oss.
Mellan den 12 och 19 september hålls Klimatveckan – viktigare och mer
händelserik än någonsin. Spana in programmet, lägg en påminnelse i
kalendern och lyft fram Klimatveckan i dina kanaler.
Trevlig sommar!
Klimatrådet

PÅ GÅNG ...
Invigning av unikt effektlager
En av årets mest innovativa
satsningar hittills är solcells och
batterilagret som installerats på
Bäckamarken hos Jönköpings
bildemontering och ECRIS.
Den 21 augusti invigs anläggningen,
en unik möjlighet att få se solcells och
batterilösningen från insidan. Missa
inte detta!
Läs mer och anmäl dig till
invigningen den 21 augusti.

Du kommer väl på Klimatveckan?
Har du inte bokat in datumen 12 till 19
september är det hög tid att göra det
nu! Årets klimatvecka är mer
innehållsrik än någonsin med
aktiviteter i hela länet. Nyheter för i år
är bland annat inspelning av podcasts,
solbilsrace på Spira och mycket mer.
Håll utkik på www.klimatradet.se,
programmet uppdateras löpande.

NYHETER

Fulsatt samverkanslunch i Almedalen.
Den 2 juli arrangerade Klimatrådet en samverkanslunch på Almedalsveckan.
Klimatrådet representerades av åtta organisationer och över 60 personer från
hela Sverige inom politik, näringsliv, myndigheter, offentlig och ideell sektor
deltog aktivt i diskussionerna. Syftet med samverkanslunchen var att visa
vilken roll samverkan har för hållbarhetsarbetet och hur vi i länet har skapat en
"Gnosjöanda" för klimatoch energiomställningen tack vare Klimatrådet som
samverkansmotor.

Läs mer

Nu är den på plats, länet och landets första
solkalkylator.
En del tror att solkraften är en ovanlig energikälla som inte bidrar med mycket
till länets elmix. På sätt och vis stämmer detta, men solkraften i länet
producerar faktiskt mycket mer än vad många tror. Med solkalkylatorn kan du
se hur mycket solkraft som produceras i just din kommun. I år, i sommar, igår!
Testa solkalkylatorn redan idag!

Testa Solkalkylatorn

Region Jönköpings län inför strategi för förnybara
drivmedel
I första hand biogas eller el, i andra hand etanol eller fossilfri diesel och i
tredje hand laddhybridfordon. Så ska Region Jönköpings läns fordon drivas
enligt den drivmedelsstrategi som regionstyrelsen beslutade om tisdag 12 juni
2018, att gälla från 1 juli. Genom drivmedelsstrategin tar Region Jönköpings
län ett stort kliv mot förnybara drivmedel i syfte att minska klimatpåverkan från
transporter.

Läs mer

Projekt som gör skillnad
Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och
större projekt. Nyfiken på vad som pågår just nu i projekten? På Klimatrådets
webbplats ges ett nuläge för framstående projekt som Energikontor Norra
Småland leder: Hela RESAN, Energikarläggningsstöd II, Nätverk för
energieffektivisering och Kraftsamling biogas II.

Läs mer

RECEPT
Kirskålssoppa

Gör så här:

En god och somrig kirskålssoppa som 1. Hacka gul lök och låt den mjukna i en
aptitretare eller förrätt. Följer du
kastrull med smör eller olja.
receptet får du kirskålssoppa till fyra
personer, ska du bjuda på soppan som 2. Skölj kirskålen och torka den på en
en aptitretare räcker receptet till 810 handduk. Ha ner kirskålen och låt den
personer.
fräsas under omrörning till den
Du behöver:

mjuknat. Slå på vin och vatten och låt
allt puttra under lock i 10 minuter.

1 gul lök
70100g kirskål

3. Kör allt så slätt det går med en
mixerstav. Ställ tillbaka kastrullen på

4 dl vitt vin
3 dl vatten
3 dl grädde
1 msk äppelcidervinäger
salt, peppar, chilipulver

plattan och ha i grädde. Låt det puttra
ihop ytterligare 10 minuter. Smaka av
med äppelcidervinäger och kryddor.
Servera i små glas som aptitretare.

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

Postman

