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Låt inte GDPR bli det sista du hör från Klimatrådet...
Klimatrådet har din epostadress registrerad för att kunna sända nyhetsbrev till dig.
Din epostadress finns i vårt register för att du anmält dig till nyhetsbrevet, deltagit på
en aktivitet arrangerad av Klimatrådet eller att vi på Klimatrådet bedömt att du kan ha
intresse av Klimatrådet. Klimatrådet administreras sedan 2011 av Länsstyrelsen i
Jönköpings län. Med anledning av dataskyddsförodningen (GDPR) vill vi informera dig
som läsare hur vi hanterar din epostadress. Vilka uppgifter vi lagrar, hur vi hanterar
dem och syftet med hanteringen kan du läsa mer om på Länsstyrelsens webbplats
om dataskydd.
Vill du inte ha fler utskick från Klimatrådet?
Du kan då genast välja att avregistrera dig, alternativt använda länken som finns
längst ner i varje utskick vi gör. Det går alltid att kontakta oss på
www.klimatradet.se

Med vänliga hälsningar
Jesper Agrelius
Ansvarig för Klimatrådets nyhetsbrev, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

PÅ GÅNG ...
Missa inte Klimatrådet
på Almedalsveckan!
För andra året i rad besöker
Klimatrådet almedalen. Den 2 juli
arrangerar Klimatrådet ett seminarie
om samverkan som en
framgångsfaktor för energioch
klimatomställningen. Medverkar gör
flertalet av Klimatrådets organisationer.
Samverkan för ett hållbart
samhälle: från vackra ord till
konkret verkstad.
Klimatveckan fortsätter växa!
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  den 21 juni
släpps programmet med aktiviteter i
hela länet.
Håll utkik på www.klimatradet.se

Solig safari i länet
Damma av kikaren och ta fram
kakiuniformen för nu är det återigen
dags för Solsafari! Den 16 september
visar 46 stycken solelsägare upp sina
solceller. Nytt för i år är även att
Solsafarit innehåller två stycken
seminarier, ett om batterier.
Du kan redan nu spana in vilka som
ställer ut på www.solsafari.se.

INTERVJU

Hej Johan Virdung, Värnamo kommun, ordförande i fokusgruppen för
klimatanpassning:

Vad är klimatanpassning?
Klimatanpassning innebär att samhället anpassar sig till de klimatförändringar
som vi inte kan motverka. Det handlar till exempel om att anpassa sig till fler
häftiga skyfall som skapar översvämningar, och längre värmeböljor som ger
vattenbrist och hälsoproblem. Alla kan anpassa sig, oavsett om du är en
fastighetsägare, ansvarig för en kommunal verksamhet eller ett privat företag.
Alla kan bidra!
Vad gör fokusgruppen för klimatanpassning?
Vi arbetar med att få länet att bli mer anpassat till de klimatförändringar som
drabbar oss. För att få åtgärderna att genomföras behövs bland annat
kompetensutveckling. Därför har vi under fleras års tid arrangerat seminarier
med olika teman under Klimatveckan. Exempel på teman är hur anpassar vi
samhället till längre värmeböljor? och att klimatanpassa med hjälp av vatten i
landskapet. Under klimatveckan 2018 kommer det genomföras ett rekordstort
antal seminarier med fokus på anpassning till ett förändrat klimat, vilket känns
jätteroligt!

Läs mer om Klimatrådets arbetsgrupper

NYHETER

Varje droppe är värdefull

Maj månad har varit den varmaste på mycket länge. Många upplever värmen
som väldigt härlig  att hänga på stranden, picknicka och bada har varit
efterlängtat efter en lång vinter med mycket snö. Det finns dock en baksida.
Med såhär höga temperaturer ökar avdunstningen från vattenytorna i sjöar och
vattendrag, vilket gör att vattennivåerna sjunker. På grund av att det kommit så
lite regn den senaste tiden sjunker även nivåerna på grundvattnet. Om det inte
kommer något regn snart kan vi räkna med bevattningsförbud och kampanjer
att spara på vattnet. Generellt sätt är du som har en enskild, grävd brunn mest
känslig för den här typen händelser. Varje liten droppe du hjälper till att spara
är värdefull!

Hur kan du anpassa dig till värmen?
Alla kan hjälpa till att klimatsäkra och alla behöver anpassa sig till ett varmare,
blötare och torrare klimat. Medeltemperaturen i Jönköpings län har sedan
1990talet ökat med 1,4 grader och beräknas öka med 4 grader till.
Prognoser visar att värmeböljor i snitt, idag, är två dagar, och att de till år 2100
beräknas öka till två veckor. Dags att värmesäkra.

TIPS!
•

Sätt upp persienner eller markiser så

•

asfalterade ytor som magasinerar

att du hindrar värmen från att komma

värme.

in.

•
•

Undvik även att måla huset i mörka

Ha gärna sovrummen i den norra

färger som drar värme till sig. Här i

delen av huset eller i källaren om du

Sverige är vi mer känsliga för värme

har en sådan, där är det oftast

än för kyla.

svalast.

•

Undvik grusade, plattlagda eller

Trädgården har en stor möjlighet att
hjälpa dig att sänka temperaturen vid
varma dagar, skapa skugga genom
träd eller andra planteringar.

Så mycket solel producerar länet
Just nu tar studenter från Jönköping Tekniska Högskola fram en
Solkalkylator i uppdrag från Klimatrådet. Målet med kalkylatorn är att på
lokal och regional nivå visa mängden producerad solenergi i Jönköpings
län. Ett samarbete mellan Jönköping university, Cybercom och Klimatrådet.

Läs mer

Ungdomsrådet förstärker delaktigheten
Ungdomsrådet, initierat av Klimatrådet, lyfts upp som ett gott nationellt
exempel på ökad delaktighet och inflytande i ett nytt kunskapsstöd för hur
organisationer kan arbeta med delaktighet och inflytande.
 Förstärkt delaktighet och inflytande är en viktig fråga för att utveckla
organisationer och bidra till en hållbar utveckling, säger Tobias Rahm vid
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs mer

KLIMATPRISET

Och de nominerade är...
Klimatpriset är Jönköpings läns största och mest prestigefyllda pris. I år har ett
20tal nomineringar kommit in på klimatsatsningar runt om i länet. Bland årets
nominerade ser vi en stor mångfald: såväl offentliga organisationer, ITföretag,
ideella organisationer och landsbydsföretag är nominerade.
Vinnaren tilldelas Klimatpriset av Klimatrådet den 19 september på SPIRA i
Jönköping, som höjdpunkten under Klimatveckan 2018.

Läs mer

RECEPT

Odlarens omelett med
marinerade vaxbönor
Månadens recept är hämtat från den
inspirationsmatsedel som Klimatrådet tagit
fram i samband med Klimatveckan 2018.

Gör såhär:
Omelett
 Koka potatisen.
 Vispa upp ägg och tillsätt mjölk,
salt, vitpeppar och hackad persilja.
 Skär den kokta potatisen i
tärningar (2 x 2 cm).
 Lägg potatis, paprika och purjolök i
en ungsform.
 Häll ägstanningen över.
 Grädda i cirka 45 minuter.
Marinerade vaxbönor
 Förväll bönorna i ånga.
 Smaksätt med en dressing på olja,
vinäger, salt och persilja.

PORTIONER:
För 2 personer

Använd brytbönor eller haricots
verts som alterantiv.

Du behöver:
Omelett
•

3 st. ägg

•

1/2 dl mjölk

•

6 st. färskpotatisar

•

1 st. paprika

•

Vitpeppar (mald)

•

Salt

•

finklippt persilja

Marinerade vaxbönor
•

100 g vaxbönor

•

En matsked alsamvinäger, vit

•

En matsked rapsolja

•

Salt

•

finklippt persilja

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

