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PÅ GÅNG...
Vetenskapligt samarbete med
Klimatrådet startar i augusti!
I tidigare i nyhetsbrev har vi informerat
om den unika satsningen mellan
Jönköping university och Klimatrådet
inom miljökommunikation. I augusti
startar doktorandprojektet, redan nu
har en arbetsgrupp etablerats för att
engagera Klimatrådets
medlemsorganisationer.

Klimatrådet till Almedalen
För andra året i rad reser Klimatrådet
till Almedalsveckan på Gotland för att
dela med oss av hur vi i Jönköpings län
arbetar med klimatanpassning och
påverkan.

Läs mer.

Invigning av unikt effektlager
på Ecris i Jönköping
Hur kan man kombinera solenergi,
återvunna batterier och elbilsladdning
på ett smart sätt? Kom på invigning av
ett unikt effektlager den 13 juni p å
Ecris i Jönköping och lär dig mer!

Läs mer.

Region Jönköpings län satsar
på solceller!
Med en omfattande investering i
solceller tas ett stort steg i egen
produktion av förnybar elenergi för
Region Jönköpings län. Drygt 17 000
kvadratmeter solceller ska installeras
runt om i länet!

Läs mer.

INTERVJU
Hej Michael Kinnander, ordförande i
Ungdomsrådet

Michael Kinnander, ordförande i Ungdomsrådet.
Varför är Erik Dahlbergsgymnasiet engagerade i Klimatrådet
och Ungdomsrådet?
Ungdomsrådet har sin början i hösten 2017 efter att itnresseanmälningar togs
upp i samband med seminarier på ED. Bakgrunden till Ungdomsrådet finns i att
de vill vara med och påverka men tycker också att det är allt för svårt att
påverka. Vi tror och hoppas på att höja ungdomarnas röster och få dem hörda
och på så sätt påverka utvecklingen mot en hållbar värld, även om
Ungdomsrådet först och främst verkar inom Jönköpings län.
Vad är på gång för Ungdomsrådet under året?
I nuläget har vi i Ungdomsrådet påbörjat en beteendeundersökning
bland ungdomar med ett antal frågor som förhoppningsvis
presenteras på Klimatrådsmötet 20 juni. Tanken är att på detta sätt
visa hur ungdomar tänker kring nuläge och framtid i klimat och
miljöfrågan.
Ungdomsrådet består idag av 15 studenter vid Erik Dahlbergsgymnasiet som
läser Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet. Strävan är att träffas 46
gånger per år och lyfta viktiga frågor, som sedan via tätt samarbete kan
intigreras i Klimatrådets möten och arbete. 

Läs mer om Klimatrådets arbetsgrupper

NYHETER
Klimatsmart matsedel till Klimatveckan

Den 12 till 19 september är det Klimatveckan, och en matsedel har
tagits fram unikt för just denna vecka. Tillsammans med en rad
intressenter, bl.a. kommunernas kostchefer, LRF och FC Gruppen har
en inspirationsmeny antagits för att öka medvetenheten kring maten
denna vecka. Menyn ska implementeras i en rad kök under
Klimatveckan 2018 för att öka medvetenheten om maten och dess
påverkan.

Läs mer

Vilka insatser gör länets kommuner inom
klimatområdet?

Alla kommuner i länet är engagerade och genomför insatser för att
minska sin klimatpåverkan och arbetar samtidigt aktivt med att
klimatanpassa sina verksamheter.
En gemensam insats som i stort sett alla kommuner enats om att
genomföra är att enbart köpa in förnybar el till sina verksamheter.
Inom klimatanpassning har många kommuner genomfört en
utredning om spridningsrisken i förorenade områden samt åtgärder
som bidrar till dagvattenhanteringen. I en framåtblick rör sig de
stora utmaningarna för kommunerna om att ställa om sina
transporter och resor till mer klimatsmarta och hållbara alternativ.

Läs mer

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

det närmare 40 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

Örtrisotto med fisk
Fisk kan låta lite för ospecificerat men
faktum är att denna örtrisotton går bra
ihop med nästan vilken fisk som helst.
Vill du vara garanterad en bra
smakupplevelse, sikta in dig på en
torskfisk.
Tänk på att hålla utkik efter dessa två
stämplar när du handlar fisk och
skaldjur:

Gör såhär:
Koka upp buljongen. Finhacka
vitlöken och skär gullöken i
småbitar. Stek i olivolja i cirka en
minut. Tillsätt riset och rör i två
minuter. Tillsätt vinet och koka i
ytterligare två minuter. Fyll på med
buljong så riset är täckt med vätska
och koka utan lock på mellanlåg
temperatur tills vätskan nästan är
helt borta. Fyll på med mer buljong
och låt vätskan sugas upp igen tills
riset är mjukt (ca 2025 minuter)

Skär upp tomaterna, hacka persiljan
och körveln. Lägg fisken på risotton
och salta, låt det sedan dra med
lock i cirka 10 minuter.
Lyft bort fisken och blanda i ost,
smör, 1 msk pressad citron, persilja,
2/3 körvel, salt och peppar i risotton

PORTIONER:
För 2 personer

och rör om.

Du behöver:
300g valfri fisk

Dela upp risotton på två tallrikar,
lägg fisken på och dela den över

6 dl örtbuljong
1 mindre gul lök
1 vitlösklyfta

risotton, droppa på lite citornsaft,
strö över den hackade tomaten och
resterande körvel.

150 g risottoris
1 dl torrt vitt vin

Serveras med en gång!

1 tomat
5 kvistar bladpersilja
5 kvistar körvel
3 msk riven ost
1 msk smör
1 citron
Salt & Peppar

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

