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Jönköpings kommun visar vägen i
#Solmatchen

Den senaste veckan har Jönköpings kommun kommunicerat sitt deltagande i
#solmatchen genom att täcka stadens gator med det symboliska fingret mot
skyn. Jönköpings kommun var tidiga med att installera solceller och
producerar i dagsläget cirka 1 GWh solel per år, motsvarande 125 varv med en
elbil runt jorden.
Kommunen har mål om att producera 2,1 GWh solel per år senast 2020. Detta gör
Jönköpings kommun till en nyckelspelare i #solmatchen. Även företag, organisationer
och privatpersoner i Jönköpings kommun går på offensiv i #solmatchen. Förra året
skickades det in fler ansökningar från Jönköpings kommun än från hela Blekinge län.
En solklar föregångare i länet!

Ställningen i #Solmatchen

Ungdomar tävlar i klimatsmart design

Det finns en enorm kraft och potential hos den unga generationen. För att
unga ska kunna driva förändringen nu och framöver, behöver de tilldelas
utrymme att delta i utformningen av framtiden som i högsta grad pågår just nu.
Ungdomsrådet har nu påbörjat sitt arbete och första initiativet är en designtävling som
berör områdena förnybar energi, energilagring och fossilfria transporter. Nu tävlar fem
finalister om att vinna designtävlingen.
Vinnaren av designtävlingen koras den 21 mars, prisutdelning av Klimatrådets
ordförande Helena Jonsson kl. 14.00 på Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping.

Läs mer

Hur påverkar klimatförändringarna länet?

Temperaturen i Jönköpings län har en ökande trend, och år 2016 var inget
undantag. Årsmedeltemperaturen för länet var 1,4 grader varmare än under
referensperioden.
Antalet dagar över 20 grader har dubblats eller till och med tredubblats i länets olika
områden. Flera klimatrelaterade underlag är sammanställt i en ny rapport som
tydliggör hur klimatförändringar konkret gestaltar sig i länet.

Läs mer

Varför är du engagerad i Klimatrådet?

David Ekbäck, ordförande i Klimatrådets fokusgrupp för Förnybar Energi, Jord och Skogsbruk
(FEJS).
Varför är LRF engagerade i Klimatrådet och Klimatrådets fokusgrupp?
 Klimatet är vår viktigaste globala miljöfråga. LRF är pådrivande i klimat och
miljöarbetet därför att de gröna näringarna påverkar och påverkas av miljön och
klimatet, vi har en nyckelroll i detta arbete. Omställningen till framtidens biobaserade
samhälle sker genom skogen vi brukar och den hållbara livsmedelsproduktionen är
avgörande för att vi ska nå våra miljömål. Samverkan är en av de enskilt viktigaste
framgångsfaktorerna i detta arbete och vårt engagemang i Klimatrådet känns både
självklart och nödvändigt.
Vad är på gång för fokusgruppen under året?
 Mat och klimat är en fortsatt viktig fråga för LRF och arbetet i Fokusgruppen för
Förnybar Energi, Jord och Skogsbruk (FEJS). Med syfte att få fler att sluta upp bakom
det faktum att vi för klimatets skull både måste bruka jorden och skogen och i större
utsträckning välja mat från Sverige kommer vi att lyfta detta både under
ordförandeskapet och under klimatveckan i september 2018 genom det planerade
mat och klimatseminariet.

Läs mer om Klimatrådets fokusgrupper

Länets kommuner samlas kring solkraft

Den 5 mars anordnade Klimatrådet tillsammans med Regionfastigheter en
workshop för offentliga verksamheter som står inför solkraftsatsningar. Satsningen
var en del av #solmatchen. Kommuner och kommunala bolag inom energi och bostäder
kom och diskuterade vilka utmaningar som finns inom allt ifrån budgetposter till
kommunikation. Hade du inte möjlighet att delta på workshopen finns presentationer
och materialet från workshopen tillgängligt på Klimatrådets webbplats.

Läs mer

Nyhetsbrevet fyller 1 år!

Klimatrådets nyhetsbrev fyller redan ett år med detta nummer!
2017 var ett händeserikt år med många spännande nyheter, aktiviteter och seminarier.
Nedan har vi samlat tre guldkorn som väckt stort intresse under året som gått.
Värnamo kommun var först i länet med en solkarta.
I den kunde alla Värnamobor se hur mycket solel det egna taket skulle kunna
producera.
Klimatrådet stod värd för ett fullsatt seminarium under almedalsveckan.
Med frågan "Kan man tävla i solkraft?" lanserade Klimatrådet tävlingen #solmatchen
vilket fick stor uppmärksamhet.
Unikt forskningssamarbete mellan Klimatrådet och JU.
I slutet av året ställde sig Klimatrådet bakom forskningssatsningen “Samarbete för ökat
kunskapsintensivt klimatarbete".

Tidigare nyhetsbrev

KLIMATRÅDETS AKTIVITETER
Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur
Väl utbyggd laddinfrastruktur behövs om vi ska minska
utsläppen från transportsektorn. Seminariet syftar till att
belysa hur vi utökar den publika infrastrukturen för
laddbara fordon, vilka strategiska platser i länet som bör

10 april

prioriteras samt vilken roll offentliga och privata aktörer
har i denna omställning.
Tid: 10 april kl. 09.00  12.00.
Frukost serveras från kl. 08.30, gemensam lunch kl.
12.00.
Plats: Science Park, Jönköping.

Läs mer

Seminarium om trähusbyggande
Välkommen till en förmiddag med dialog, inspiration och

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.

Läs mer

Producera din egen solel! Studiecirkel i Habo
Vi lär oss mer om solenergi och vad man ska tänka på
inför en investering. Förutsättningar, ekonomi,
studiebesök samt upphandling/utvärdering av offerter är
några punkter som vi fokuserar på. Under studiecirkeln
får vi expertbesök av Energicentrum A6 och Klimatrådet.

Hela april

Studiecirkeln omfattar fyra tillfällen:
4, 11, 18 och 25 april.
Tid: 4  25 april.
Frukost serveras från kl. 08.30, lunch kl. 12.00.
Plats: Habo.

Läs mer

Klicka här för att se alla Klimatrådets aktiviteter

KLIMATVECKAN

Vill du arrangera något på Klimatveckan 2018?
Planeringen inför Klimatveckan 2018 har påbörjats 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

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

