Nyhetsbrev oktober 2018

Gästspel i nyhetsbrevet!
Denna månad ansvarar en av Klimatrådets medlemsorganisationer, Atteviks,
för nyhetsbrevets innehåll. Kommande månader gästas nyhetsbrevet av bland
annat Värnamo energi, IKEA och Jönköping energi.
Trevlig läsning
Klimatrådet

PÅ GÅNG ...

Dags för Plusenergiforum 2018!
18 oktober arrangerar Energikontor Norra Småland den tredje upplagan av
Plusenergiforum på Elmia Kongress och konserthus. På plusenergiforum går
vi på djupet i bland annat beteendefrågor, teknik, innovation och forskning som
leder till ett fossilfritt samhälle,åtgärder som kan tillämpas av kommuner och
näringsliv direkt  det finns platser kvar! Anmäl dig senast måndag den 15
oktober.

Läs mer

NYHETER

Solmatchen avgjord  men vem blev vinnaren?
I satsningen utmanade Klimatrådet alla Jönköpings län företag och
privatpersoner i att installera så mycket solceller som möjligt under ett år.
Solmatchen påskyndade utbygganden och den installerade mängden solceller
ökade med 11 812 kW solceller under satsningen en ökning med hela 121
procent!

Läs mer och se finalfilmen här

Klimatveckan 2018  så gick det
50 (26 år 2017) programpunkter under 7 dagar, öppet och gratis för alla.
•

Teman så som Livsmedel, Artificiell intelligens, Solkaft, Unga,
Träbyggander, Lantbruk, Vatten, Agenda 2030, Media och
kommunikationsforskning, Innovation, Transporter, Materialforskning för att
nämna några!

•

Aktiviteter i alla länets 13 kommuner.

•

Över 150 (100 år 2017) engagerade organisationer.

•

Många tusen besökare och gratis och öppet för alla.

Här är några nyhetsinslag från Klimatveckan:
Sveriges television: vi får aldrig sluta prata om klimatet
Sveriges Radio hade flera livesädningar från Solsafari, och för hela
veckan
Jönköpings Posten uppmärksammade Klimatdag i city
Värnamo Nyheter uppmärksammade hela Klimatveckan

Läs mer

Hela Människan Jönköpings DeLa butik blev vinnare
av klimatpriset 2018!
Stort grattis säger vi till DeLa butiken i Jönköping, vinnare av Klimatpriset
2018!. Med sin satsning ”DeLa – Diakonalt Effektivt Livsmedelsansvar” tar Hela
Människan hand om livsmedel som annars skulle gått till svinn i matbutiker i
Jönköpingstrakten. Maten säljs till en billig peng – och det finns möjlighet för
personer med begränsad ekonomi att ansöka om medlemskap för att på så vis
handla till reducerat pris. Satsningen bidrar till att minska på
matsvinnet=minskade klimatutsläpp.

Läs mer

GÄSTSPEL  ATTEVIKS

Klimatveckans Hållbarhetsseminarium
Den 19 september hade Atteviks ett seminarium om strategiskt
hållbarhetsarbete och hållbarhetredovisning. KarlHenrik Robèrt, Professor i
Strategisk Hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, var
gästföreläsare vid seminariet och Landshövding Helena Jonsson var en av
deltagarna. Syftet med seminariet var att presentera Professor Robèrts
välbeprövade metodik inom strategiskt hållbarhetsarbete och lyfta vikten av
samverkan organisationer och näringsliv. Sedan 2016 arbetar Atteviks enligt
Professor Robèrts metodik och har i sin Hållbarhetsredovisning analyserat
företaget genom åtta hållbarhetsprinciper. Detta har skapat helhetsbild och
strategisk riktning mot hållbarhet. Arbetet har lett till nya nyckeltal (ex.
vattenförbrukning) och nya insikter (förståelse av biologisk mångfald).

Läs mer

Biologisk mångfald
Som en del av Atteviks miljösatsning har företaget anställt 50 000 bin. En
tredjedel av den mat vi äter framställs tack vare bins hårda slit. Bina är viktiga
för oss människor och står för väldigt mycket i vår vardag som vi tar för given.
Visste du att vi har nu stor brist på pollinerande insekter i det svenska
landskapet?

Läs mer

Hållbara nyheter på fordonsmässan IAA i Hannover
Den 2027 september presenterar lastbilstillverkaren Scania flera intressanta
nyheter inom hållbarhetsområdet, både vad gäller fordon och tjänster. Flytande
gas är ett alternativ som kommer starkt inom långväga godstransporter. Nu
presenterar Scania också världens första långdistansbuss som går på flytande
fordonsgas. Naturgas ger en CO2reduktion på 20 procent och biogas 90
procent. Räckvidden är hela 100 mil.

Läs mer

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

Paloma

