Nyhetsbrev januari 2019

Ett år som ordförande i Klimatrådet
Den värsta torkan på mycket länge, skogsbränder som saknar motstycke och så ett
riksdagsval att hantera dessutom. Det har varit ett minst sagt händelserikt första år
som landshövding för Helena Jonsson.
 Det har varit både bra och dåligt, men framförallt har det varit ett mycket lärorikt år,
säger hon.
Den 15 januari i år hade Helena Jonsson gjort sitt första år som landshövding i Jönköping.
Kunskap och kännedom om länet hade hon dock sedan tidigare eftersom hon är både
född, uppvuxen och bosatt här. Med en lång och gedigen bakgrund inom framförallt LRF var
många av de frågor som länsstyrelsen arbetar med heller inget obekant för
landshövdingen.
 Samtidigt har jag aldrig tidigare arbetat inom offentlig förvaltning och givetvis var det
mycket som var nytt för mig när jag tillträdde på posten, säger Helena Jonsson.
När hon summerar året är det sommarens extrema torka som har lämnat störst avtryck hos
henne.
 Påverkan från torkan blev stor, framförallt för lantbrukare och skogsägare. Vi på
länsstyrelsen arbetade hårt för att i möjligaste mån mildra konsekvenserna för dem som
drabbades av vädret.
Sommars extremväder ser Helena som en tydlig påminnelse om att arbetet med att göra
Jönköping till ett plusenergilän blir viktigare för varje år som går.
 På längre sikt ser jag klimatfrågorna som avgörande för inte bara vårt län utan givetvis
även på en global nivå. Men ser vi till just vårt län tror jag klimatanpassning blir av allt större
betydelse. Vi behöver anpassa och förbereda samhället för att klara av både torka och
skyfall när klimatet förändras.
Även frågan om hur vi använder våra resurser på bästa sätt är något som engagerar
landshövdingen.
 En tanke som jag har haft är om vi har möjligheter att skapa ordentlig produktion av
biobränsle i länet, att producera förnybar, lokal energi är en oerhört viktig framtidsfråga.

PÅ GÅNG ...

Över 50 anmälda till "skogens klimatnyttor"!
Skogen har en viktig roll i omställningen mot ett plusenergilän.
Klimatrådet arrangerar i samarbete med aktörer i länet ett seminarium om
skogens klimatnyttor.
Tid: 6 februari kl. 09:00  12:00. Fika från 08.30 och lunch kl. 12.00.
Plats: Träcentrum, Framtidsvägen 1, 571 35 Nässjö.
Seminariet är kostnadsfritt  anmäl dig senast fredag 1/2 kl. 12.00.
Skog och klimatseminariet arrangeras av Klimatrådets två fokusgrupper
Förnybar energi, jord och skogsbruk samt Anpassning till klimatförändringar,
samt i samarbete med Skogsstyrelsen, LRF, Naturskyddsföreningen,
Träcentrum och Södra.

Läs mer och anmäl dig

Att förhålla sig till det okända
Samhällsutvecklingen är snabb och framtiden mer svårförutsägbar än någonsin
– så hur förhåller man sig till det okända?
Eftermiddagen den 7 mars bjuder Klimatrådets projekt Bridging the Gap in till
en en halvdag om hållbara transporter. Denna eftermiddag behandlar vi
ämnet företagens transporter och utmaningar i ökat transportbehov, nya
boendeformer, delningsekonomi, ehandel, justintime, hemleveranser etc.
Kan man kombinera bra affärer med arbete med hållbara transporter, eller är
det kanske en förutsättning?
Tid: 7 mars kl. 13:00  16:00.
Plats: Stora hotellet, Hotellplan, 553 20 Jönköping.
Kostnadsfritt.

Läs mer och anmäl dig

NYHETER

Hej Beata, Aneby kommun engagerar!
"Vi måste medverka till att den gröna omställningen på riktigt tar fart. Vi ska
vara en förebild för våra kommuninvånare vad gäller klimatsmarta satsningar.
Det handlar t.ex. om att fortsatt investera i solcellsanläggningar, vilket redan
finns med i investeringsbudgeten. Under 2019 kommer vi också att revidera vår
översiktsplan och där kommer vi att hantera både kunskap och åtgärder för
minskad klimatpåverkan." säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande i
Aneby kommun och kommunens representant i Klimatrådet.
Alla länets 13 kommuner är medlemmar i Klimatrådet och representeras av sju,
av kommunstyrelsen utsedd politiker, från Aneby, Habo, Gnosjö, Vaggeryd,
Jönköping, Sävsjö och Värnamo.

Att se fram emot år 2019
Klimatrådet kommer fortsatt bidra till klimatoch energiomställningen i länet.
Mycket planeras just nu, dels för att fånga upp alla synpunkter så att arbetet
kan bli ännu bättre dels fortsätter satsningar så som Trähusskola,
Almedalenseminarium, Inspirationsmeny för hållbar mat och
Klimatpriset.
Även nya tävlingar, likt den mycket framgångsrika #solmatchen, arbetas fram
av Klimatrådets fokusgrupper. Blir det en tävling om att minska användningen
av plast, öka cyklandet, minska vattenanvändningen eller öka antalet fossilfria
bilar? Håll utkik under våren!
Boka in den 4  11 september redan nu, då går den årliga Klimatveckan av
stapeln! Välkända och populära programpunkter som Solsafari och solbilrace
återkommer  ett fullspäckat program för hela veckan kommer under våren. Vill
du arrangera något under Klimatveckan? Nu finns det möjlighet att anmäla
aktiviterer till årets program.

Bidra till Klimatveckans program!

GÄSTSPEL  JÖNKÖPING ENERGI
Denna månad ansvarar en av Klimatrådets 60 medlemsorganisationer,
Jönköping Energi, för mycket spännande innehåll  IKEA står på tur!

Tillsammans gör vi Jönköping till den smarta staden
Den smarta staden bygger på kommunikation och datainsamling. I flera år har
det öppna fibernätet varit en grund för datakommunikation men nu är det dags
för nästa steg. Ett öppet nät för sensorer (LoRa) som gör det möjligt att samla
in och mäta saker som tidigare var omöjligt.

Läs mer

Solenergi hos Karin och Calle i Ölmstad
Karin och Calle bor i en villa i Ölmstad och vill leva ett så hållbart liv som
möjligt. Därför kändes solceller som ett intressant komplement till deras
befintliga energisystem och de är nu utrustade med 36 solcellspaneler på
taket.
– Det är bra att skapa energi från något som ändå bara är där, säger Karin.

Läs mer

Skeppsbron växer fram, hållbarhet i fokus
Nybyggt, nära vatten, grönområden och centrum. På Skeppsbron i Jönköping
ska det vara enkelt att leva hållbart med Jönköpings första Svanenmärkta
lägenheter. Jönköping Energi finns med i utvecklingen och kommer bidra till
den hållbara staden genom att leverera lågtempererad fjärrvärme.

Läs mer

RECEPT
Gör såhär
Lägg lammkotletterna i en skål
tillsammans med olivolja, vitlök, mejram,
salt och peppar. Vänd runt så att köttet
täcks och låt marinera minst 1 timme.

Smakrikt lamm med
kryddig sås
Recept för 4 personer

Salsa: Lägg bladpersilja och mynta i en
mixer. Riv brödet i bitar och tillsätt det
tillsammans med sardeller, kapris,
vinäger och olivolja. Kör till en slät sås.
Smaka av med salt, peppar och
eventuellt mer vinäger. Rör ner lite
vatten om såsen känns för tjock.

Ingredienser
12 lammkotletter
1 dl olivolja
4 vitlöksklyftor, krossade
2 tsk torkad mejram
Salt och peppar
1 huvud rosésallad
Flingsalt och persilja till servering
Salsa verde
2 dl bladpersilja, bladen
1 dl myntablad
1 skiva vitt bröd, kantskuret
3 sardeller, i mindre bitar
2 msk kapris, avrunnen
1 1/2 msk äppelcidervinäger
1 1/2 dl olivolja

Riv salladen i mindre bitar, droppa över
lite olivolja och vänd runt.
Torka av marinaden och stek köttet i
omgångar i grillpanna tills det har fått
fin färg på ytan men fortfarande är rosa
inuti.
Toppa köttet med flingsalt och persilja
och servera det med sallad och salsa
verde.

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
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