Nyhetsbrev februari 2019

Gästspel i nyhetsbrevet!
Denna månad ansvarar en av Klimatrådets 60 medlemsorganisationer, IKEA
Jönköping för spännande innehåll.
Trevlig läsning
Klimatrådet

PÅ GÅNG ...

Fullt fokus på transporter och hållbart resande
Omställningen för minskade utsläpp i transportsektorn går långsamt jämfört med andra
sektorer i samhället. Utsläppen från transportsektorn i Jönköpings län måste därför ner i
allt snabb takt. I mars bjuder projekten Bridging the Gap och Hela RESAN in till fyra
aktiviteter inom transporter, hållbart resande och omställningen till mer förnybara drivmedel
för att ge kunskap och inspiration till förändring.

Resande på landsbygd
6 mars, Nässjö
Den 6 mars bjuder Hela RESAN och Coompanion
Jönköpings län in till en dag där vi tillsammans lyfter
exempel och nya idéer för att öka möjligheterna till
hållbar arbetspendling och smarta tjänsteresor i vår
region. En dag med hållbara innovationer i fokus.

Läs mer och anmäl dig

Därför bör ditt företag arbeta
med hållbara transporter
7 mars, Jönköping
Eftermiddagen den 7 mars bjuder 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?

Läs mer och anmäl dig

Läs mer och anmäl dig

Jämställd transportplanering
12 mars, Jönköping
Hur når vi ett hållbart transportsystem? Kan det vara
så enkelt som att vi bör fokusera mer på ett jämställt
transportsystem? Den 12 mars bjuder Hela RESAN
in till en eftermiddag där vi tar del av utmaningar och
inspirerande exempel.

Läs mer och anmäl dig

Klimat, biodrivmedel och
innovationer i de gröna
näringarna
27 mars, Nässjö
Hur ställer vi om de gröna näringarna till mer
biodrivmedel, vilka insatser krävs för att minska
utsläppen? Den 27 mars bjuder Klimatrådet och LRF
Jönköping in till en heldag om hur vi ställer om de
gröna näringarna.

Läs mer och anmäl dig

NYHETER

Från riksväg E4 till EL4!
På initiativ av Klimatrådet och tillsammans med ytterligare lokala, regionala,
nationella och internationella aktörer, har en intresseanmälan lämnats in för
Elvägspilot Jönköping. Klimatrådet arbetar sedan 2011 för visionen om att bli
ett Plusenergilän. För att nå visionen behöver bland annat stora delar av
transportsektorn gå över till eldrift, med el från förnybara källor.

Läs mer

TasteJKPG möjliggör Klimatveckan 2019
"Arbetet med hållbarhet och miljö är någonting TASTE JKPG stödjer. Vi vill
inspirera både besökare och Jönköpingsbor till måltidsupplevelser och
aktiviteter på ett roligare sätt. Tillsammans kan vi öka antalet återkommande
besökare och locka hit fler som vill använda alla sinnen för att smaka på
Jönköping", säger Kent Vy på TASTEJKPG.
2018 hade Klimatvekan över 50 aktiviteter, kan vi tillsammans nå över 100?
Anmäl din aktivitet för Klimatveckan 2019 den 4 – 11 september.

Bidra till Klimatveckans program!

Unikt event: EkoReko!
Tack till medie och kommunikationsstudenterna Felicia Lindholm, Nora Hedin,
Johanna Jingnäs och Rebecka Welander från Jönköping University som
arrangerade eventet EkoReko på Vy skybar. Under kvällen samlades mer än
80 miljöintresserade studenter för att inspireras till att bli mer hållbara i sin
vardag, äta goda wraps och interagera i workshops med mera.
På EkoReko talade Otto Hedenmo om samverkan och påverkan, Johan Thor
pratade om hur Friskis och Svettis arbetar hållbart och om deras roll i
Klimatrådet. Kvällen bjöd även på ett intressant panelsamtal med Cybercoms
John Wibrand och Isabelle SandhallKantola.

Läs mer om EkoReko

GÄSTSPEL  IKEA JÖNKÖPING
Denna månad ansvarar en av Klimatrådets 60 medlemsorganisationer, IKEA
Jönköping för spännande innehåll.

Halverat matsvinn på IKEA Jönköping
IKEA vill ta täten i en hållbar och hälsosam kost och IKEA Food är därför en
viktig del i vår Hållbarhetsstrategi People & Planet Positive.

I våras startade vi på IKEA Jönköping projektet med att halvera vårt matsvinn till
2020. Med hjälp av en våg, som fungerar ungefär som en grönsaksvåg, vägs
och kategoriseras allt som slängs i köket. Dagliga och veckovisa rapporter
analyseras och kreativiteten hos våra engagerade medarbetare släpps loss.
Vilka rutiner behöver vi ändra? Hur kan vi använda detta på annat sätt?
Redan efter 10 månader kan vi konstatera att svinnet minskat från 1,6% till 0,7
%. Våra medarbetare säger att de gillar att se resultatet direkt från
rapporterna, att de lärt sig mycket om matsvinn och att de numera lägger
mindre mat även hemma. Nu är det dags att utmana målen och fundera på hur
vi i framtiden kan involvera kunder och även minska det som slängs från
matsalen.

RECEPT
Gör såhär
Strimla alla ingredienser till salladen
och lägg allt på ett stort fat eller i en
skål.
Blanda dressingen, häll över salladen
och blanda runt. Servera med färsk
koriander och jordnötter.
Gott till grillad kyckling, ugnsbakad lax
eller att bara äta som den är!

Asiatisk morotsoch
vitkålssallad

recepten tas fram i samarbete med
Gisela Brumme, ordförande i
Klimatrådets fokusgrupp

Energieffektivisering, konsumtion och
Ett recept som passar perfekt för
vintergrönsaker med en asiatisk touch. livsstil.
Ingredienser
Sallad
1/2 vitkål eller spetskålshuvud
1 bit rödkål
2 morötter
1/2 gurka
1/2 purjolök
1 röd chili
1 dl jordnötter
Koriander
Dressing
1 dl ljus soja
1 lime
1 finriven vitlöksklyfta
2 msk riven ingefära
1 tsk sesamolja
1 tsk risvinäger

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

