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PÅ GÅNG ...

Nytt examensarbete undersöker kommunikation av
dricksvattenfrågan
Vi heter Hedvig Petersson och Sofia Irevall och läser sista terminen på
programmet Internationellt arbete, inriktning på Globala studier på Jönköping
University. Vi skriver just nu vårt examensarbete för Klimatrådet. Uppsatsen
handlar om hur kommuner i Jönköpings län kommunicerar med sina
medborgare kring konsumtionen av dricksvatten – i samband med de låga
grundvattennivåerna. Vi upplever att området är aktuellt och det är intressant
att se hur kommunernas arbete ser ut kring vårt viktigaste livsmedel.

Nominera till Klimatpriset nu!
Föredömligt klimatarbete ska belönas, eller hur? Nominera nu! Fram till den 15
maj tar vi emot nomineringar till Klimatpriset, du kan nominera såväl
organisaioner som personer.

Nominera här!

Hållbart byggande
20 maj, Värnamo
Informationscentrum för hållbart byggande

genomför under våren en turné i landet med
temat Hållbart byggande. Mot ökad hållbarhet,
minskade klimatutsläpp och fossilfrihet i bygg
och fastighetsbranschen. Utmaningar och
möjligher diskuteras under dagen.

Läs mer och anmäl dig

Effektlager i energisystemet
29 maj, Jönköping
ECRIS har en stor solcellsanläggning, som är
kopplad till blysyrabatterier. ECRIS planerar
att bygga ett nytt batterilager, den här gången
med litiumjonbatterier. Under denna aktivitet
har vi samtal kring lärandeprocessen och
anläggningen. Vad är viktigast att titta på och
lära sig mer om? Vilka möjligheter och
utmaningar finns med dagens teknik kopplat till
solceller, batterier, laddning och lagring av el?

Läs mer och anmäl dig

Från vision till aktion  hållbara
transporter inom verksamheter
11 juni, Jönköping
Projektet Bridging the Gap arrangerar en
workshop med temat hållbara transporter.
Aktiviteten ska ge inspiration, konkreta tips och
nya idéer för att öka möjligheterna till att gå
från vision till konkret handling och ställa om till
mer hållbara transporter.

Läs mer och anmäl dig

Solsafari 2019
8 september, hela länet
Har du solceller? Om du har det kan du delta
som utställare i årets Solsafari, kostnadsfritt
och öppet för alla!

Hoppas vi hörs!

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I
KLIMATRÅDET?

Carin Magg, senior manager/affärsutvecklare vid TUC  och stolt medlem i
Klimatrådet.
Varför är du och TUC engagerade i Klimatrådet?
TUC, Tranås Yrkeshögskola, engagerar sig i Klimatrådet eftersom vi som
organisation anser att det är viktigt att bidra till att hållbarhetsfrågor finns på
allas agenda. För oss är det angeläget att alla utbildningar som TUC erbjuder
innehåller ett hållbarhetsperspektiv. På så sätt vill vi försöka bidra till ökad
kompetens och medvetenhet. Vi har bland annat tillsammans med arbetslivet
och Klimatrådet skapat utbildningar inom förnybar energi; solelteknik och
energieffektivisering. Men hållbarhetsfrågor är också viktigt för TUC som
företag och därför en del av vår framtidsstrategi.
Vad har ni på gång just nu?
Vår senaste satsning vad gäller utbildningar är en ansökan om att få starta en
utbildning till hållbarhetskoordinator och en till servicetekniker för vindkraft.

NYHETER

Högt betyg för Klimatrådets trähusskola
Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län
arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola hösten
2018 och våren 2019. Trähusskolan bidrar med ökad kunskap för att utveckla
trähusbyggandet i Jönköpings län. Den 10 april var det dags för Trähusskolans
tredje del. Dagen var ett studiebesök på Kungsängen i Jönköping där
deltagarna bjöds på en förmiddag med dialog, inspiration och kunskapsutbyte
för mer trä i husbyggandet.
Trähusskolan är mycket uppskattad av deltagarna och får betyget 4,3 av 5
vilket visar på det stora intresset för trähusfrågan i länet.

Läs mer

Klimatrådet söker klimatkämpar
Klimatrådet arbetar allt mer intensivt med att öka förändringsviljan på
individnivå och engagera medborgare i klimatfrågan. Ett sätt är satsningen
Klimatkampen, tillsammans med klimattjänsten Svalna. I Klimatkampen jobbar vi
med förebilder: ett antal personer runt om i Jönköpings län blir pionjärer i
omställningen  klimatkämpar!
Klimatkämparna är en satsning där ett antal människor i Jönköpings län antar
utmaningen att minska sina utsläpp, att använda tjänsten Svalna som
uppföljning och att inspirera genom att låta andra ta del av deras resa. Vi söker
dig som med hjälp av Svalna vill ta reda på hur din klimatpåverkan ser ut, anta
utmaningen att minska den och inspirera andra till att göra detsamma!

Läs mer

Såhär gick det för Region Jönköpings läns arbete
med hållbar utveckling 2018
Under 2018 har Region Jönköpings län tagit flera tydliga steg framåt i
hållbarhetsarbetet. Deras energieffektivisering är störst bland regionerna i
Sverige. De har minskat tjänsteresorna med bil och flyg med 14 procent. Utöver
energieffektiviseringsarbetet har de arbetat aktivt med att främja
svenskproducerade och ekologiska livsmedel: 92 procent av kött, mjölk och
ägg är producerat i Sverige och 46 procent av de livsmedel som serveras är
ekologiska.

Läs mer

Tranås inspirerar
Från vänster: Annsofie, Agnetha, Anna och Boo i Tranås kommun.
"I Tranås kommun har vi haft lite olika arrangemang kring gånga Klimatveckor.
Vi anser att vi behöver jobba med dessa frågor och klimatarbetet är ju väldigt
brett med många olika områden och man kan ju inte göra allt på en gång. Men
vi kände att om vi ska nå ut mer med budskapet om vad som behöver göras så
måste vi också engagera fler. Därför har vi gått ut med en inbjudan till många
olika verksamheter, handeln och föreningar för att förhoppningsvis få fler att
hitta på något i samband med Klimatveckan. Många gör redan bra saker men
om vi kan lyfta dessa vid ett gemensamt tillfälle och samordna marknadsföring
så hoppas vi på bättre genomslagskraft."
Såhär engagerar Tranås handeln, föreningar och företag i
Klimatveckan.

Bidra du med till Klimatveckans program!

RECEPT
Gör såhär
20 minuter
1.Skölj nässlorna noga, ta bort
eventuella rötter och grova delar.
2.Koka upp hälften av vattnet och salta
lätt. Lägg i nässlorna, koka 5 minuter.
Sila av kokvattnet och spar det. Hacka
nässlorna fint.
3.Fräs smör och mjöl i en kastrull och

Vårig nässelsoppa
Plocka egna nässlor och gör en god
och lättlagad soppa! Servera den med

späd med nässelspadet. Smula ner
buljongtärningarna och späd med
resten av vattnet. Koka ett par minuter.

nybakat bröd och ägghalvor.

Tillsätt nässlorna och grädden. Smaka
av soppan med salt och lite sherry om

Ingredienser för 4 portioner

du vill.

·2 l nyplockade, späda nässlor

4.Servera den het och nykokt med en

·1 l vatten

ägghalva i tallriken. Strö över lite
gräslök.

·salt
·1 msk smör
·3 msk vetemjöl
·2 grönsaksbuljongtärningar
·1 dl grädde

·eventuellt 3 msk torr sherry
·2 msk hackad gräslök
·2 hårdkokta ägg till servering

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

