Nyhetsbrev mars 2019

PÅ GÅNG ...

Nominera till Klimatpriset nu!
Föredömligt klimatarbete ska belönas, eller hur? Nominera nu!

Nominera här!

Trähusskola
10 april, Jönköping
En förmiddag med dialog, inspiration och
kunskapsutbyte för mer trä i husbyggandet,
bostadsområdet Kungsängen i Jönköping är
platsen. Hur mycket trä har det blivit och vilka
värden, ekonomiska, sociala, miljömässiga m.fl.
har skapats?

Läs mer och anmäl dig

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

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!

NYHETER

Uppdaterad klimatoch energistrategi för länet
Under 6 månader har Länsstyrelsen i samverkan med länets aktörer tagit fram
förslag på uppdaterad klimatoch energistrategi för Jönköpings län,
grundstenen i såväl Klimatrådet som hela länets klimatoch energiarbete.
Strategin anger en gemensam inriktning för klimat och energiarbetet i
Jönköpings län med sikte på 2050. Strategin är nu på remiss för ytterligare
förankring och nya kloka synpunkter som vi behöver beakta. Vem som helst har
möjlighet att lämna synpunkter fram till den 24 juni.

Läs mer

Klimatveckan den 4  11 september
Klimtveckan är Jönköpings läns mötesplats för klimatfrågor. Kostnadsfri och
öppen för alla! Alla kan bidra till Klimatveckans program  en vecka som vuxit
för varje år! Ett enkelt kommunikationspaket finns redo för alla
organisationer och personer att använda till planerade aktiviteter.

Bidra till Klimatveckans program!

Sävsjö, Jönköping och Nässjö tävlar i Solbilsrace
Den 20 mars gick anmälningstiden ut. Aleholmsskolan, Erik
Dahlbergsgymnasiet och Brinellgymnasiet deltar! Årets solbilsrace hålls den 11
september och arrangeras i samverkan med JU Solar Team och Atteviks i
Jönköping.

Läs mer

Jönköping besegrat  fick beröm för engagemang!
I tidigare nyhetsbrev har vi informerat om Klimatrådets initiativ att starta en
pilotanläggning för elväg i Jönköping. Flera orter i Sverige har visat intresse av
att uppföra elvägar. Trafikverket valde den 8 mars att gå vidare med fem andra
förslag där Jönköping inte ingår, men lyfter i sin motivering att förslaget från
Klimatrådet är väl genomarbetat och har tagits fram i bred samverkan mellan
myndigheter, företag och organisationer. Klimatrådet vill tacka alla deltagande
parter i initiativet Elvägspilot Jönköping.

Läs mer

RECEPT

Gör såhär
Tänk på att inte översteka torskryggen.
Stek fisken i cirka 3 minuter på varje
sida och sedan låta den vila under folie
15 minuter. Då brukar den bli perfekt!
1. Torka torskryggen helt torr.
2. Salta och peppra.

Smörstekt torskrygg med
gremolata och örtslungad
potatis.

3. Smält smöret i en stekpanna. Stek torsken
i cirka tre minuter på varje sida.
4. Täck över med folie och ställ åt sidan.

4 portioner, 30 minuter
5. Koka potatisen mjuk och låt den ånga av.

Ingredienser
6. Smält smöret i en kastrull och ha i valfria
400 g torskrygg

hackade örter.

salt & svartpeppar

7. Ha i potatisen, salta rejält och blanda om
väl.

smör
1 kg potatis

8. För att göra Gremolata : Skala och finhacka
rödlök och vitlök. Lägg i en skål.

blandade färska örter (t ex basilika, persilja,
dill)

9. Riv skalet och pressa saften ur citronen
och blanda i.

50 g smör

10. Finhacka persilja och dill, blanda i
tillsammans med oljan och rör om.

1 rödlök
11. Lägg upp fisk och potatis på en tallrik.
Toppa fisken med gremolatan. Servera med
sallad.

2 vitlöksklyftor
1 ekologisk citron
färsk persilja
färsk dill
3 msk olivolja
blandad sallad

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

