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PÅ GÅNG...

Klimatveckan 4  11 september
Redan nu utgör över 30 aktiviteter  och mer kommer det bli!Den 4 till 11
september sjuder det av aktiviteter i hela Jönköpings län. Spana in
Klimatveckans program och boka in dina favoriter redan idag. Bland annat
bjuder vi på Solsafari, hållbara investeringar, zero waste, bin och honung 
massor helt enkelt!

Klimatveckans program

NYHETER

Klimatkonferensen  klimatkämpar, klimatpris och
massa mat, välkommen!

massa mat, välkommen!
Årets konferens tar sin utgångspunkt i frågan om mat och livsmedel. Hur kan vi
producera och konsumera mat och livsmedel som gör nytta för oss själva och
vår planet? Hur motiverar vi till förändring, vad behöver vi för att inte bli
förvirrade i begreppsdjungeln? Hur skapas framgångsrika verksamheter och
vad driver arbetet framåt?
Kom och inspireras av matprofiler från Circular Centre, Lantbrukarnas
riksförbund, Oatly samt Mat & Media kommunikation. Dessutom presenteras
länets klimatkämpar och det prestigefyllda klimatpriset delas ut.
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Tid: 4 september klockan 13.00  16.30.
Kostnadsfritt och öppet för alla!

Se program och anmäl dig kostnadsfritt

Examensarbeten förstärker Klimatrådet
14 studenter vid Jönöping university har under våren skrivit rapporter,
examensarbeten och genomfört projektarbeten i samverkan med Klimatrådet.
Ta del av deras resultat nedan!

Läs mer

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I
KLIMATRÅDET?

"Vårt medlemskap i Klimatrådet ger oss senaste rön inom klimatarbetet och
dessutom goda möjligheter till kontakter och samverkan med övriga lokala
aktörer. Klimatfrågan är inget man löser som enskild aktör, utan hela samhället
behöver vara med och medverka. Ny teknik, förändrat beteende, modiga beslut
och initiativ från både näringsliv och beslutsfattare behövs för att vi ska finna
lösningar till klimatfrågan.

Klimatrådet är dessutom arrangör till den årliga Klimatveckan i Jönköpings län
som är ett suveränt arrangemang för att få inspiration, kunskap och möjlighet
att fördjupa sig inom området. Programmet är fullt av faktaspäckade seminarier
med senaste nytt och massor av goda exempel på hur vi ska närma oss en mer
hållbar samhällsutveckling. På HSB Göta är vi glada och stolta över att vi får
medverka och vara en del av detta viktiga arrangemang!"
Ulrika MalmstenPersson, Hållbarhetschef på HSB Göta

Inspireras av HSB Götas klimatarbete

RECEPT
Gör såhär
1. Ha ner alla ingredienserna till dressingen i en
blender. Kör till en smet och smaka av med salt och
peppar. Häll över i en snygg flaska och servera vid
bordet.
2. Skala räkorna. Gnugga potatisen ren och koka
den i saltat vatten. Låt potatisarna svalna och
halvera dem sedan. Hacka rödlök, skär salladen till
mindre bitar och blanda i en skål med potatis,
massor av dill, olivolja och en nypa salt.

Grilla laxen på så låg temperatur som möjligt.

Lax och räksallad med
ogräsdressing

Servera!

För 4 personer
Ogräsdressing
4 kvistar svinmålla
4 kvistar dill
2 kvistar libbsticka
1 vitlöksklyfta
1 dl olivolja
1 dl vatten
2 msk créme fraiche
1 msk balsamvinäger
salt, peppar

Laxoch räksallad
4 laxfiléer
1 kg räkor
700g färskpotatis
1 rödlök
100g blandad sallad (exempelvis spenat eller
mangold och ruccola)
1 stort knippe dill
0,5 dl olivolja
salt

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

