Nyhetsbrev maj 2019

PÅ GÅNG...

Inspirationsmeny för hela Jönköpings län
I maj träffades kommunernas kostchefer för att enas kring en klimatvänlig meny
och matsedel för storkök. Den näringsrika menyn serveras under
Klimatveckan och innehåller mer grönt, i säsong och betonar närproducerade
livsmedel  klimatsmart helt enkelt. Håll utkik i kommande nyhetsbrev 
inspirationsmenyn lanseras under klimatveckan!

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

Klimatrådet i Almedalen
1  4 juli, Visby
För tredje året i rad deltar Klimatrådet
seminarier på Almedalen. I år arrangerar
Klimatrådet två seminarier och är inbjudna till
två.
1 juli:
Klimatråd utgör tvärsektoriella motorer – vilka hinder kan vi
tillsammans överbrygga?
(arrangör: regionala klimatråd)
Klimatmatchen – hur ser egentligen vinnarna ut?
(arrangör: Klimatrådet)
2 juli:
Trähus och brandfaran i att bygga för högt

(arrangör: Länsförsäkringar)
4 juli:
Är det rätt att bygga i trä?
(arrangör: OBOS)

Läs mer

NYHETER

De nominerade är...
Föredömligt klimatarbete ska belönas, eller hur? I år har Klimatrådet mottagit
rekordmånga nomineringar till länets klimatpris. Vinnaren koras den 4
september på klimatkonferensen. Spana in vilka som är nominerade redan nu!

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 blir pionjärer i omställningen  klimatkämpar!
Klimatkampen genomförs i Aneby, Jönköping, Vaggeryd, Vetlanda och
Värnamo.
Klimatkämparna är en satsning där ett antal människor antar utmaningen att
minska sina utsläpp, att använda tjänsten Svalna som uppföljning och att
inspirera genom att låta andra ta del av deras resa.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I
KLIMATRÅDET?

"Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka
klimatförändringar. Vi har en viktig uppgift att bidra genom vår undervisning och
forskning, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår
egen verksamhet. Jönköping University engagerar sig i Klimatrådet för att
kunna samverka och tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets
nationella och internationella åtaganden", säger Hanna Ståhl, VD/
förvaltningschef på Jönköping University.

HÄNDER UNDER KLIMATVECKAN

Fyra gymnasieskolor tävlar i solbilsrace
På Klimatveckans avslutningsdag, den 11 september, genomförs den
prestigefyllda tävlingen som förenar förnybar elproduktion och transport –
länets #Solbilsrace! De skolor som deltar är Aleholmsskolan (Sävsjö),
Brinellgymnasiet (Nässjö), Erik Dahlbergsgymnasiet (Jönköping) och
Finnvedens gymnasium (Värnamo). Solbilsracet är ett initativ av ungdomsrådet

och genomförs för andra året av Klimatrådet i samverkan med JU Solar Team
och Atteviks Jönköping.
Håll mer utkik om Klimatveckan i nästa nyhetsbrev  då börjar vi släppa alla
aktiviteter som hittills är inbokade i Klimatveckan 2019. Klimatveckan pågår 4 till
11 september och genomförs i hela Jönköpings län. Det finns fortfarande
möjlighet att anmäla programpunkter till veckans program.

Läs mer

RECEPT
Gör såhär

1. Skala sparrisen med en sparris eller
potatisskalare . Knoppen behöver inte
skalas. Skär bort nedersta delen om
den är hård.
2. Koka upp lättsaltat vatten i en
kastrull på medellåg värme. Lägg i
sparrisen. Låt sjuda i 1020 minuter
beroende på hur färsk och tjock
sparrisen är.

Perfekt förrätt:
färsk vit sparris

3. Testa om sparrisen är klar genom att
lyfta upp en sparris med gaffel

Ingredienser för 4 portioner

instucken i bakändan och håll den
vågrätt. Om sparrisen böjer sig lätt är

16 st. vit sparris (färsk)

de klara.

Havssalt
Socker

Vit sparris skalas alltid uppifrån och
ned. Man håller sparrishuvudet med

Smör

fingertopparna och lägger stängeln på
handleden. Börja skala nedanför

Servera gärna sparrisen med rört smör
sparrishuvudet och dra ned skalaren,
och färskpotatis.
skala gärna lite tjockare vid stängelns
ända. Det finns speciella sparrisskalare
men det fungerar lika bra med en
potatisskalare.

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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