Nyhetsbrev juli 2019

SÖDRA VANN KLIMATMATCHEN!

Den 1 juli avgjordes den första klimatmatchen i Almedalen! 14 tävlande
organisationer påhejades av närmare 150 personer i publiken! Segrande ur
striden gick Henrik Brodin på Södra! Grattis och bra kämpat Henrik!

Klimatmatchen  läs mer

NU HAR NEDRÄKNINGEN BÖRJAT!

Klimatveckan 4  11 september
Nu är det mindre än två månader kvar till dess årets Klimatvecka börjar. I detta
nyhetsbrev får du exempel på aktiviteter (det är över 30!) under Klimatveckan.
En underbar mix av olika ämnen, precis som Klimatveckan!
Varmt välkommen till årets Klimatvecka!

Klimatveckans program

VARFÖR EN KLIMATVECKA?

Klimatveckans vision
Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till
att nå visionen om ett Plusenergilän. Klimatveckan präglas av
gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger
kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt
klimatarbete. Att bli ett Plusenergilän innebär att:
•

Utsläppen av koldioxid är mycket låga, målnivå 1 ton per år och invånare.

•

Energianvändningen har minskat, målnivå 8 000 GWh / år.

•

Förnybar energi ger ett överskott, målnivå 9 000 GWh / år

Mer om Klimatveckan

Solsafari  i hela Jönköpings län
Söndagen den 8 september klockan 10.00  15.00 kan du kostnadsfritt besöka
olika solcellsanläggningar, ställa frågor till ägaren och få information om hur de
fungerar i praktiken. Med hjälp av karta och adresser >>hittar du enkelt till din
närmaste anläggning. Solsafari möjliggörs tack vare engagerade utställare runt
om i hela länet i samarbete med Klimatrådet >>.

Åk på Solsafari

KLIMATKAMPEN

Klimatkampen  för att förebilder är bra!
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 (“Klimatkämparna”) och lokala kändisar som försöker dra sitt strå
till stacken får berätta om sina erfarenheter i korta filmer (“Klimatberättarna”)
för att sprida engagemanget.
Alla Klimatkämpar presenteras den 4 september på Klimatkonferensen >>

Klimatkonferensen

RECEPT VI BJUSSAR PÅ EN HEL MENY

Vad är klimatsmart och
hållbart enligt oss?
• Lokala råvaror i säsong så långt
som det är möjligt, gärna ekologiskt,
och minskar andel rött kött.
• Få huvudingredienser och kända
smaksättningar, för att minska svinnet 
som är den största klimatbelastande
faktorn i storkök idag.
• Vi säsongsvarierar på
salladsborden. På hösten är det
högsäsong för svensk frukt, som gärna
kan fungera som efterrätt på
salladsbordet. Bidrar till mättnad på
klimatsmart sätt.

Hela menyn >>

• Bröd till maten varje dag – gärna
egenbakat där det går  eftersom bröd
är klimatsmart mat. Baljväxtbaserade
röror, neutrala eller kryddade kan
gärna finnas som alternativ till bredbart
matfett.

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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