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PÅ GÅNG...
Hållbara investeringar

Jörgen Hansson, ekonomichef, vaggeryds kommun.

Hållbara investeringar är viktigt. Inte minst för att driva positiva sociala och
miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att
investerare kan göra mer med sina pengar. Under 2019 har Klimatrådet bildat
en grupp som ska ta fram förslag på hur Klimatrådet kan bidra i arbetet för mer
hållbara investeringar i Jönköpings län. Vi frågade Jörgen Hansson,
ekonomichef i Vaggeryds kommun, hur han ser på hållbara investeringar.

Läs mer

Hållbar kommunikation, varför då?

Mia Verhoeff Friman, Programansvarig mastersprogrammet Sustainable Communication vid Jönköping
university.

JUstudenter gör sin praktik och uppsats hos Klimatrådets medlemmar!
Sju studenter från olika delar av världen, som just nu läser det nystartade
mastersprogrammet Sustainable Communication, intresserar sig för att i
samverkan med Klimatrådets aktörer genomföra både praktik och uppsats,
våren 2020 (Psst!  Länsförsäkringar Jönköping är en av aktörerna som du
träffar nedan).
Först, varför ett program inom hållbar kommunikation?
Det finns två starka anledningar:
•

Vi är mitt uppe i omställningen till ett hållbart samhälle, då vi alla behöver
göra vad vi kan för att bidra. Individer och samhällsinstitutioner såväl som
företag och näringsliv. I detta arbete behövs utbildade kommunikatörer som
har gedigen kunskap om både hållbarhetsfrågor och mediernas och
kommunikations roll för att nå ut med forskning, journalistik, information
inom klimat och hållbarhet.

•

På avdelningen för Medie och kommunikationsvetenskap vid Jönköping
University bedrivs forskning inom olika områden som alla har att göra med
hållbar kommunikation. Det finns behov av ett internationellt
mastersprogram där studenterna i sin undervisning får ta del av den
senaste forskningen inom sustainable communication. Globalt sett kommer
denna utbildning också till nytta, då studenterna kommer arbeta i
internationella sammanhang eller återvända till sina hemländer. Kunskaper
inom hållbar kommunikation är på frammarsch och starkt efterfrågat.

Varför tycker du som programansvarig för Sustainable Communication
det är värdefullt att samverka med Klimatrådets aktörer?
Detta är ett utmärkt tillfälle att arbeta tillsammans – högskolan och företagen i
regionen. Förhoppningsvis kommer vi att kunna lära oss av varandra samt
bidra med det vi är bäst på. I vårt fall, kan vi bidra med kunskap om hur man
når ut med sitt hållbarhetsarbete och lyfta den forskning som bedrivs på
högskolan inom hållbar kommunikation genom att omvandla den till praktisk
and användbar kunskap. Våra studenter får möjlighet att direkt komma ut i
samhället och omsätta sina kunskaper till verklig nytta
Är du och din organisation intresserad att samverka med en student?
Mejla gärna mia.verhoefffriman@ju.se om detta intresserar dig och din
organisation!

Ida berättar varför!

Ida Severin, hållbarhets och kommunikationschef, Länsförsäkringar i Jönköping.

Varför är samverkan med studenter viktigt?
Vi frågade Ida Severin, Hållbarhets och kommunikationschef på
Länsförsäkringar Jönköping. För att fortsatt vara en bolag som ligger i tiden
och erbjuder våra kunder rätt tjänster så behöver vi lyssna på vår omvärld.
Genom att samverka med studenter så får vi bra insikter både om ämnet de
fokuserar på samt ha en bra dialog med unga vuxna som är en av våra viktiga
målgrupper. Sen är Jönköping University en viktig motor för länets utveckling
och därför är vi extra måna om att samverka med dem!
Hållbarhet och kommunikation  vad innebär det för er?
Vi har jobbat med hållbarhetsfrågor så som trygghet och förebyggande av
skador på egendom sen starten för 180 år sedan. Men det är först nu som vi
sätter extra fokus på att kommunicera att vi vill vara en aktiv del av samhället
och ta oss an samhällsutmaningar som jämlikhet och klimatförändringar. Det
stärker vårt varumärke och bidrar till att närma oss vår vision ”Vi ska par
trygghet och möjligheter i länet”. Vi hoppas på att samarbetet med studenten
kommer ge oss bra insikter hur vi kan bli ännu bättre på att jobba med
hållbarhetskommunikation.

Inspireras av Länsförsäkringars hållbarhetsarbete

VARFÖR ÄR SKANSKA
ENGAGERADE I KLIMATRÅDET?

Olle Strandsäter, distrikschef, Skanska Sverige AB.

Vi är med i Klimatrådet för att jag är övertygad om att det är endast tillsammans
som vi kan lösa klimatfrågan. Bättre tillsammans – så når vi våra klimatmål. Med
den uppmaningen vill vi visa på vikten av samarbete, internt i vår verksamhet
men även externt med våra kunder, leverantörer och övriga samhället.
Tillsammans blir vi bättre och kan bygga ett bättre och hållbart samhälle.
Vad ni ser som allt mer betydelsefullt i omställningen?
Bygg och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets
miljöpåverkan. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import
av material och byggprodukter. Vi känner ett stort ansvar för att bidra med
lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön och istället bidra till
hållbar utveckling. Här ser jag Klimatrådet som en bra plattform, här får vi till
samverkan över hela samhället, genom kommunerna, regionen, Näringslivet,
föreningar, skolor och Länsstyrelsen.

Mer om Skanskas hållbarhetsarbete

NYHETER

Solsafari i hela Sverige?
För tre år sedan föddes idén om att arrangera ett solsafari i Jönköpings län –
alltså låta de som är intresserade av att lära sig mer om solceller besöka dem
som redan har hunnit skaffa egna. Varför? Jo, vi vet att den vanligaste orsaken
att skaffa solceller är för att grannen har, och det här kan ses som ett sätt att
hjälpa grannen på traven. Eftersom intresset var stort har Solsafari genomförts
flera gånger i Jönköpings län. Idén har gett ringar på vattnet och fler visar
intresse – Kalmar län har redan hunnit arrangera ett eget safari!
Därför har vi nu tillsammans med Kalmar län och Region Örebro och
Jönköpings län börjat undersöka möjligheten att arrangera ett jättelikt Solsafari
över hela landet.

Läs mer

Tematräff om fordonspooler i Tranås

Att bilar står stilla 95 procent av sin livstid är ”old news”, så vilka är de nya sätt
vi kan möta denna trista verklighet på? Ett sätt är via fordonspooler! Hela
RESAN anordnar i samarbete med Tranås kommun en träff på just detta tema
den 5 december. Med expertkunskap, goda exempel från länet och en chans
att ställa frågor till flera fordonspoolsleverantörer ger denna dag praktisk
kunskap och nätverk för hur ni som offentlig eller privat organisation skulle
kunna närma er denna lösning.

Läs mer

RECEPT
Gör såhär
Halstrad torskrygg
1. Skär torskryggen i 4 bitar, salta fisken runt om
och låt vila i kylen i en timme.
2. Hetta upp en stekpanna och stek fisken gyllene
på båda sidor. Toppa fisken med lite dillfrö.

Halstrad torskrygg med
pumpa och blomkålsmos

3. Värm ugnen till 120°C och ställ in stekpannan
med fisken. Ugnsstek fisken i cirka 7 minuter eller
tills innertemperaturen kommer upp i 5256°C.
Pumpaoch blomkålsmos

För 4 personer
1. Dela pumpan i klyftor och lägg upp på en plåt
tillsammans med blomkålsbuketter och vitlöksklyftor.
Ringla över olja och salt.

Ingredienser:
Torskrygg
Ca 600 g torskrygg (med skinnsidan kvar
salt
smör
dillfrö
Pumpa och blomkålsmos
Ca 1 kg matpumpa
ca 500 g blomkål
5 hela vitlöksklyftor
olivolja och salt
1 msk smör
Sås
1 rödlök
1 msk smör
1 msk socker
salt & peppar

2. Rosta i 225°C i cirka 30 minuter eller tills pumpan
är helt mjuk.
3. Gröp ur fruktköttet ur pumpan och pressa
vitlöken ur skalet. Mosa tillsammans med blomkål
och smör till ett mos. Smaka av med lite salt.
Sås
1. Skala och skiva löken.
2. Stek i smör tills den mjuknat.
3. Strö över socker och fortsätt steka ett par
minuter till.
Servera moset tillsammans med den halstrade
torsken, rostade pumpakärnor och såsen.

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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