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Vinnare av Klimatpriset!

Läs mer

Vinnare av Solbilsracet!

Läs mer

Svergies största effektlager på plats!

Läs mer

Bra grejer pågår...

Starta din solkraftsresa på klimatrådet.se
För varje år som går syns allt fler solceller på tak runt om i Sverige. Såväl
villaägare som bostadsrättsföreningar och industrier ser fördelar med att
producera solel själva. De blir inte lika beroende av elprisförändringar, kan
tjäna en hacka på överskottselen de säljer och dessutom hjälpa klimatet på
samma gång. Kort sagt är solel en klimatsmart investering för framtiden!

Läs mer

Klimatkampen

Klimatkampen
Klimatkampen handlar om att inspirera invånare i Jönköpings län att
gemensamt engagera oss för att minska vår klimatpåverkan.
17 personer runt om i länet blir pionjärer i omställning och antar utmaningen att
minska sina utsläpp med 30% under ett år, samt att låta allmänheten följa deras
resa. Klimatkämparna använder Svalnas klimatapp för att lära känna och
jobba med sina klimatavtryck.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU ENGAGERAD I
KLIMATRÅDET?

Att komma till de hållbara lösningarna som framtiden kräver är, det viktigt att
man arbetar tillsammans och lär från varandra. Tiden att arbeta i sin egen
kammare är förbi. Vi tror starkt på partnerskap och samarbeten både i och
utanför vår bransch. Här erbjuder Klimatrådet en bra möjlighet att göra just
detta, att nätverka med andra företag som också är intresserade av hållbarhet
och vill göra mer än bara prata om det och kanske testa saker tillsammans.
Inom Swegon arbetar vi med inomhusklimat, och det vill göra på ett optimalt sätt
för utomshusklimatet med, det vill säga rätt kvalité på inomhusklimatet så
energisnålt som möjligt. Ett felaktigt inomhusklimat leder till prestationsbortfall
som vida överstiger kostnaden som systemen kräver. Driften av byggnader
bidrar till en stor del av CO2 utsläppen i världen. För att de ska drivas optimalt
krävs att aktörerna och systemen i fastigheterna kommunicerar. Till exempel är
det en fördel om fönsterna är stängda när ett rum kyls en varm sommardag.
ECRIS nyinvigda energilager >> tyckter jag är mycket inspirerande. Framöver
tror jag att många byggnader kommer ha lokala energilager för att fördela den
lokalt producerade energin över dagen och något som vi kan behöva
förbereda oss för.
John Wibrand, System Development Director, Swegon

RECEPT
Gör först såhär
1. Hacka svamp och lök riktigt fint. Stek på

medelvärme tills all vätska har kokat bort.
2. Tillsätt smöret och stek tills allt fått en gyllene
färg. Ställ åt sidan för att svalna.
3. Blanda samman ägg, ströbröd, riven ost och
grönsaksfond. Rör ner den stekta svampen och
blanda väl. Smaka av med salt och peppar.

Säsongbetonad
fredagsmys!

4. Forma till biffar med lätt fuktade händer.
5. Stek biffarna gyllene i rikligt med olja.

För 4 personer
Sen såhär
Underbara svampbiffar med
gräddstuvad grönkål

1. Skölj kålen, repa och skär den i
mindre bitar.

•

ca 500 g blandad, självplockad
färsk svamp

2. Stek kålen mjuk utan att den får färg

•

1 gul lök

i en stekpanna.

•

1 msk smör

•

3 ägg

•

1 1/2 dl ströbröd

•

2 dl riven smakrik ost

4. Smaka av den gräddstuvade

•

1 msk grönsaksfond

grönkålen med salt och peppar.

•

Salt och peppar

3. Tillsätt fond, senap och grädde.
Koka i cirka 10 minuter.

Sist såhär:

Gräddstuvad grönkål, ur egen
trädgård!
•

ca 400 g grönkål

•

Olja att steka i

•

1 msk grönsaksfond

•

1 msk dijonsenap

•

2 dl grädde

•

Salt och peppar

1. Servera svampbiffarna och den
gräddstuvade grönkålen tillsammans
med rårörda lingon, skivade rödbetor
och några fina salladsblad.
2. Låt fredagsmyset börja!

Servera!

Tillbehör
•

Rårörda lingon

•

Kokta, skivade rödbetor

•

Salladsblad

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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