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Metsä engagerar sig i Klimatrådet

Försäljningschef Håkan Arnebrant utvecklar
Om byggbranschen ska lyckas att minimera sin negativa klimatpåverkan behöver vi bygga
med material som under tillverkning och produktion minimerar sin negativa klimatpåverkan.
Ett av de mest effektiva sätten för byggbranschen att minska sin negativa klimatpåverkan är
att bygga mer med trä eftersom trä binder CO2 och faktiskt är klimatpositiv, vilket ingen
annat byggmaterial är. Vidare är trä en oändlig resurs då vi planterar nya träd när vi avverkar
träd, skogen växer snabbare än vi avverkar.
Jag är i kontakt med många projektutvecklare som vill bygga flervåningshus (både
bostäder, kontor, industri och lagerlokaler etcetera med trä som bärande stomme. Dock
menar många att de inte vet hur de ska gå till väga, hur man väljer rätt byggmaterial, vilka
konstruktörer kan med vända sig till gällande konstruktioner av trä, vilka entreprenörer kan
bygga med trä? Då detta är frågeställningar hos projektutvecklarna och då det verkar vara
en trång sektor för att öka produktion av större byggnader i trä, hoppas jag genom att vara
med i Klimatrådets grupp för mer trä i byggandet kan bygga upp ett nätverk där vi utbyter
kunskap, erfarenheter och kontakter för att öka byggnation med strukturella stommar i trä.

Läs mer om Metsä

AXPLOCK FRÅN KLIMATRÅDET

Från vänster:Amanda Månsson, Johanna Haglund, Ellen Haglund, Karolina
Palo

Nya projektarbeten med Klimatrådet
Vi är fyra studenter som går sista året på medie och kommunikationsvetenskapliga
programmet på JU. Framför oss väntar ett projektarbete tillsammans med Klimatrådet. Vi är
otroligt taggade och förväntansfulla på vad våren har att ge! Vi alla vill arbeta med ett aktuellt
ämne som samtidigt kan bidra med samhällsnytta. Klimatfrågan engagerar och påverkar
oss alla, och därför är Klimatrådet en självklar samarbetspartner för oss. Vi kommer att
arbeta tillsammans med Klimatrådet under veckorna 411. Detta är dock inte första gången
Klimatrådet tar hjälp av studenter som genomför projektarbeten och praktik, klicka nedan för
att hitta tidigare examensarbeten, uppsatser och projektarbeten.

Tidigare studentarbeten

Ny plan visar behov av utökad laddinfrastruktur och
fler tankstationer för förnybara drivmedel
För att minska utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län behöver transporterna bli hållbara.
Transportsektorn står för stor del av länets utsläpp. För att utsläppen ska minska behövs
det större möjligheter till att använda förnybara drivmedel. En regional plan för Jönköpings
län ska nu göra det lättare för ansvariga att ställa om, det finns stora behov av investeringar
i tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur i flera delar av Jönköpings län.

Läs mer om den regionala planen

Klimatveckan 2020 den 16  23 september
För sjunde året i rad genomförs Klimatveckan mellan den 16  23 september i hela
Jönköpings län. Redan nu vet vi att Solbilsracet >> hålls den avslutande dagen.

Förslag på aktiviteter ? Hör av dig!

Hej Anna Carendi  Du är en klimatkämpe!
Varför engagera du dig som klimatkämpe?
Jag försöker få företag och organisationer att bli mer hållbara genom att stötta dem med
deras strategiska hållbarhetsarbete, men jag vill även inspirera privatpersoner att leva mer
hållbart. Även om jag tycker att jag gör många hållbara val idag så inser jag tack vare
Svalnaappen att jag också har områden där jag kan förbättra mig. Det är lättare att förändra
sitt beteende när man på ett tydligt sätt i appen ser att det gör skillnad på ens
klimatpåverkan. Även om vi som privatpersoner ”bara” kan minska våra utsläpp med några
ton så innebär det en stor procentuell minskning för var och en, samtidigt som om t ex alla i
Jönköpings län skulle minska sin klimatpåverkan med 12 ton per person, så skulle det
totalt bli en stor minskning. Jag vill gärna visa att det är möjligt, inte speciellt jobbigt och att
det inte innebär några begränsningar att leva klimatsmart, utan snarare ger fler
valmöjligheter!

Dina tre bästa tips!
•

Börja med att kolla din klimatpåverkan, förslagsvis via Svalna.

•

Börja i små steg och sätt tydliga mål – annars är det svårt att få det till en
vana.

•

Tänk efter före – kan jag göra på ett annat sätt än på det sätt jag brukar?

Om du till exempel vill äta mindre kött så börja med att sätt upp ett mål om hur många
måltider per vecka som ska vara vegetariska under kommande månad. Låt oss säga två
vegetariska luncher per vecka i november. I december kan du sedan lägga till ytterligare en
måltid, låt oss säga en middag. Jag har gått från att äta ca 10 % vegetariskt till 60 % på bara
ett par månader. Det är lätt för det finns väldigt många bra lunchalternativ och jag har helt
plötsligt många fler alternativ att välja på än när jag åt främst ickevegetarisk kost. När det
gäller transporter så kolla upp om du kan göra på annat sätt än du brukar. Istället för att
säga att det inte går, tar för lång tid, eller kräver för många byten, så är det bättre att kolla
upp vilka alternativ som finns och sedan fatta ett beslut. Jag har insett under hösten att det
går väldigt bra att åka buss och tåg till många ställen i länet. Tiden utnyttjar jag för att jobba
eller lyssna på en podd. Även när det gäller att ta sig till jobbet på annat sätt än med bil, så
är det bra att börja i liten skala. Tänk om alla åtminstone en dag per vecka lämnade bilen
hemma?!

Bli klimatkämpe du också!

Nationellt Solsafari 2020
Kort intro: Som ni läste i nyhetsbrevet i oktober >> kommer studenter från olika delar av
världen, som just nu läser det nystartade mastersprogrammet Sustainable Communication,
samverka med Klimatrådets aktörer våren 2020. Muhammad Hussain är en av dem och
han har valt Solsafari 2020! Muhammad blir navet i kommunikationen av Solsafarit och
såhär tänker han (såklart skiver och tänker han på engelska)!

What you are going to do?
I plan on using the theoretical knowledge I have obtained during my first semester at
Jönköping University and apply them practically. This would involve using my knowledge on
sustainability, media participation, as well as my background as a social media content
creator, to create coherent, effective and attention grabbing content. Furthermore I would
utilize communication methods such as transmedia storytelling to disseminate the
message in the most advantageous way possible.

Why solar + communication + sustainability?
It’s no secret the damage fossil fuels have done to our environment, and as time continues
it becomes more and more apparent we need safer energy alternatives. In my personal
opinion there is no better alternative than Solar power, for not only is it renewable energy but
sustainable as well because it utilizes the oldest and most abundant form of energy: the
Sun. As for why communication, it doesn’t matter how great of concept you have if you can’t
convey it properly. And in my opinion, the reason why fossil fuel is King is because the
companies behind it employed it so successfully, they have convinced the people that it is
the only choice. Perhaps its time to use those very techniques against them and expose the
lie that is “clean coal”.

Want more  you can get more.
You can reach Muhammad at this email address or his personal one:
Muheet11204@gmail.com, and if they’d like my cell number: +46 72 935 1950

More Solsafari (in Swedish!)

TIPSA KLIMATRÅDET

Du är en av 2000 som får detta nyhetsbrev. Hör gärna av dig med tips och
förslag på nya satsningar som Klimatrådet kan bidra till, det kan exempelvis
vara ett förslag på en kunskapshöjande aktivitet, ett seminarium eller ett projekt
som genomförs i Jönköpings län.

Kontakta Klimatrådet

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

Skickat med Paloma

