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PÅ GÅNG...

Moses Yalman, Julia Bergström och Sandra Oshana, Erik Dahlbergsgymnasiet..

Solbilsrace 2020  nu kör vi!
Just nu är fyra gymnasieskolor anmälda till Solbilsracet 2020! På ED i
Jönköping pågår uppladdningen för fullt! År 2020 förstärks Solbilsracet med
processledning från Teknikcollege i Jönköpings län  Sveriges
samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning >>.

Läs mer

Hela sveriges solsafari
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

Gör Klimatrådet skillnad?
Vilken nytta skapar Klimatrådet, motsvarar arbetet de förväntningar som finns?
Varje år, sedan starten 2011, utvärderas Klimatrådet och dess idagsläget 11
arbetsgrupper. I år har Klimatrådets ledamötet fått lämna synpunkter. Svaren är
tydliga  närmare 90 procent anser att Klimatrådet väl motsvarar de
förväntningar som finns och överlag bidrar Klimatrådet med nytta för de
organisationer som deltar.

Utvärdering 2019

Vart är vi påväg egentligen?
Det är nödvändigt att veta var Klimatrådets insatser gör bäst nytta framöver 
både i den egna organisationen och för länet som helhet. Därför har
Klimatrådet beslutat att Klimatrådets medlemmar följer upp och rapporterar sina
utsläpp av växthusgaser i olika verksamhetsområden, exempelvis transporter
och uppvärmning. Denna klimatredovisning hjälper till i bedömningen om och
hur vi når länets vision att bli ett klimatsmart plusenergilän.

Läs mer

AXPLOCK FRÅN KLIMATRÅDET

Lena Levin  En av länets klimatkämpar!
Jag engagerar mig för barnen, både de jag jobbar med som lärare och mina

egna barn och barnbarn.
Lenas tre klimattips för en mer hållbar vardag:
•

Cykla, gå eller åk kollektivt.

•

Ät klimatsmart och se till att äta upp maten du köpt.

•

Inför kortare eller längre köpstopp för dig själv eller din familj.

Mer om länets klimatkämpar

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

RECEPT
Gör såhär
1.Skala och hacka lök samt vitlök.
2.Skala potatis, morötter och rotselleri.
Skär i tärningar ca 2 cm stora.
3.Skölj och skär paprikan i bitar.

Mustig vintersoppa
För 4 personer
Ingredienser:

4.Fräs löken och vitlöken i olivoljan i en
stor kastrull.
5.Tillsätt linserna och fräs någon minut
till.

 2 gula lökar

6.Tillsätt potatis, rotselleri och morötter
samt paprika. Rör runt.

 4 klyftor vitlök
 600 gram potatis
 500 gram morötter

7.Tillsätt vatten, mjölk och
buljongtärningar samt salt och peppar.

 200 gram rotselleri
 1 röd paprika
 0,5 dl olivolja
 500 gram gröna torkade linser
3 tärningar grönsaksbuljong
2 liter vatten
5 dl mjölk
3 tsk salt
0,5 tsk svartpeppar

8.Koka upp och låt koka på låg värme
tills potatis och linser är mjuka ca 30
minuter. Rör då och då.

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

