Nyhetsbrev augusti 2020

KLIMATVECKAN 2020

Klimatveckan 2020 den 16  23 september
För sjunde året i rad genomförs Klimatveckan mellan den 16  23 september i
hela Jönköpings län. Årets program är mer digitalt och som alltid kostnadsfritt,
tillgängligt och öppet för alla. På länken nedan kan du välja ut dina egna
favoriter i Klimatveckans program. Vi ses!

Klimatveckans program

Klimatveckans stora konferens  Plusenergiforum
Årets stora konferens under Klimatveckan är Plusenergiforum  i år med temat
hållbara transporter och hållbart resande. Konferensen är digital, kostnadsfri
och öppen för alla. Välj att delta hela dagen eller enbart på de pass som lockar
dig bäst.

Nu ställer vi om transportsektorn!

Aktivt ledarskap är en framgångsfaktor

Länet är kaxigt med mer ambitiösa

Expertkommentator under dagen är Mattias

utsläppsmål än de nationella, men

Goldmann, hållbarhetschef på Sweco Sverige

utvecklingen går alldeles för långsamt. Nu
krävs mod, handling och ledarskap!

AB och tidigare vd på tankesmedjan Fores.
Programmet växer och fler talare tillkommer.

Anmälan

Program

Vem vinner klimatpriset?
För nionde året i rad delas Klimatpriset ut för att uppmärksamma goda
exempel från Jönköpings län. Vem vinner i år? Den 21 september delas
Klimatpriset ut under Klimatveckan.

Nominerade till Klimatpriset

AXPLOCK FRÅN KLIMATRÅDET

Solkraft  först till kvarn
Klimatrådet gillar solel, gillar du också solel? Klimatrådets solelskampanj får
användas av alla för att sprida fördelarna med solel.

Solelskampanj

Klimatmatchen  en match utan förlorare
Vinnare av årets Klimatmatch blev Mona Forsberg och Jönköpings kommun! Se
Klimatmatchen i efterhand via knappen nedan.

Klimatmatchen

Mats Alvesson vässar Klimatrådets arbete
För att vässa Klimatrådets arbete har Mats Alvesson bjudits in till dialogsamtal
med Klimatrådet. Mats är företagsekonom och professor vid Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet. Mats lägger sin kraft på att bidra till eftertanke och
inspirera till kritisk reflektion. För den komplexitet som präglar moderna
organisationer kräver att vi överger tron på överdrivet enkla framgångsrecept
och i stället utvecklar självständigt och kritiskt tänkande.
Hör gärna av dig om du vill veta mer eller har tips på hur vi kan vässa
Klimatrådets arbete!

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

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

