Nyhetsbrev maj 2020

Coronaviruset, Covid19 påverkar just nu hela samhället. Spridningen av Covid19 påverkar
oss alla på ett som vi, bara för några månader sedan, inte trodde var möjligt. För att på
bästa sätt förenkla för dig som är intresserad av Klimatrådets arbete kommer här
information om hur Covid19 påverkar Klimatrådets aktiviteter framöver.

Klimatrådets arbete fortsätter
Deltar du och din organisation i Klimatrådets arbete i exempelvis en fokusgrupp eller i ett
projekt? Arbetet fortgår utifrån mottot ställ om snarare än ställ in. Under våren ersätts
exempelvis fysiska träffar och workshops med digitala möten. Klimatrådet kommer fortsätta
att publicera nyhetsbrev och uppdatera Klimatrådets webbplats klimatrådet.se med
nyheter.

DE NOMINERADE ÄR...

Stor mångfald bland nominerade till Klimatpriset
Det är en stor mångfald bland årets nomineringar tll Klimatpriset och de gröna näringarna
är dominerande. Hela 19 nomineringar inom olika branscher, exempelvis svampodling av
kaffesump, elektrifierade godsterminaler och många investeringar i solenergi är alla goda
exempel på ett aktivt klimat och energiarbete. Vinnare av Klimatpriset utses av Klimatrådet.

Nominerade till Klimatpriset

KLIMATMATCHEN

Klimatarbetet accelererar, samtidigt ökar utsläppen. Går det att förstå vad organisationerna
egentligen vill? Åt vilket håll de springer och varför? Går det avgöra vilken organisation som
gör skillnad, på riktigt? Uppvärmningen är slut sedan flera år tillbaka  för andra året i rad
arrangerar Klimatrådet #Klimatmatchen den 29 juni under Elmiadalen.
Den 2930 juni samverkar en rad aktörer för att skapa den digitala mötesplatsen
Elmiadalen, med syfte att möjliggöra erfarenhetsutbyte och tillvaratagande av den
innovationskraft som finns i Sverige, i kölvattnet av Covid19 pandemin.

Läs mer

KLIMATVECKAN 2020

Klimatveckan 2020 den 16  23 september
För sjunde året i rad genomförs Klimatveckan mellan den 16  23 september i hela
Jönköpings län. Nuvarande planering är att Klimatveckan kommer att genomföras, om än i
lite nya former. Vi uppmanar redan nu arrangörer att tänka kreativt och se över möjligheterna
att exempelvis erbjuda digitala aktiviteter och seminarium. Vi kommer löpande ge
information om Klimatveckans genomförande i relation till samhällsutvecklingen och covid
19.

Förslag på aktiviteter? Hör av dig!
För dig som planerar att arrangera en aktivitet under årets klimatvecka finns ett färdigt
kommunikationspaket med grafiskt material och gemensamma budskap  fritt att använda
för alla som bidrar till Klimatveckan!

Kommunikationspaket

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.

Nu ställer vi om transportsektorn!

Aktivt ledarskap är en framgångsfaktor

Länet är kaxigt med mer ambitiösa
utsläppsmål än de nationella, men

Expertkommentator under dagen är Mattias
Goldmann, hållbarhetschef på Sweco Sverige

utvecklingen går alldeles för långsamt. Nu

AB och tidigare vd på tankesmedjan Fores.

krävs mod, handling och ledarskap!

Programmet växer och fler talare tillkommer.

Anmälan

Program

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

Enkel nässelsoppa
Ingredienser
Räcker till soppa för 4 personer.
2 liter späda nässlor
½ liter vatten
1 grönsaksbuljongtärning
2
1
2
2

msk hackad gräslök
msk smör
msk vetemjöl
½ dl mjölk

salt
nymald svartpeppar

1. Skölj nässlorna väl i ett durkslag.
2. Koka upp vatten och smula en buljongtärning i en
gryta. Lägg ner och förväll nässlorna i ca 5 minuter.
3. Sila ifrån spadet men spara det.
4. Hacka nässlorna.
5. Smält smöret och tillsätt mjöl och mjölk och vispa
ner det och nässlorna i spadet. Tillsätt den hackade
gräslöken.
6. Koka soppan några minuter. Smaka av med salt
och svart peppar.
Serveras tillsammans med hårdkokta ägghalvor
och en bit bröd.

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

