MISSA INTE ÅRETS

KLIMATVECKA!
Tisdag 6 september

Fredag 9 september

Tisdag 13 september

Officiell invigning av Klimatveckan
Landshövdingen och tillika Klimat
rådets ordförande inviger veckan på
residenset.

Bättre mat i offentliga kök
Det går att producera och servera
miljösmart, god och lokalt odlad mat
i offentliga kök! Science Park klockan
9.30–14.30

Klimatkonferensen
Årets stora klimatkonferens hålls på
Spira i Jönköping. Här kan du bland
andra lyssna till professor Karl-Henrik
Robèrt, Karin Bodin, vd för Polarbröd,
Charlotta Szczepanowski, Hållbarhets
chef Riksbyggen, Carl Strand, LOHAS
och många fler. Allt är kostnadsfritt
och öppet för alla! Lunch ingår. Spira
klockan 12.30–16.00

Solkraftseminarium
Vi har samlat länets stora aktörer
inom solkraft på ett och samma ställe.
Friskis och Svettis Jönköping i City
klockan 17.30–20.00

Onsdag 7 september
Föreläsning om koldioxidåtervinning
Jönköpings kommun och Jönköping
University arrangerar föreläsning med
forskaren Maria Taljegård. Jönköping
University klockan 8.30–9.30
Klimatklivsworkshop
Här får du hjälp att söka klimatinvest
eringsstöd! Myresjöhus huvudkontor
klockan 13.00–16.00
Tipspromenad
HSB, Riksbyggen, Vätterhem och ABF
ordnar tipspromenad för barn och
vuxna. Västra Holmgatan 34 A klockan 16.00–19.00

Torsdag 8 september
Hållbart företagande
CSR Småland ger dig chansen att lära
dig mer om hållbart företagande.
Science Park klockan 8.30–10.00
Framtidens industri
Swerea SWECAST anordnar en heldag
på temat ”industriforskningens bety
delse för klimatutmaningarna”.
Tullportsgatan 3 klockan 9.30–17.00

Lördag 10 september
Klimatdag i Jönköping city
Missa inte en dag i klimatets tecken.
Jönköping city klockan 10.00–13.00
Pilgrimsvandring
Välkommen på en pilgrimsvandring
med tema Dag Hammarskjöld.
Stora Hotellet klockan 13.00

Måndag 12 september
Plusenergiforum
Premiär för Energikontor norra Små
lands Plusenergiforum Spira klockan
8.30-16.30
Är du redo för KlimatGIS?
Att använd GIS, geografiska informa
tionssystem, i syfte att förebygga och
anpassa din verksamhet till ett föränd
rat klimat ger dig ett kraftfullt verktyg!
Stora hotellet klockan 9.00–15.00

Klimatkvällen!
Avsluta Klimatveckan genom att delta
på Klimatkvällen på Spira där vi delar
ut det prestigefyllda Klimatpriset och
lyssnar till en föreläsning av Christer
Fuglesang! Naturligtvis är det helt
kostnadsfritt och öppet för alla! Spira
klockan 16.30
Gå in på klimatrådet.se för att läsa
mer och för att boka in dig på de arrangemang du vill delta på!

klimatrådet.se

Klimatdag på Campus
Låt dig inspireras av nya och gamla
idéer kring hållbar utveckling. Jönköping International Business School
klockan 13.00
Förbered för Värmebölja
Enligt klimatscenarier kommer vi få
fler och mer omfattande värmböljor.
Stora hotellet klockan 11.30–15.45

Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har idag omkring 50 med
lemsorganisationer. Rådets syfte är att vara en samordnande och pådrivande
kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision Plusenergilän.
Vi är en del av Klimatrådet!

