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Information om Klimatveckan 2022
Nu är planeringen för årets Klimatvecka igång. Hoppas din verksamhet
vill vara med och arrangera aktiviteter!

Klimatveckan 2022
Klimatveckan 2022 genomförs 17–23 oktober med temat klimatsmart
näringsliv. Klimatveckan innehåller både digitala och fysiska aktiviteter
i hela Jönköpings län. Programmet uppdateras löpande på Klimatrådets
webbplats www.klimatrådet.se.

Delta i Klimatveckan med en egen aktivitet
Det är på många sätt givande att ordna evenemang under Klimatveckan.
Ta chansen att prata klimatsmarta lösningar med andra och visa hur din
verksamhet bidrar till visionen om ett klimatsmart plusenergilän. Det
kan till exempel handla om att anordna studiebesök i er verksamhet eller
att berätta om vad ni gjort för insatser för att minska klimatpåverkan och
vad det gett er för mervärden i verksamheten.
Utgångspunkten är att samtliga aktiviteter ska vara kostnadsfria och
tillgängliga för alla. Klimatveckan är ett bra tillfälle att nå ut till både
yrkesverksamma och allmänheten. Det är positivt om aktiviteter
arrangeras av flera organisationer tillsammans.
Genom att anmäla aktiviteter på Klimatrådets webbplats blir det en del
av Klimatveckans gemensamma program. Anmäl aktiviteter senast
23 september. Vi ser fram emot att ta del av hur din verksamhet vill
bidra!

Klimatkonferensen
En av höjdpunkterna under Klimatveckan är Klimatkonferensen som
äger rum torsdagen den 20 oktober på förmiddagen. I år kommer
Klimatkonferensen vara på Elmia i Jönköping. Det finns också möjlighet
att titta på konferensen digitalt.

Nominera till Klimatpriset
Under Klimatveckan delas det årliga Klimatpriset ut. Fram till
15 augusti går det att nominera någon person eller verksamhet som gör
en viktig insats för klimatet. Mer information finns på Klimatrådets
webbplats.
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Om Klimatrådet
Klimatrådet Jönköpings län är en samverkansorganisation med
medlemmar från privata och ideella organisationer, företag, myndigheter
och kommuner. Med gemensamma krafter driver Klimatrådet
utvecklingen inom klimat- och energiarbetet i länet.
Klimatrådet ordnar varje år en Klimatvecka. Syftet med Klimatveckan är
att samla olika aktörer i länet kring aktiviteter som ger ökad kunskap och
inspiration kring omställning till ett klimatsmart samhälle.
Klimatrådets gemensamma vision är att tillsammans skapa ett
klimatsmart plusenergilän senast 2045. Klimatsmart för oss innebär att
vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av
växthusgaser och anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som
sker. Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och
bidrar genom ett överskott till energiomställningen.

Kontakt och information
Kommunikationsmaterial, program (uppdateras löpande) och
information finns på Klimatrådets webbplats, www.klimatrådet.se
Vid frågor kontakta Klimatveckans styrgrupp genom Moa Lindvert.
Moa Lindvert
Länsstyrelsen i Jönköpings län
moa.lindvert@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-223 63 25

