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Förslag på texter för att kommunicera om
Klimatveckan 2022
Inledning
Här finns förslag på texter som kan användas för att kommunicera kring
Klimatveckan 2022 på webbplatser eller sociala medier.
Det är positivt om respektive organisation lägger till något om sina egna
aktiviteter. Det är dock viktigt att det framgår att det är Klimatrådet
Jönköpings län som arrangerar Klimatveckan.
Färdigt bildmaterial finns på www.klimatrådet.se och är fritt att använda.
Bilderna ska användas som de är och inte redigeras eller förändras.

Textförslag som kan användas på sociala medier,
webbplatser eller nyhetsbrev (uppdaterat 22 sept)
Klimatveckan
Vilka aktiviteter vill du delta i under Klimatveckan?
Årets Klimatvecka, mellan den 17 och 23 oktober med temat
Klimatsmart näringsliv, bjuder på en mängd intressanta och spännande
aktiviteter runt om i länet.
Du kan till exempelvis delta i:
•
•
•

•
•
•

Klimatkonferensen
Solbilsrace
Kunskapshöjande seminarium om bland annat företagande,
naturkapital och resiliens i ett förändrat klimat, hur man kan minska
klimatutsläpp vid byggnation, slow fashion, hur plast kan återvinnas
och användas i produktion
studiebesök på bussdepå, biogasanläggning och plats för
kolinlagring
workshop om verktyg för cirkulär utveckling
frukostträffar med tips om hur vi kan spara på elkostnader och vad
fastighetsägare behöver tänka på vid installation av laddboxar för
elbilar.
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Syftet med Klimatveckan är att sprida kunskap och inspiration om hur vi
med gemensamma krafter kan ställa om till ett klimatsmart samhälle.
Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län.
Läs mer om Klimatveckan på www.klimatrådet.se
Klimatkonferensen
Nu är det snart dags för årets Klimatkonferens. Den äger rum torsdagen
den 20 oktober på Elmia i Jönköping. Årets tema är klimatsmart
näringsliv. Är du företagare, anställd i offentlig sektor eller
klimatintresserad privatperson så är du varmt välkommen att anmäla dig
till konferensen.
Klimatkonferensen är kostnadsfri och fika och lättare lunch ingår.
Anmäl dig senast 9 oktober på www.klimatrådet.se. Du kan också välja
att följa konferensen digitalt.
Dagen kommer att innehålla:
•
•

•

Exempel på hur samarbeten mellan näringsliv och offentlig sektor
kan bidra till ökad klimatnytta.
Exempel på hur företag kan jobba med klimat- och energifrågan i
hela värdekedjan samt hur arbetet kan stärka varumärket och
möjliggöra framtida affärer.
Utdelning av Klimatpriset 2022.

Som deltagare får du:
•
•
•

Senaste nytt från olika branscher, organisationer och företag.
Ny energi till att ta dig an klimatomställningen i din egen
organisation eller vardag.
Goda exempel på organisationer som bidrar till att göra Jönköpings
län till ett Klimatsmart plusenergilän.

Moderator är Nina Ekelund, Hagainitiativet.
Om Klimatrådet
Klimatrådet är en samverkansorganisation med medlemmar från privata
och ideella organisationer, företag, myndigheter och kommuner.
Med gemensamma krafter driver Klimatrådet utvecklingen inom klimatoch energiarbetet i länet. Den gemensamma visionen för Klimatrådets
arbete är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän.
Klimatsmart innebär för Klimatrådet att länet arbetar aktivt både med att
minska utsläpp av växthusgaser och anpassar samhället efter de
klimatförändringar som sker. Som plusenergilän är vi självförsörjande
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på förnybar energi och bidrar genom ett överskott till
energiomställningen.

