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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. 

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 

Inlägg om Klimatrådet 
Känner du till 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. Vår 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. 
Läs mer om Klimatrådet på www.klimatrådet.se 

Inlägg om Klimatveckan 
Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län och pågår 17–
23 oktober. Årets tema är klimatsmart näringsliv. Syftet med 
Klimatveckan är att samla olika aktörer kring aktiviteter som ger ökad 
kunskap och inspiration kring omställning till ett klimatsmart samhälle. 
Klimatveckan innehåller både digitala och fysiska aktiviteter i hela 
Jönköpings län. Läs mer och anmäl din aktivitet på www.klimatrådet.se.  
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Inlägg om att ordna aktivitet under Klimatveckan 
Har du och din verksamhet gjort insatser inom klimatområdet som ni vill 
låta andra inspireras och ta del av? Klimatveckan är ett unikt tillfälle att 
visa upp ert arbete och prata klimatsmarta lösningar med andra aktörer i 
Jönköpings län. Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet Jönköpings län 
och pågår 17-23 oktober. Läs mer och anmäl din aktivitet på 
www.klimatrådet.se.  

Inlägg om Klimatkonferensen 
Save the date. Den årliga Klimatkonferensen är en av höjdpunkterna 
under Klimatveckan. Årets klimatkonferens äger rum torsdag 20 oktober 
på Elmia i Jönköping. Tema är klimatsmart näringsliv och moderator är 
Nina Ekelund, Hagainitiativet. Det finns även möjlighet att titta på 
konferensen digitalt. Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet 
Jönköpings län och pågår 17-23 oktober. Läs mer om programmet på 
www.klimatrådet.se.  

Ytterligare inlägg 
Materialet kompletteras med ytterligare textförslag under hösten. 
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