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Klimatveckan
Hallå! Det finns viktiga veckor, sen finns det VIKTIGA veckor. Den veckan vi skriver om nu, den är inte bara
viktig utan även intressant och händelserik. Vi talar om 4 - 11september då hela Jönköpings län engagerar sig för
att göra detta till det bästa länet i Sverige. Aktiviteter i varje kommun, möjlighet till en bättre framtid och en
vecka för alla människor i alla åldrar.
Klimatveckan 2019. Se program på https://klimatradet.se
Gravitationen är ju ganska självklar, eller hur? Den var inte det för 331 år sedan. Då, år 1687, presenterade
Isaac Newton sin teori om gravitationen och det blev ett stort och omdiskuterat ämne! 1687 var faktiskt också
året som Jönköpings län blev ett län… och sedan dess har vi i Jönköpings län också arbetat med stora och
viktiga ämnen, likt gravitationen. Vill du göra klimatfrågan lika självklar i framtiden, precis som gravitationen
idag?
Klimatveckan 4-11 september. Ta del av den på https://klimatradet.se
Halva ABBA, Lena PH, Polkagrisen, Lennart Hyland, Dag Hammarskjöld och en misslyckad polarexpedition…
Jönköpings län har givit oss mycket och fortsätter att ge. För femte året i rad arrangeras en av länets största
händelser: Klimatveckan. 4–11 september blir en vecka fylld av aktiviteter och inspiration kring klimatfrågorna!
Kostnadsfritt och inspirerande, ta del av veckan här: https://klimatradet.se
Vi i Jönköpings län är väldigt duktiga på klimatfrågorna. Det kanske är därför vi har en så imponerande vision,
att bli ett plusenergilän senast år 2050. Ta del av Klimatveckan 4–11 september och se hur vi arbetar för
visionen att länet ska producera mer förnybar energi än vad vi gör av med!
Det är inte svårt, om alla hjälper till.
Se hela schemat och läs mer på https://klimatradet.se
År 2008 föddes en vision om att Jönköpings län ska producera mer förnybar energi än vad vi gör av med. Nu
har det gått 10 år och vi är en bit på väg! 4–11 september engagerar sig tusentals människor för klimatet och
Jönköpings läns framtid. Vi på [Organisationens namn] är delaktiga och du möter oss [Plats där organisationen
är verksam under veckan eller har en aktivitet planerad].
Bli en del av veckan, den är kostnadsfri! https://klimatradet.se
Känns 2050 långt bort och 2008 som det nästan var igår? Tiden går fort. För 10 år sedan skapades visionen om
att Jönköpings län ska bli ett plusenergilän senast 2050. Det innebär att vi ska producera mer förnybar energi än
vad vi gör av med. Klimatveckan arrangeras i år för femte året i rad just med syftet att uppmärksamma
klimatfrågan och allt runt omkring. Ta del av hur du kan bli en del av något verkligen stort, alla kan göra något!
Klimatveckan 2019. Program på https://klimatradet.se/
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