
Klimatgrupp Naturskyddsföreningen Jönköpings län 
Anteckningar från möte med arbetsgruppen 
 
Datum: 2021-06-29 
Plats: Hos Torsten och Märta Svärd i Tranås 
Närvarande: Torsten och Märta Svärd, Gunilla Gustafsson,  Eva och Olle Mill 
Ytterligare närvarande: Troels Hoffman och Suzanne Schöblom (båda Tranås) 
 

1(2) 
 

1 Laget runt 
 
 

Tranås:   
• 5-punktsprogram föreslaget till politiska partierna. Har 

tagits väl emot och det finns hopp om att delar av det 
kommer att bli genomfört under året. 

• Förslag har lämnats om att ett klimatråd ska inrättas i 
kommunen.  

• Klimatkommunernas ordförande Lennart Bondesson 
ska komma till fullmäktige i höst för att informera om 
Klimatkommunernas arbete. 

• CO2-budget ska utredas 
• Troels arbetar med en projektidé, där skolungdomar 

ska få i uppgift att skriva om klimatfrågan. Priser till de 
bästa bidragen. 

 
Nässjö:  

• Stödjer Emåns Ekomuseum och 
barn/ungdomsverksamheten där.  

• Naturskyddsföreningen har fått förfrågan från 
biblioteket om att stötta med kunskap om natur, miljö 
och klimat för ungdomar. 

 
Sävsjö: 

• Möte om klimatkrisen har hållits med två ledande 
politiker och dåvarande miljöstrategen i kommunen. 

• Skrivelse har sänts till de politiska partierna med vädjan 
om svar på frågan om hur man avser arbeta för att 
förverkliga utvecklingsstrategins intentioner för 
klimatet. 

• Länk till webbföreläsning som hållits av Frida Berry 
Eklund över ämnet ”tala med barn om klimatet” samt 
förslag om att skolledningen tar till sig Fridas budskap 
och utbildar lärarna i ämnet, har sänts till 
kommunrådet. Han uppmärksammade detta på sin 
blogg och sände vidare till skolledningen. 

• Ny översiktsplan håller på att utarbetas i Sävsjö. Eva 
och Olle har påbörjat inspel för detta som ska lämnas 
senast 31 augusti. 

• Sävsjö Naturskyddsförening har beslutat att skänka 
Boken ”Känn igen 250 djur och växter”, av Björn 
Bergenholtz, till kommunens skolors och förskolors 
bibliotek. Det blir 30 ex per skola och mindre antal till 
respektive förskola. Totalt 265 ex. Samråd har skett 
med skolledningarna som välkomnar detta.  
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2 Vår Strategi och 
hur vi går vidare 

Våra mål är enligt fastställt dokument, 
• Att länets kommuner och regionen arbetar 

systematiskt för att minska utsläppen av växthusgaser 
till en nivå som motsvarar vad som krävs för att nå 
parisavtalets 1,5-gradersmål. 

• Att skapa en stark folkopinion för ett ambitiöst 
klimatarbete 

 
Beslut: 
Vi ska ordna ett seminarium med samma inriktning som det 
som vi hade planerat för i Nässjö i mars 2020 och som vi 
tvingades ställa in på grund av pandemin. Datum för seminariet 
ska preliminärt vara: lördagen den 19:e mars 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 

3 Klimatveckan 
2021 

Klimatrådet i Jönköpings län arrangerar i samarbete med Elmia. 
Flyttat till 18:e – 28:e oktober. Till stora delar digitalt. 
 
Beslut: Vi bedömer inte att vi har kraft att engagera oss i detta 
varför vi beslutade att inte bidra med någon verksamhet i år. 
 

 

4 
Pilgrimsvandring 
för klimatet 

Biskopen i Linköping har sänt ut ett sommarbrev som bl.a. 
lyfter fram pilgrimsvandring för klimatet. Se mera på denna 
länk: https://www.walkforfuture.se 
Vandringen passerar Vätterbygden och Nydala i slutet av juli 
och början av augusti. 
 
Vi konstaterade att vi bör ta nya tag med att etablera 
samarbete med kyrkorna. 
 

 

5 Övriga frågor Nästa möte: 
Måndagen den 20:e september klockan 14.00 hos Mills i Sävsjö. 
Sven-Åke Svensson, Eksjö, tillfrågas om han vill delta. 
 

 

  

 

Anteckningarna förda av 

Olle Mill 

https://www.walkforfuture.se/

