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Vintercykla. Kör elbil. I Jokkmokk får du tips av experterna –
och inspiration till ett bättre Norrbotten.
Vilja och samarbete räcker långt. Inte minst då det gäller att spara miljön och minska
utsläppen från transporter. Att finska Uleåborg gjort en lyckosam storsatsning på
vintercykling och att Stockholms län har satsat på miljöbilar är goda exempel som lyfts fram
vid årets miljökonferens i Jokkmokk den 6 februari – för att leda till nya idéer som passar
Norrbotten.
Jokkmokks kommun var - tillsammans med Piteå kommun - först i Norrbotten med att
underteckna EU:s Borgmästaravtal och är idag en av de 48 kommuner av landets 290 som
gjort detta.
Därför samverkar Nenet, Norrbottens energikontor, med Jokkmokk Winter Conference
som är ett forum för EU-projektet COOPENERGY – med syfte att hjälpa regionen och
dess kommuner med samverkan som ledord. Det gäller att vara rustad inför framtidens
utmaningar inom energi och transporter.
Deltagarna vid JWC ska få inspiration. Hur Stockholms län har samverkat för att upphandla
miljöbilar och hur Uleåborg lyckats införa vintercykling bland sina medborgare är kunskap
som förmedlas den 6 februari allt för att skapa nya idéer kring samverkan som passar
Norrbotten – vilket ska utvecklas vidare med både regionala och internationella partners.
COOPENERGY fokuserar på att analysera goda exempel på miljösamverkan från hela
Europa för att dessa ska bli till användbara lärdomar för de deltagande regionerna.
Följ aktuella resultat och intryck via
Blogg: www.nncc.se
Facebook Jokkmokk Winterconference (https://www.facebook.com/pages/JokkmokkWinterconference/162751160830)
Twitter @JWConf (hashtag #jwconf14)
Kontakt:

Wolfgang Mehl, projektledare Jokkmokks kommun: 070-201 37 48
wolfgang.mehl@jokkmokk.se
Silva Herrmann, projektledare Nenet: 070-202 7474
silva@nenet.se

Backgrund:
Städer och samhällen är idag, genom de produkter och tjänster som invånarna använder
ansvariga för mer än hälften av de växthusgasutsläpp som härrör från energi för mänsklig
verksamhet. Därför måste de lokala och regionala myndigheterna som verkar närmast
medborgarna leda arbetet med energieffektivisering och utgöra goda förebilder.
Borgmästaravtalet är EU:s största satsning för kommuner som engagerat sig i
energieffektivisering och förnybar energi. Borgmästaravtalet är ett avtal där den kommun som
undertecknar förpliktigar sig att minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent innan år 2020,
bland annat genom att ta fram och genomföra en åtgärdsplan (Sustainable Energi Action Plan,
SEAP) för hållbar energiförbrukning inom verksamhetens ansvarsområden. Vidare ska en
grundläggande utsläppsinventering göras.
Mer information om projektet hittar du via:
www.coopenergy.eu
www.nenet.se
Jokkmokk Winter Conference är ett årligt återkommande internationellt evenemang där unga
forskare och miljöintresserade diskuterar energi- och klimatfrågor med politiker, företag och
beslutsfattare.
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