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Projektet Hela RESAN – regionalt stöd för hållbart resande i 
ett expansivt Jönköpings län smög igång 1 mars. Förarbetet har 
bland annat bestått av rekrytering, påbörjande av upphandlingar 
samt synkning med Länsstyrelsens syskonprojekt Bridging the 
Gap. Mer om allt detta och lite till kan ni läsa i detta nyhetsbrev. 

Tess lämnar över Hela RESAN 
till det nya projektteamet

Rekryteringsarbetet för projektet är klart. Tre nya medar-
betare har anställts, vilka presenteras nedan. Therese 
”Tess” Silvander kommer vara projektledare för upp-
starten av Hela RESAN fram till och med hösten 2017 
för att sedan finnas med i bakgrunden. Tess jobbar 
samtidigt med nationell uppkoppling och har perioden 
januari 2017 till juni 2018 uppdraget som Energikonto-
ren Sveriges nationella samordnare för fossilfria trans-
porter. Tess vill gärna ha er input kring de frågor som 
Jönköpings län vill lyfta nationellt inom området. Stefan 
Simmeborn på Region Jönköpings län kommer jobba 
heltid i projektet och Mattias Bodin på Jönköpings 
kommun halvtid, dem presenterar vi i nästa nyhetsbrev.

Här är de nya projektmedarbetarna

Hanna Olovsson, projektledare (börjar 1 juni)
Med en bakgrund inom beteen-
depåverkan och hållbart resande 
samt studier inom socialpsykologi, 
organisation och miljö fokuserar 
Hanna på hur individer och organi-
sationer kan göra mer hållbara val. 
Hon har god erfarenhet från lik-
nande projekt och brinner för att 
underlätta hållbart resande och 
få fler att i första hand välja resfria möten på distans, 
kollektivtrafik, cykel eller gång framför bil och flyg. 
Hanna ser fram emot en spännande projekttid och 
nya givande kontakter.

Lydia Olofsgård, biträdande projektledare (börjar 3 april)
Lydia Olofsgård är en smålänning 
som efter ett par turer runt om i 
världen, och framförallt Afrika, nu 
flyttar tillbaka till sitt hemlandskap 
för att arbeta med Hela RESAN. 
I hennes ryggsäck har hon en 
utbildning i internationell utveckling 
och projektledning och ett stort in-

tresse för såväl global som lokal utveckling. Lydia har 
tidigare främst verkat för samspelet mellan ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet och ser fram emot 
att nu få arbeta för hållbara resval, och att få upptäcka 
Jönköpingstrakten

Erhan Tershani, projektkommunikatör (börjar 3 april)
Erhan Tershani är 32 år ung, som 
nu  lämnar Smålandsidrotten efter 
fem och ett halvt år för att bli pro-
jektkommunikatör för Energikontor 
Norra Småland. 
På Smålandsidrotten har han 
varit kommunikatör med IT-an-
svar. Efter kommunikatörsexamen 
från Högskolan i Jönköping blev 
han kvar i staden. Han har tidigare varit bland annat 
kommunikatör på IKEA, originalare på V-TAB, skribent 
på HV71, frilansare inom webbproduktion och drivit 
eget företag. Han ser fram emot alla utmaningar som 
Energikontoret och Hela RESAN kommer att ge.

Samverkan med Bridging the Gap
Hela RESAN kommer att jobba tätt tillsammans 
med Länsstyrelsens projekt Bridging the Gap. 
Projekten kommer bland annat ha en gemensam 
styrgrupp som just nu håller på att sättas ihop.
Projektets övergripande syfte är att förstärka 
Jönköpings läns position ytterligare inom klimat-
omställningen. Det görs genom att inkludera och 
utveckla ett bredare perspektiv i uppföljningen 
av åtgärder och satsningar i Klimatrådets orga-
nisationer med bäring på social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. 
Vidare påskyndar Bridging the Gap en omfördel-
ning av medel från fossil energi till förnybar ener-
gi och förstärker kommunikationen ytterligare för 
att systematiskt nå ut med den senaste tekniken 
inom transportområdet för att bidra till minskade 
utsläpp av växthusgaser hos projektets aktörer. 
Projektledare på länsstyrelsen är Jesper Agrelius



Myndighetsprojekt synkar alla ERUF-projekt
Tillväxtverket, som är handläggande myndighet av 
Hela RESAN, och Energimyndigheten driver tillsam-
mans projektet Klimatsynk. 
Syftet med det är att ”synka” alla ERUF-projekt och 
samla dem så att man kan se vad andra projekt inom 
portföljen ”Hållbara transporter” sysslar med. 
Mer om Klimatsynk hittar ni på webbplatsen www.
klimatsynk.se.

Upphandling av avancerad reseanalys
Avancerad reseanalys kommer snart att annonseras 
- en första nulägesanalys planeras att genomföras i 
september 2017. Förberedelser inför detta återkom-
mer vi med under senvåren. Denna analys berör pilot-
kommunerna Vaggeryd, Jönköping, Tranås, Gislaved 
och Eksjö.

System för fordonsstatistik
Vad det gäller system för fordonsstatistik så har vi 
precis påbörjat den upphandlingen. Det är Stefan 
Simmeborn som håller i denna.

Planerade aktiviteter i projektet

Redan nu har vi några aktiviteter planerade inom 
projektet. Dessa kommer att dras igång när hela 
projektgruppen har kommit på plats. 
• Framtagning av reserådgivningskoncept samt 
• Utbildning i resfria möten.
• Kick-off för projektet i höst, preliminärt i sam-
band Plusenergiforum 18 oktober 2017

Mer information om projektet
Vill du veta mer om projektet, eller har andra frå-
gor. Ta en titt på energikontorets webbplats, rjl.
se/energikontoret eller kontakta Therese Silvan-
der 072-204 06 23, therese.silvander@rjl.se.

Nyhetsbrevet
Ambitionen är att detta nyhetsbrev ska komma 
ut regelbundet under projekttiden. Hör av dig till 
Therese om du vill ha det i din inkorg.
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