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første gå-hjem-møde

Kan vi overføre
erfaringer fra
USA til Danmark?
I efteråret var flere af KLIKOVANDs deltagere med Vand i Byer på inspirationstur
til USA, hvor de har gode erfaringer med
store LAR-projekter og borgerinddragelse.
Fredag den 8. marts kl. 14:00-15:30
kan du komme til KLIKOVANDs første
gå-hjem-møde hvor vi fortæller vi om
de amerikanske erfaringer. Vi får rig mulighed for at tale om, hvad der er muligt
at arbejde med i en dansk kontekst.
Vi glæder og til at se dig!

Tilmelding til:
Gitte Normann
tmfgno@gladsaxe.dk
Senest mandag den 4. marts.
Mrk. tilmelding ”Gå hjem”.

Stormøde
for kontaktpersoner
KLIKOVAND samler de mange kontaktpersoner til et stormøde
op til Påske; bl.a. for at styrke vores interne netværket.
KLIKOVANDs kontaktpersoner er ambassadører for KLIKOVAND. Det er dem,
der deler ud, samler sammen og ofte
deltager i de mange aktiviteter.
Det er nu godt et år siden, at projektet
KLIKOVAND startede, så det er på tide,
at projektledelsen inviterer til en –
indrømmet – lidt forsinket nytårskur
i form af et stormøde onsdag den 3.
april kl. 13:00-15:30.
Vil vil gennemgå projektets planer og
aktiviteter, høre om det spændende
arbejde i arbejdsgrupperne og om,
hvorfor deltagerne i grupperne, får noget ud af at være med. Derudover vil vi
stille spørgsmål til kontaktpersonerne,
så vi kan få deres værdifulde input fra
en travl hverdag:

• Hvad synes I, der mangler i projektet?
• Hvordan får vi flere aktive deltagere
ind i arbejdsgrupperne?
• Hvordan vil I helst have at kommunikationen foregår fra projektledelsen
og arbejdsgrupperne til jer?
Vi sender en officiel indbydelse ud til de
deltagende kommuner og forsyningsselskabers kontaktpersoner, men er
du kontaktperson, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen den 3. april.

Det foregår på: Tribeca NV,
Brygmestervej 2, 2400 København NVV

KTCs projektrum = vores virtuelle arbejdsplads
Nu er KLIKOVANDs projektrum kommet på plads, så vi har fået et fælles
rum til vores dokumenter, kalendre og
diskussioner.
Vi har oprettet et fælles projektrum
for alle deltagere i KLIKOVAND og
mindre projektrum for arbejdsgrupperne, projektledelsen og forretningsudvalget. Du bliver inviteret til

de rum, som du i forvejen er knyttet til
gennem dit engagement i KLIKOVAND
i løbet af uge 7.
Derudover opretter vi ERFA-grupper
om arbejdet med klimatilpasningsplanerne og med at implementere
dem.
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Kompetencerne
løftes

HUSK!

Martin Moneaux fra Gladsaxe
Kommune holder af nye udfordringer.
Senest har han sagt ja til at være
delprojektleder for arbejdsgruppen
for kompetenceløft.

Sæt kryds i
kalenderen og
meld dig til

Miljørådgiver
Martin Moneaux

Martin sidder i Gladsaxe Kommunes
miljøafdeling og har arbejdet på miljøområdet i snart 14 år: ”Jeg har endnu ikke
arbejdet med vanddelen, så det tiltrak
mig meget. Opgaven som delprojektleder giver mig mulighed for at opdyrke et
nyt fagområde og på samme tid være
projektleder for et større tværkommunalt
projekt. Jeg blev også inspireret af at
skulle være med til at støtte og motivere
andre i deres arbejde.”
Arbejdsgruppen skal nemlig være med til
at sikre, at medarbejdere i KLIKOVANDs
kommuner og forsyninger får mulighed
for at løfte opgaven med klimatilpasningsplaner bedst muligt bl.a. ud fra
tanken om, at planarbejdet og implementeringen har flere vigtige interessenter. ”Jeg tænker her på det afgørende

samarbejde mellem forsyning og kommune, politikere, de mange afdelinger og
kontorer internt i kommunen for ikke at
glemme selvfølgelig borgere og virksomheder.” tilføjer Martin.
Martin ser frem til at undersøge behovene
i kommuner og forsyninger: ”Vi udsender
allerførst et spørgeskema, hvor vi hører
medarbejderne om deres behov for nye
eller udbyggede kompetencer. Svarene
vil være afgørende for, hvilke aktiviteter vi
sætter i værk.”

Onsdag den 20. februar åbner vi dørene
for et seminar med Naturstyrelsen og
Forsyningssekretariatet. Emnerne er
den nye vejledning til arbejdet med
klimatilpasningsplanerne og om de nye
muligheder for at finansiere afledning og
håndtering af regnvand over takstmidler.
Dagen byder på oplæg og workshops,
og vi slutter af med en arbejdsfrokost.
Du kan tilmelde dig nu og frem til den
13. februar til Jacob Nielsen på mail
jn@m2-advice.dk. Invitationen og
programmet finder du hér.
Klik for at komme til program

”Lige nu er jeg alene i arbejdsgruppen,
så jeg ville blive meget glad for selskab,”
slutter Martin, der kan kontaktes på mail
tmfmkm@gladsaxe.dk eller telefon
3957 5937.

Behov for kompetenceløft?
I den nærmeste fremtid undersøger vi dine og dine kollegaers behov for nye kompetencer eller udbygning
af de eksisterende. Vi er meget interesserede i at høre fra alle – det vil sige også fra dem, du samarbejder
med, når I udarbejder jeres klimatilpasningsplan. Det kunne for eksempel være kollegaer fra plan-, vej- eller miljøområdet og medarbejderne i forsyningsselskaberne.
Vi håber meget, at du og dine kollegaer vil svare på spørgeskemaet, så vi kan
målrette kompetenceløftet og dermed imødekomme dine ønsker.
Vi glæder os til at modtage jeres svar.
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Altid plads til flere
Arbejdsgruppen om borgerrettet kommunikation har fortsat
fart på med film, animation og meget andet. Kom og vær med!
Vores arbejde går først og fremmest
ud på, at indsamle metoder, værktøjer,
erfaringer og viden om borgerrettet
kommunikation. Når vi finder ud af, at
der mangler et bestemt produkt eller
værktøj, udvikler vi det selv.

Workshop om samarbejde
og kommunikation
Vores velbesøgte workshop i december
tog både fat på de mange målgrupper,
der skal kommunikeres med både internt
og eksternt, og på det vigtige samarbejde mellem forsyning og kommune. Du
kan finde oplæggene på hér.
Klik for at komme til oplæggene.

KLIKOMAND hilser på
Du kan snart hilse på vores nye maskot,
KLIKOMAND. Han er kommet til verden,
fordi vi kunne se et behov for at gøre
vores udstilling mere visuel og interaktiv.
Animationen giver mulighed for at klikke

rundt i en have og få vist forskellige LARløsninger, som KLIKOMAND fortæller om.
Udstillingen kan lånes af alle deltagere i
KLIKOVAND.

KLIKOVAND går til filmen
En oplysningsfilm om klimatilpasning
set med grundejernes briller bliver
næste større projekt for arbejdsgruppen.
Flere deltagere i KLIKOVAND har efterlyst
filmmateriale til f.eks. borgermøder, i
mindre klip på hjemmesider, som dele af
udstillinger, på youtube m.m. Det er en
stor mundfuld, og derfor er vi i færd med
at afsøge mulige samarbejdspartnere og
donorer og håber på en endelig afklaring
inden Påske.

I den kommende tid får vi bl.a. indlæg fra
KKR Hovedstaden, Rørcentret på Teknologisk Institut og DHI.
Har du idéer til, hvem der kunne være
interessante at få til at blogge, hører vi

Interesserer du dig for de mange faglige
aspekter i klimatilpasning og kompetenceudvikling, så har vi brug for dig
i arbejdsgruppen for kompetenceløft
inden for klimatilpasning. Vi skal netop
til at afdække, hvilke behov de ansatte i
kommunerne og forsyningsselskaberne
har, når det gælder arbejdet med klimatilpasning – både når vi planlægger, og
når vi implemeterer. Kom og vær med til
at sætte dit præg på arbejdet.
Er du interesseret, så skriv eller
ring til Martin Moneaux på mail
tmfmkm@gladsaxe.dk eller 3957 5937.

Hvis du vil med i arbejdsgruppen eller
låne udstillingen, kan du kontakte
Marie-Louise på mail mlsu@gentofte.dk.

Redaktion

Fuld fart på bloggen
KLIKOVAND har nu blogget siden slutningen af 2012, og blogindlæggene strømmer ind. Vi har indtil videre haft blogindlæg fra KTC, klik og læs. Københavns
Universitet, klik og læs. KLs Klimanetværk,
klik og læs. DTU, klik og læs. Århus Kommune, klik og læs. Naturstyrelsens Task
Force, klik og læs. og HOFOR, klik og læs.

Vær med til at
sikre kompetenceløft inden for
klimatilpasning

Projektleder
Kristoffer Amlani Ulbak
(Ansvarshavende redaktør)
kulbak@gladsaxe.dk

meget gerne fra dig. Skriv til Mille på mail
mw@addendum.dk
Som noget nyt har vi tilføjet lidt information om dem der blogger, så I kan læse
mere om deres faglige forhold til
klimatilpasning.
Læs bloggen hér >>

Kommunikationsrådgiver
Mille Wilken Bengtsson
(Redaktør)
mw@addendum.dk

Følg os på LinkedIn
KLIKOVAND har sin egen gruppe på
LinkedIn, hvor alle er velkomne.
Du skal blot søge
efter KLIKOVAND i grupper.

