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Har du set vores
nye hjemmeside?
KLIKOVANDs projektledelse er stolte
af at kunne offentliggøre vores nye
hjemmeside. Den er blevet flot, mere
enkel og langt mere overskuelig.
Vores mål med den nye hjemmeside
har været at gøre KLIKOVANDs
arbejde og viden lettere tilgængeligt
for vores deltagere og andre brugere.
Det har været vigtigt for os, at du som
brugere hurtigt kan finde det du søger.
For …
Læs mere.

Ny udgave af
KLIKOVANDs
nyhedsbrev
Med den nye hjemmeside har vi fået
mulighed for at introducere en ny
version af KLIKOVANDs nyhedsbrev.
Vores plan er, at det skal udgives seks
gange om året. Den nye hjemmeside
gør det muligt at generere et
elektronisk nyhedsbrev, der indeholder
artikler fra hjemmesiden krydret med
aktuelle nye tekster. Det er med til at
forbedre vores mulighed for at fortælle
…
Læs mere.
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Hvad kunne et
KLIKOVAND2
indeholde?
Godt tredive chefer og medarbejdere
fra kommuner og forsyninger i KLIKOVAND-samarbejdet forsøgte at besvaret det centrale
spørgsmål på en workshop i starten af året. Klimaudfordringerne stopper ikke ved udgangen af
2014, blot forbi projektperioden for KLIKOVAND gør det. Derfor holdt KLIKOVAND en workshop
for at få en fornemmelse af, hvad et KLIKOVAND2 kunne indeholde. Hvor langt er vi nået i …
Læs mere.

Green spots og de
grønne muligheder
Region Hovedstaden og KLIKOVAND
udvikler en vejledning i, hvordan vi får
de bedste resultater ud af at arbejde
med green spots. Green spots handler
kort sagt om at finde de grønne
områder, hvor vi i perioder kan lede
regnvand hen og opnå et rekreativt
resultat til glæde for alle. Vores tilgang
til arbejdet med green spots er bredt, da vi …
Læs mere.

Værdierne
kortlægges – men
hvordan?
Vi har alle udført værdikortlægninger i
forbindelse med vores
klimatilpasningsplaner. Men har vi
gjort det på samme måde, og hvordan
kan vi bruge kortlægningerne, når vi
skal arbejde sammen på tværs af
kommunegrænserne? Vores
individuelle risikokortlægning bygger
på vores værdikortlægning, og der er ingen tvivl om, at vi har udført værdikortlægningerne
forskelligt og på et uensartet grundlag. Derfor mener vi, …
Læs mere.
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