Brænd ikke inde med dit juridiske spørgsmål…
…få hurtig hjælp hos KLIKOVAND I en travl dagligdag har vi ikke tid til at vente længe på at få
svar på vores juridiske udfordringer. KLIKOVAND JURA tilbyder hurtig hjælp, sparring eller
gode råd, når du sidder med konkrete juridiske spørgsmål og udfordringer i et projekt, hvor
klimatilpasning spiller en rolle. Uanset om du arbejder med en ny lokalplan, et …
Læs mere.

KLIKOVAND satser på Task Force
KLIKOVAND samarbejder med Region Hovedstaden om at oprette et regionalt Task Force.
Task Forcen skal støtte jer som kommuner og vandselskaber med at realisere jeres
klimatilpasningsplaner. Vi arbejder i øjeblikket på at definere indholdet og strukturen i Task
Forcen. Det er ikke me-ningen, at den skal komme med færdige klimatilpasningsløsninger. I
stedet vil den give støtte til jeres proces, når …
Læs mere.

Evaluering af KLIKOVAND er i gang
I april og maj måned gennemfører vi en evaluering af KLIKOVAND 2012-2014. Vi vil først og
fremmest undersøge, hvilket udbytte medarbejdere i kommuner og vandselskaber har haft af
KLIKOVAND. Vi håber derfor, at du vil bruge lidt tid på at fortælle om, hvilket udbytte du har haft
af KLIKOVANDs aktiviteter. Evalueringen bliver gennemført af virksomheden Oxford
Research. Vi rundsender først …
Læs mere.

Få hjælp til at gøre din klimatilpasningsplan til
virkelighed
Kan grønne områder bruges, når vi skal håndtere regnvand? Ja, det kan de, og KLIKOVAND
udarbejdede sidste år en vejledning i, hvordan det er muligt at arbejde med det, som vi kalder
Greenspots. Vejledningen hjælper med at finde de egnede områder, hvor regnvandet kan
håndteres. Den hjælper jer også i jeres arbejdsproces med hensyn til internt og eksternt
samarbejde. Der …
Læs mere.

Håndtér regnvand flot og godt med ny
uddannelse
Ny uddannelse om håndtering af regnvand skal øge vidensniveauet hos anlægsgartnere og
kloakmestre. Uddannelsen udfordrer vanens magt, når virksomhederne arbejder med
klimatilpasningsløsninger, og åbner op for varierede løsninger, der giver med merværdi. Også i
mindre projekter. Skræddersyede grønne løsninger til borgere Det skal være nemmere for
borgere og virksomheder at se, hos hvem der kan give dem mere end …
Læs mere.

Virksomheder i klimatilpasningen
En kampagne i samarbejde med kommunernes miljømedarbejdere Hvordan hjælper vi
virksomhederne, så de bedst muligt sikrer sig mod voldsomme regnskyl? Det spørgsmål vil
KLIKOVAND gerne finde svar på sammen med de miljømedarbejdere, der fører tilsyn på
virksomheder. Vores mål er at udvikle en fælles klimatilpasningskampagne henvendt til
virksomheder. Kampagnen skal rulles ud i 2016. Derfor inviterer KLIKOVAND til et ERFAsamarbejde …
Læs mere.

Stormødet i Vand i Byer den 7. maj i
Skanderborg

Nu er det ved at være sidste frist for tilmelding til stormødet i Vand i Byer den 7. maj i
Skanderborg. Sidste frist for tilmelding til Diana på dab@teknologisk.dk er den 4. maj kl. 10.
Dagen er for dig, der: • Vil sætte et præg på kommende projekter og aktiviteter i Vand i Byer II.
Byd ind med din idé …
Læs mere.

