Task Forcen rykker ud foråret 2016
Den regionale Task Force for klimatilpasning er nu en realitet. KLIKOVAND har netop slået
stillingerne op for de to personer, som skal udgøre krumtappen i Task Forcen, op. Derfor kan vi
kun opfordre jer til at booke et møde med Task Forcen allerede nu.
Hvis I som kommune eller vandselskab har brug for hjælp eller ønsker …
Læs mere.

Politisk seminar om klimatilpasning, samarbejde
og grøn vækst
For tredje år i træk satte KLIKOVAND fokus på beslutningstagerens rolle i klimatilpasningsindsatsen, denne gang i tæt samarbejde med Region Hovedstaden og Vand i Byer.
Den 25. november var de overordnede emner grøn vækst og samarbejde. Seminaret var
velbesøgt med 30 deltagere, der kom fra kommunernes byråd, Region Hovedstadens Trafik- og
miljøudvalg og vandselskabernes bestyrelser. Arrangementet blev på direkte og charmerende
…

Læs mere.

KLIKOVAND Jura introducerer casebaseret jura
KLIKOVAND Jura indsamler løbende konkrete juridiske spørgsmål fra kommuner og
vandselskaber og får advokat Pia Lisbeth Nielsen til at udarbejde svar på jeres konkrete cases.
Pia arbejder for MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab.
Når vi har svarene, lægger vi dem ud på KLIKOVANDs hjemmeside. Kloakvand og ansvar Det
regner meget kraftigt, og i Gammelby bliver en ejendom oversvømmet af kloakvand. Ejeren
mener …
Læs mere.

Ny grøn LAR-uddannelse for
kloakmestre og anlægsgartnere
KLIKOVAND har i samarbejde med Skovskolen, Teknologisk
Institut, Danske Kloakmestre og De Grønne
Kloakentreprenører udarbejdet et nyt kursus om grønne
løsninger til håndtering af regnvand.
Kurset er blevet til, fordi der er et stigende behov for, at de
professionelle kan udføre flere typer af regnvandsløsninger. Især grønne kreative
regnvandsløsninger, der giver liv i haven. Samtidig kan regnvandsløsninger, hvor vandet er …
Læs mere.

Go’ jul til alle
KLIKOVAND ønsker alle en god jul og et godt nytår. Vi håber, at 2016 bliver et travlt år med
masser af nye og spændende udfordringer.
Som projektleder for KLIKOVAND ser jeg tilbage på et år, der ikke kun har handlet om at få
afsluttet første del af innovationsnetværket KLIKOVAND 2012-2014. Det har i høj grad også
handlet om at løbe …
Læs mere.

