Er der behov for en
Task Force?
Svaret er ”ja”, og en række møder
med udvalgte kommuner og
vandselskaber i Region Hovedsta-den
har givet KLIKOVANDs
forretningsudvalg og projektledelse et
klart billede af, hvad en Task For-ce
skal være med til at løfte. ”Når jeg ser
tilbage på vores møder, tegner der sig
et klart billede af en række områder,
som en Task Force kunne beskæftige
sig med”, …
Læs mere.

KLIKOVAND Jura smøger ærmerne op
Efteråret 2015 tegner til at byde på en lang række aktiviteter for alle, der arbejder med
klimatilpasning. KLIKOVAND Jura vil både afholde egne workshops og opsøge arrangementer,
der har fokus på klimatilpasningens juridiske udfordringer. Den viden, vi opnår gennem
arrangementerne, vil vi dele med KLIKOVANDs medlemmer i et samarbejde med klima-og
miljøadvokater. I forbindelse med Innovationsfestivalen 2015 planlægger vi en …
Læs mere.

Evaluering af
KLIKOVAND 20122014 er klar
I foråret spurgte vi jer om jeres
udbytte af KLIKOVAND i perioden
2012-2014. Resultaterne af
evalueringen viser, at KLIKOVAND er
på rette vej samtidigt med, at I
efterspørger nye tiltag, der i højere
grad er skræddersyet til de enkelte
vandselskaber eller kommuners behov. Svarprocenten på vores spørgeskema har været meget
høj (45 %), og vi har oplevet en stor velvilje …
Læs mere.

Ud og Se med
KLIKOVAND
Gik du glip af KLIKOVANDs
vellykkede studietur til Jylland og Fyn
sidste år? Den 10. september får du
igen chancen for at komme med ud
og se smarte løsninger indenfor
klimatilpasning. Programmet byder på
de nyeste eksempler på
klimatilpasning og lokal afledning af
regnvand i hovedstadsregionen. Sæt
kryds i kalenderen ved den 10.
september 2015 allerede nu. Formålet
med studieturen …
Læs mere.

Opløftende eftermiddag med 20 engagerede
miljømedarbejdere
Den 17. juni mødte 20 veloplagte tilsynsførende miljømedarbejdere op i Rudersdal kommune
og blev budt velkommen af Marie-Louise, delprojektleder i KLIKOVANDs kommunikationsspor.

Dagen var første skridt i et ERFA-forløb, hvor formålet er at udvikle en kampagne om
klimatilpasning rettet mod virksomheder. Produktiv brainstorm Alle var trukket i arbejdstøjet og
rummet var fyldt med god energi, da der blev taget hul …
Læs mere.

Klimatilpasningsprojekter er en integreret del af
forsyningernes opgaver
Kort før at det netop overståede Folketingsvalg blev udskrevet, blev alle partier på nær Liberal
Alliance enige om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor. Du kan se hele
aftalen her. Den nye aftale går på, at der skal opnås store besparelser (cirka 1.300 millioner
kroner) ved at afbureaukratisere sektoren. Drift af konkrete klimatilpasningsprojekter bliver en
obligatorisk del …
Læs mere.

Temadage, kurser
og arrangementer
Her kan du se KLIKOVANDs oversigt
over temadage, kurser, uddannelser
og arrangementer, der kan være
relevante i forhold til klimatilpasning.
Vi opdaterer oversigten løbende.
Læs mere.

