KLIKOVAND på tur til Jylland og Fyn
Forventningen om inspiration, nye faglige vinkler og erfaringsudveksling havde fået 15
morgenduelige mennesker til at sætte sig ind i en lille bus bag Københavns Hovedbanegård
5:45 torsdag den 11. september. Umiddelbart efter satte vores chauffør kursen mod Sjællands
Odde og Aarhus. Vejret var med os. Mosekonen bryggede hen over Sjælland, og den
opstående sol lagde en blød skygge over marker …
Læs mere.

Morgenmad med
meget mere i
Århus
”Vi var heldige” KLIKOVANDs første
besøg på studieturen den 11.
september begyndte godt med
morgenmad på Aarhus Rådhus og
en veloplagt præsentation fra
Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef
for Vandmiljø & Landbrug. For 7 år
siden blev Aarhus ramt af
oversvømmelser, og som Mogens Bjørn Nielsen udtrykte det: ”Vi var heldige!” Ingen fik store
problemer som følge af oversvømmelserne, og de …
Læs mere.

LAR er ikke altid
lige let
Ingeniør Thomas Sørensen bød os
velkommen i DANVAs 4 år gamle
Vandhus. Det blev til en både
morsom og lærerig gennemgang af,
hvordan husets afledning af
regnvand blev til. Udgangspunktet
for den lokale afledning af regnvand
var, at DANVA ønskede at
demonstrere forskellige LARløsninger og inspirere andre til lokal
afledning af regnvand. De grundlæggende principper for løsningerne har været, at …
Læs mere.

KlimaBy og
Regnhaver
Partnerskabet Middelfart Kommune,
Middelfart Spildevand og Realdania
er i fuld gang med at realisere
visionen om at gøre KlimaByen i
Middelfart til et nationalt og
internationalt eksempelprojekt på,
hvordan klimatilpasning kan bruges
som en løftestang til at udvikle en
bedre og smukkere by – en by, der
er grønnere og sjovere at være i.
Samtidigt – også i KlimaByens projektområde …
Læs mere.

Arena, anlæg og
asfalt
Odense var sidste stop på vores
studietur den 11. september. I
Højstrupparken ventede lækker
kage og dampende kaffe på os i
parken. Vi fik også en forfriskende
præsentation af de udfordringer
Odense Kommune, Vandcenter Syd
og deres rådgiver, Rambøll, havde
stået overfor med deres omfattende
LAR-projekt, der gik ud på at aflede
vandet fra den ny atletik- og cykelarena. Den …
Læs mere.

