Workshop om juridiske udfordringer – nu og på
den lidt længere bane
Onsdag den 5. november 2014 kl. 08:30-13:00 holder KLIKOVAND workshop om juridiske
udfordringer i klimatilpasningen – både dem, vi støder på i dag, og dem, vi kan se er på vej. Det
sker på Havarthigaarden, Kultur & fritidshus, Havarthivej 6, 2840 Holte. Fremtidens udfordringer
Carsten Raad Petersen, fagdirektør hos HOFOR, giver sit bud på kommende juridiske
udfordringer forbundet med klimatilpasningen. …
Læs mere.

Invitation til
workshop om
Greenspot 21.
oktober - NY
DATO!
Greenspot - fra risiko til mulighed
KLIKOVAND og Region
Hovedstaden inviterer til workshop
om retningslinjer for Greenspot 21. oktober 2014 kl. 13 - 16. Her kan du blandt andet afprøve
Greenspot-retningslinjerne på en case, som du sidder og arbejder med. Workshoppen finder
sted på Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg. Tilmelding sker til
Nina Caspersen på mail: nc@rudersdal.dk Sidste tilmeldingsfrist er 13. oktober …
Læs mere.

KLIKOVAND
tilbyder
uddannelse om
klimatilpasning
Nu kan du blive opkvalificeret
KLIKOVANDs kompetenceløftsspor
har i samarbejde med Teknologisk
Institut sammensat en uddannelse,
der sikrer, at du bliver bedre til at
udvikle og drive klimatilpasningsprojekter. Tilbuddet er kommet i stand på opfordring fra flere
kommuner og vandselskaber i KLIKOVAND, og KLIKOVAND betaler næsten halvdelen af
kurset for medlemmer af KLIKOVAND. Formålet med uddannelsen er at klæde dig bedre …
Læs mere.

KLIKOVAND nu
og i fremtiden
KLIKOVAND inviterer til go-morgenmøde fredag 24. oktober kl. 8.30 10.00 i Furesø Kommune på
Rådhuset i Værløse mandag 10.
november kl. 8.30 - 10.00 på
Rådhuset i Høje-Taastrup Kommune
På mødet vil vi kort fortælle om,
hvad der er kommet ud af
KLIKOVAND og høre, hvad I ser af
udfordringer på
klimatilpasningsområdet i fremtiden.
Se hele invitationen til: Go-morgenmøde 24. …
Læs mere.

Samarbejde med Gate 21 og Forsikring &
Pension
KLIKOVAND har indledt et samarbejde med Gate 21 og Forsikring og Pension. Det skal være
med til at skabe nye muligheder og nye løsninger. Klimatilpasning skaber som de fleste af os
ved mange udfordringer, og deres løsninger skal findes i multifaglige samarbejder med nye
parter. Gate 21 - vejen mod udviklingsprojekter Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner,
virksomheder og …
Læs mere.

Opfølgning på
politikerseminar
21. maj 2014
KLIKOVANDs seminar 21. maj for
politikere og bestyrelsesmedlemmer
i forsyninger mundede ud i en række
anbefalinger til emner, der burde
belyses yderligere. KLIKOVAND har siden politikerseminaret arbejdet videre med
anbefalingerne fra seminaret, og herunder er opfølgningen kort beskrevet. En del af
anbefalingerne er blevet indarbejdet i KLIKOVANDs Klimatilpasningsuddannelse på
Teknologisk Institut, der finder sted i efteråret 2014. Referater af arrangementer …
Læs mere.

