Politikerseminar
om grøn vækst og
klimatilpasning
3. december
KLIKOVAND, Vand i Byer og Region
Hovedstaden er værter for et
politikerseminar 3. december 2015,
hvor vi sætter fokus på
sammenhængen mellem
klimatilpasning og grøn vækst.
Klimatilpasningens store potentiale
Vækst har mange indgange, og klimatilpasning er en af dem, der har et enormt potentiale.
Klimatilpasning indebærer store investeringer, store muligheder for teknologiudvikling, et stort
planlægningsarbejde og store projekter. Dertil kommer, …
Læs mere.

KLIMATILPASNING, INNOVATION OG
VANDSEKTORLOVEN
SÆT KRYDS I KALENDEREN 12. NOVEMBER 2015 kl. 9 - 18
KLIKOVAND afholder konference i forbindelse med Afsnit I – Innovationsfestival - på Stenløse
Kulturhus i Egedal Kommune. Afsnit I, der er en international konkurrence for iværksættere,
hvori indgår en innovationscamp for unge, der i år har temaet Rethink Living...
Læs mere.

Hent hjælp hos KLIKOVAND
- workshop 28. oktober
Inden for KLIKOVAND PROCES vil vi koncentrere os om at udbrede kendskabet til de
værktøjer, vi allerede har udviklet. Derudover vil vi dele viden om de klimatilpasningsløsninger,
der er udført, og særligt fokusere på de udfordringer, de har givet.
Workshop med fokus på værktøjer og klimatilpasningsprojekter onsdag 28. oktober 2015....
Læs mere.

På LAR-tur med Molt Wengel og Orbicon
Torsdag 3. september 2015 stod KLIKOVANDs udsendte sammen med 30 andre spændte
deltagere og ventede i solskinnet på at komme på LAR-tur med Molt Wengel og Orbicon.
Deltagerne kom blandt andet fra kommuner, forsyninger, ingeniørfirmaer, arkitekter og
boligselskaber. Orbicon havde lavet et spændende program med det formål at inspirere og vise
projekter og løsninger i tæt by, boligområder og parcelhuskvarter. …
Læs mere.

Nyt om virksomhedskampagne og
klimatilpasning
I juni 2015 holdt KLIKOVAND, kommunikation en velbesøgt og udbytterig workshop med
ERFA-gruppen for tilsynsmedarbejdere i Kommunerne. Arbejdsgruppen for kommunikation er
efterfølgende kommet frem til, at vi stadig mangler viden om, hvad virksomhederne ønsker.
Vi interviewer udvalgte virksomheder
Derfor har arbejdsgruppen besluttet, at gennemføre telefoninterview med udvalgte
virksomheder for at afklare virksomhedernes ønsker og behov de har til information om …
Læs mere.

Flot fremmøde til indvielse af
demonstrationshaverne i Bagsværd
Fem nye regnvandshaver skal være med til at hjælpe byens haveejere i gang med regnvandsløsninger på egen grund Onsdag 26. august 2015 blev fem nye regnhaver indviet i Bagsværd.
Der var et flot fremmøde af glade og spørgelystene borgere og fagfolk, som allerede inden den
officielle indvielse, var godt i gang med at undersøge regnbedet i den nærliggende regnhave.
Miljøudvalgsformand …
Læs mere.

