To kloakdæksler og en millionregning

Torsdag d. 18. januar inviterer Klimaspring til arrangement i Hundslund.
En række mindre og mellemstore byer skal i de kommende år opgradere deres kloaksystemer, hvor spildevand og regnvand
skal separeres. Resultatet er ofte to kloakdæksler og en regning på et tocifret millionbeløb. Men vi kan få mere for pengene.
Vær med når vi giver en række inspirerende eksempler på, hvordan man kan gøre klimatilpasning til løftestang for en række
udfordringer i danske landsbyer. Vi præsenterer samtidig et nyt netværk for landsbyer samt en model for landsbyer, som kan
være med til at sikre at man finder det rigtige projekt på tværs af kommune og forsyning. Hvordan definerer man de fysiske,
juridiske og økonomiske kriterier for valg af løsning og hvordan får man borgerne med i udviklingsprocessen fra dag 1.
Mød Michael Lind-Frandsen, direktør Odder spildevand
og Kristina Andersen fra Odder Kommune og hør hvordan
man skifter rør og rendegravere ud med liv, leg og læring i
landsbyen Hundslund.
Mød Tyge Mortensen stolt landsby-beboer, mønsterbryder
og fremtidsforsker. Hør hans bud på landsbyernes fremtid i
en tid, hvor verden samler sig i storbyerne.
Mød Søren Hermansen - direktør for Energiakademiet på
Samsø og modtager af miljøets nobelpris for sit arbejde med
at skabe lokal forankring. Hør hans bud på hvad der skal til,
for at få fællesskaber til at blomstre.
Mød Jens Peter Jensen – leder af social innovations platform
ved Marselisborgcentret og hør hvordan man får regnvand
og rehabilitering til at gå hånd i hånd i landsbyen SkibbildNøvling 2 km fra det nye ”Supersygehus” i Gødstrup.

Du kan også møde Smith Innovation som er facilitator for
Klimaspring kampagnen og i samarbejde med Orbicon har
en ambition om at løfte landsbyerne – ikke bare i forhold
til de stigende vandmængder – men også ved at tilføre nye
kvaliteter og attraktioner i lokalområdet.
Arrangementet henvender sig til kommuner, forsyninger
og boligforeninger som ønsker mere liv, leg og velfærd
for færre kroner samt virksomheder, der arbejder med
klimatilpasningsløsninger med fokus på merværdi.
Tid & Sted
Landevejen 30, 8350 Hundslund
torsdag d. 18 januar 2018 fra kl. 10-15.
Tilmelding og mere information om
arrangementet:
Peter Hinsby, Smith Innovation.
Mail: ph@smithinnovation.dk

