Dato

7. januar 2022

Invitation

Vandet kommer – hvad kan vi gøre?
En aften om klimatilpasning
Mandag den 17. januar 2022, kl. 19-22
Faxe Kommune inviterer til en aften om klimatilpasning. Alle interesserede er velkomne. Mødet afholdes som online-møde via Microsoft Teams, jf. mødelink nedenfor. Tilmelding er ikke nødvendigt.
Fremtidens klima bliver vådere, varmere og vildere – med mere regn, tørrere og varmere somre, højere
havvandstande og flere ekstreme vejrhændelser, der kan betyde flere oversvømmelser fra kloakker,
vandløb og havet og mere erosion af kysterne.
Dette vil berøre mange de kommende år. Kom og hør nærmere om de nuværende og kommende klimaudfordringer og mulige løsningsmuligheder
På mødet kan du også stille spørgsmål og meget gerne komme med dine bemærkninger til, hvor du
erfaringsmæssigt ved, at der kan ske oversvømmelser, og hvordan vi eventuelt bør forebygge oversvømmelser og tilpasse os klimaforandringerne.

Program


Klima-, miljø- og naturpolitik og DK2020-klimaplan
v/Poul Jensen, Faxe Kommune



Oversvømmelse og erosion fra havet
v/Per Sørensen, Kystdirektoratet



Oversvømmelse fra vandløb
v/Erik Hansen Blegmand, VKST



Oversvømmelse fra kloakker
v/Timm Bochdam, Faxe Forsyning

Mødet afholdes som opfølgning på kommunens nye klima-, miljø- og naturpolitik og kommunens
kommende DK2020-klimaplan, der frem mod oktober 2022 udarbejdes i samarbejde med borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere.
På kommunens hjemmeside kan du læse mere om klima-, miljø- og naturpolitik og DK2020-klimaplan.

Mødelink
Mødet starter kl. 19, så log gerne ind i god tid inden, så du er klar kl. 19.
Sluk venligst for kamera og mikrofon inden du deltager i mødet.
For at få den bedste lyd anbefaler vi, at du tilslutter høretelefoner til computeren.
_______________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobilapp
Klik her for at deltage i mødet

Microsoft Teams kan benytte dine oplysninger som navn, e-mail, ip-adresse, billede og lyd for at afvikle
videomødet. Oplysningerne kan blive delt med Microsofts samarbejdspartnere.
Få mere at vide | Mødeindstillinger | Juridisk
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