KlimaByen afholder kursus i LAR (Lokal Afledning
Afled ning af Regnvand)
- kom og vær med!
Partnerne bag projektet ”KlimaByen i Middelfart – Danmarks Smukkeste
Klimatilpasning”, Middelfart Spildevand, Middelfart Kommune og Realdania, ønsker at
opfordre borgerne i projektområdet omkring Kongebrovej til at etablere LAR-anlæg
(Lokal Afledning af Regnvand) på privat grund for at støtte op om indsatsen for at
klimasikre området. I slutningen af oktober vil der blive udsendt en folder til
grundejerne i projektområdet om, hvordan de konkret kan gribe opgaven an.
Vi vil derfor tilbyde at give alle lokale entreprenører, anlægsgartnere og kloakmestre
mulighed for at deltage i et kursus i LAR.
Kurset finder sted:
Tirsdag
28.. oktober 2014 kl. 9.00 – 13.00 på Middelfart Brandstation,
Tirs dag den 28
Brandstation , Mandal
Allé 19, 5500 Middelfart
Kurset henvender sig til entreprenører, kloakmestre, anlægsgartnere og andre, der i
forbindelse med deres arbejde kan få indflydelse på etablering af LAR-anlæg i private
haver. Kurset giver mulighed for at blive anført som LAR-kyndig på KlimaByens
website.
Der vil på kurset blive udleveret en ”værktøjskasse” i form af en mappe, der
indeholder værktøjer til dialog med kunden samt dokumenter, der kan understøtte
den viden, der præsenteres på kurset.
Kursusholdere er Louise Nørgaard og Jacob Granild, der begge er ingeniører ved
Orbicon.
Program
1. Velkommen og præsentation
2. Hvorfor LAR?
3. Om KlimaByen: Hvad skal der ske – og hvornår?
4. Hvem gør hvad?
5. Gennemgang af ”værktøjskasse”
6. Demonstrationshaver og gode eksempler
7. Opsamling og afrunding
8. Snup en sandwich og netværk - tak for i dag
Tilmelding
Kursusprisen er kr. 250,00 pr. deltager og inkluderer materialet i mappen samt
forplejning. Tilmelding kan ske til Katrin á Norði på kn@middelfartspildevand.dk /
T: 23 10 57 79. Betaling skal ske via bankoverførsel til Middelfart Spildevands konto:
4366 0010327679 (Danske Bank) med angivelse af ”KlimaByen” og virksomhedens
navn på indbetalingen. Tilmelding og betaling skal ske senest den 24. oktober 2014.
Spørgsmål
Du kan læse mere om KlimaByen i Middelfart på vores website www.klima-byen.dk.
Hvis du spørgsmål til kurset, så kontakt venligst Jacob Granild, Orbicon:
jagr@orbicon.dk
Med venlig hilsen
Helle Baker Norden
Projektleder for KlimaByen i Middelfart

