TIDSPLAN FOR PROJEKTET
2015
1. & 2. JUNI

1. JULI

EFTERÅR

Havebesøg
Besøg i demonstrationshaver.
Se løsninger i de enkelte veje.
Beslutning
om at udlede regnvand til
Aarhus Vands system eller
håndtere regnvand på egen
grund.
Indgå aftaler
med grundejere, som vil håndtere regnvand på egen grund.

2016-18
Anlægsarbejde
i de offentlige arealer.
Adskille regnvand
på egen grund og udlede
til Aarhus Vands system.
Adskille regnvand
og håndtere på egen grund.

Læs mere om projektet
på www.aarhusvand.dk

Projekt adskillelse af regnvand og
spildevand i Risvangen og Vorrevangen
INVITATION TIL HAVEBESØG
Den. 1. og 2. juni 2015, kl. 16.00 – 20.00 slår vi igen et stort telt op på det grønne
område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej. Teltet vil bl.a. være udgangspunkt
for besøg i syv demonstrationshaver.

Kig forbi og få viden og inspiration
Vi har i løbet af foråret arbejdet tæt sammen med en række haveejere og samarbejdspartnere om at etablere syv basisløsninger til håndtering af regnvand i egen have
eller udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen. Vi er nu klar til at vise
de syv meget forskellige haver frem til inspiration for andre haveejere i området.
Kig derfor forbi teltet på det grønne område ved Bethesdavej og Gustav Holms Vej
mandag den 1. juni eller tirsdag den 2. juni. Begge dage fra kl. 16.00 – 20.00.
I teltet kan du:
- få inspiration til en eller flere ture rundt i de syv demonstrationshaver
- se, om du skal aflevere dit regnvand i overfladen eller i rør, hvis du vil lede
det til Aarhus Vands nye regnvandssystem i vejen
- se bud på løsningerne i de offentlige arealer i området – baseret på input fra 		
workshoppen den 24. marts
- aftale et besøg om råd og vejledning i din have.
I teltet har du også mulighed for at møde Aarhus Vand og Aarhus Kommune.
I de enkelte haver har du ydermere mulighed for at møde de virksomheder, der
står bag demonstrationshaverne.
Tilmelding ikke nødvendig. Så kig forbi!
Husk også at tilmelde dig vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til
aarhusvand@aarhusvand.dk. Skriv ”Nyhedsmail” i emnefeltet.

