
INVITATION
Fremtidens kommunikation om vandet 

Er du optaget af klimaet, og vil du være med til at præge den måde vi håndterer 

vandet på i Vejle?

På denne workshop inviterer vi dig til at komme med bud på fremtidens 

værktøjer til samarbejdet om vandet. Vi vil gerne undersøge, hvordan 

vi som borgere, erhvervsliv, spildevandsselskab og kommune bedst 

lærer af hinanden og samarbejder, når vandet truer med at 

oversvømme os.

MÅLGRUPPE
Workshoppen er gratis og åben for alle. 

Du er velkommen, både som borger, der 

har lyst til at bidrage med gode ideer til 

fremtidens håndtering af vandet, og 

som virksomhed, der er optaget 

af at gøre en forskel 
og fremme de bedste 

løsninger, der kan 

beskytte mod 

oversvøm-

melser. 

Spinderihallerne, Magasinet 
Spinderigade 11, 7100 Vejle

Deltagelse er gratis, 
og vi serverer sandwich, 

vand, kaffe, te og kage.

Torsdag 10. okt.
Kl. 17 - 20.00



PROGRAM 
17:00 Velkomst og præsentation af aftenens formål og program.

17:10 Fundamentet for workshoppen - 
 oversvømmelser i Vejle fra et borgerperspektiv.
 Antropologerne Maja Hojer Bruun og Andreas Brandt fra  Aarhus
 Universitet præsenterer et etnografisk indblik i vejlenseres
 erfaringer fra oversvømmelser. I oplægget giver de et bud på
 nogle af de områder, hvor et øget samarbejde og gensidig læring
 mellem eksempelvis kommune, spildevandsselskab og borgere
 bør udvikles.

17:40 Introduktion til aftenens fire workshops.
 
17:50 Pause og sandwich.

18:05 Workshop, del 1
 Udvikling af fremtidige scenarier. Diskussionerne foregår i mindre grupper og  
 du vælger selv, hvilke emner du vil deltage i. Der er mulighed for at deltage i
 workshops om to emner. De to runder faciliteres af medarbejdere fra
 Spinderihallerne, kommunens afdeling for innovation og entreprenørskab.
A) RÅD OG VEJLEDNING  - Hvad skal der til, for at borgere og fagfolk kan finde
 hinanden og udvikle de rigtige, tekniske løsninger? Sammen udvikler vi nye ideer.
B) PLANLÆGNING -  Hvad er den ideelle platform, hvis jeg som borger vil bidrage med viden, når 
 kommune og spildevandsselskab planlægger og informerer om fremtidige projekter? Idéudvikling 
 sammen med Vejle Spildevand og Vejle Kommune.
C) NABOSKAB OG LOKALE BEREDSKABER - Hvordan kan borgere og lokale fællesskaber lære af
 hinandens erfaringer? Spinderihallerne og Grønt Forum hjælper med at sætte rammerne for
 fremtidens vidensdeling.
D) KOMMUNIKATION OG VARSLING  - Hvad er den optimale varsling og kommunikation, både inden
 og når vandet kommer? Sammen med Vejle Kommunes kommunikationsafdeling optegner vi bud på
 en fremtidig proces.

18:45   Workshop, del 2 – skift til ny gruppe.
 
19:30 Kaffe, kage og frugt.

19:45 Opsamling og næste skridt.

20.00 Tak for i dag

TILMELDING:
Tilmeld dig på www.vejle.dk/ireact eller ved at skrive en mail til Jette Vindum, Projektudvikling i Vejle Kommune 
senest d. 8. oktober 2019 på jevin@vejle.dk

BAGGRUND 
Vi holdt workshop i juni for at danne os et overblik over situationen med vandet, der truer med at oversvømme os i Vejle. 
I løbet af sommeren har en gruppe frivillige borgere haft mulighed for at teste appen I-REACT som et bud på fremtidens 
klimakommunikation. Samtidig har to antropologer fra Aarhus Universitet, som led i et forskningsprojekt, interviewet borgere 
i Vejle om deres oplevelser fra oversvømmelser. De har også drøftet de udfordringer, borgerne møder i deres hverdag, når de 
skal håndtere risikoen for nye oversvømmelser. Workshoppen her er baseret på de indsigter test og interviews har genereret. 
Læs mere om projektet på www.vejle.dk/ireact 
Har du spørgsmål til workshoppen, kan du ringe til Jette Vindum, Projektudvikling i Vejle Kommune på 76 81 22 16
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