Detta är det första nyhetsbrevet för STAR-FLOOD -projektet. Du får detta nyhetsbrev för att du arbetar med
översvämningsrelaterade frågor inom något av partnerländerna inom vårt projektkonsortium. Under projektets gång
kommer vi att skicka ut två gånger per år för att hålla dig uppdaterad på projektet framfart. Du kan skicka detta
nyhetsbrev vidare till kollegor eller andra intressenter som kan tänkas vilja följa projektet. Du kan prenumerera eller
avbeställa din prenumeration av nyhetsbrevet genom att skicka e-post till Tom Raadgever (se sidfot).

Om projektet
STAR-FLOOD står för: “STrengthening And Redesigning European FLOOD
risk practices: “Towards appropriate and resilient flood risk governance
arrangements”. Projektet kommer att analysera och rådgöra för hur man kan
förbättra hanteringen av riskerna med översvämning från floder i befolkade
urbana områden i Europa. STAR-FLOOD – projektet pågår från 1 oktober 2012
till och med 31 mars 2016. Läs mer…

ECCA workshop
STAR-FLOOD organiserade en konferens ”Practitioners Session at the
European Climate Change Adaptation Conference” i Hamburg den 18 mars
2013, med talare från olika kommuner så som; Dordrecht, Rotterdam och
Hamburg, samt talare från Delft Universitet, Utrecht Universitet och Grontmij.
Under sammanträdet prata-des om lärdomar och framtida utmaningar för lokal
anpassning av förebyggande åtgärder och risker förknippade med
översvämningar. Läs mer …

Kolumner
Läs det senaste inom STAR-FLOOD:






Connecting research, policy development and business perspectives
Flood risk management in Sweden – opportunities and challenges
Managing variability in the face of uncertainty – an example from England
How STAR-FLOOD helps Europe to become resilient to river floods

FAQs Översvämningar i Europa

Har du frågor angående hantering av översvämningsrisker i Europa?
Frequently Asked Questions kan tillhandahålla grundläggande information.
Första versionen av en handbok; Guidebook (som är framtagen under
projektets gång) och Länkar på vår hemsida kan också vara till hjälp. Om du
har vidare frågor eller förslag, vänligen kontakta oss (se sidfot).

Tidslinjen
“Tidslinjen” hjälper dig att hålla koll på projektets framfart. Den visualiserar
passerade och framtida milstolpar samt aktiviteter. Se “Timeline”

Sometimes you have to extend a problem in order to
solve it.
Berry Gersonius, Municipality of Dordrecht @ ECCA Hamburg 18 March 2013

Events
• CCRR-2013 (Dresden, 27-29 May)
• First Academic Master Class STAR-FLOOD
(Utrecht, 6-7 June)
• NESS (Copenhagen, 11-13 June)
• Transformation 2013 (Oslo, 19-21 June)

This newsletter was issued by Grontmij Nederland on behalf of the STAR-FLOOD consortium. The STAR-FLOOD project is
funded by the European Commission under the 7th Framework Programme. For more information, reactions or to
(un)subscribe, please contact Tom Raadgever (tom.raadgever [at] grontmij.nl).

