Mobilitet i Sønderborg

Vi har brug for din hjælp …
I Lysabild området, Kværs-Tørsbøl-Snurom og Dynt-Skelde-Gammelgab har vi tre landsbybusser, som på
andet år kører forsøg med alternativ kollektiv transport i landdistrikterne. De tre landsbylaugs bestyrelser
samarbejder tæt med kommunen og Insero E-mobility, om at finde moderne løsninger, så busserne kan
fortsætte med at bringe folk sammen og skabe mere samkørsel til glæde for den private pengepung og
miljøet. Borgerne er den vigtigste del af løsningerne.
Derfor har vi brug for råd og vejledning til at finpudse på en model for ”Mobility as a Service” - det er en
”pakkeløsning”, hvor flere muligheder for kollektive og private trafiktjenester kobles sammen i en app og
tilkøbes efter behov. F.eks. en 10-turs-billet, landsbybussen et antal gange pr. måned, låne-cykel eller et
antal flextur-kørsler i én ”pakke”. Visionen med ”Mobility as a Service” er, at servicen vil blive lige så
bekvem som at eje en bil – bare billigere.
Kom og hør, hvad der kan blive virkelighed lige om lidt, hvis vi sammen kan strikke en brugbar løsning
sammen for alternativ kollektiv kørsel i landdistrikterne, så vi kan nøjes med én bil frem for to.

Vi glæder os til at se dig, én af følgende steder mandag, den 18. juni 2018:
Møde kl. 16.30 – 18.30: Lysabild Børneunivers
Program:
Fra
16.30
16.50
17.10
18.00
18.15

Til
16.50
17.10
18.00
18.15

Hvad
Velkommen og introduktion til projektet
Introduktion af nye alternativer til egen bil
Workshop i små grupper: Hvordan bliver Sønderborg verdens første MaaS
kommune?
Opsamling i plenum
Tak for i aften

Møde kl. 19.30 - 21.30: frk. Jensen i Dynt-Skelde-Gammelgab
Møde kl. 19.30 – 21.30: Klubhuset, Skovengen 22, Tørsbøl
Program:
Fra
19.30
19.50
20.10
21.00
21.15

Til
19.50
20.10
21.00
21.15

Hvad
Velkommen og introduktion til projektet
Introduktion af nye alternativer til egen bil
Workshop i små grupper: Hvordan bliver Sønderborg verdens første MaaS
kommune?
Opsamling i plenum
Tak for i aften

Af hensyn til forplejningen bedes du tilmelde dig her, eller per mail tasn@sonderborg.dk, inden den 15.
juni kl. 12.00.

På vegne af styregruppen

Erling Junker og Allan Tychsen
Lysabild

Niels-Peter Nielsen
Kværs-Tørsbøl-Snurom

Roy Hansen
Dynt-Skelde-Gammelgab

Connie M. Skovbjerg
Sekretariat for landdistrikter

Projektet er støttet med midler fra Trafikstyrelsen og
Sønderborg kommune mens erfaringerne indgår i InterRegprojektet ”Benefit4Regions”.

