Varmt välkommen till nätverket för hållbart resande!
Tema: Hållbart resande på landsbygden
Fossila bränslen behöver fasas ut, och samtidigt måste vardagslivet fungera för människor på
landsbygden. Hur kan man göra nödvändiga policyförändringar som är grundade i vetenskap
och samtidigt har en bred acceptans hos alla medborgare? Och vilka praktiska förslag på
lösningar kan vi se i dagsläget?
Elisabeth Ekener är forskare på KTH och har i sitt arbete samlat in och analyserat förslag på
hur hållbar mobilitet på landsbygden i Sverige kan utformas, genom kontakt med
facebookgruppen Bensinupproret 3.0. I arbetet redovisas urval av de förslag som hittats i
Bensinupproret 3.0, med kommentarer från forskare och andra experter inom olika
områden.
Magnus Fredricson från Skaraborgs kommunalförbund är projektledare för Hållbart resande
västs projekt KomILand - Kombinerad mobilitet på landsbygd och mindre tätorter. I projektet
KomILand testas olika mobilitetslösningar i Timmersdala, Broddetorp och Lundsbrunn.
Mobilitetslösningarna är exempelvis kollektivtrafik, bilpool, samåkning och närtrafik. Genom
en app kommer det att finnas möjlighet att planera, boka och betala olika resetjänster som
ska göra det enklare att resa mer hållbart. Appen demonstreras vid träffen.
Vera Telemo från Fyrbodals kommunalförbund delar med sig av resultaten från arbetet med
projektet Tur&Retur. Inom projektet har en rad nya mobilitetslösningar tagits fram och
testats utifrån lokaliserade behov på Orust och mindre orter i Dalsland.
Agenda:
9.00 – 9.05

Välkomna!

9.05 – 9.30

KomiLand

09:30 – 10:05 Hållbar mobilitet på landsbygden

Magnus Fredricson,
Skaraborgs kommunalförbund
Elisabeth Ekener, KTH

10:05 – 10:15 Paus
10.15 – 10.40 Tur&Retur

10.40 – 10.50 Avslut

Vera Telemo,
Fyrbodals kommunalförbund

När: Fredag 11 september kl. 9:00 – 10:50. Logga gärna in i chatten några minuter tidigare
för att säkerställa att tekniken fungerar.
Var: Träffen sker helt vi länk. En länk för Teams-möte kommer att skickas ut efter sista
anmälningsdagen.

Sista dag för anmälan: 8 september

Länk för anmälan:
https://regionkalender.vgregion.se/regionkalender/main.nsf/0/3A49FC22D5AFE5E8C125858
900188108?opendocument

