Varmt välkomna till nätverket för hållbart resande!
Tema: Barn & unga
Hur kan vi få barn och unga att resa aktivt, hållbart och säkert? Många trender gällande barn och ungas
resande är dystra. Men det finns också mycket vi kan göra för att vända dessa trender.
Emma Lidell från Huddinge öppnar träffen med att berätta om Huddinge kommuns helhetsgrepp med barn och
ungas resande. Därefter håller Johan Sandevärn från Sweco en workshop med syfte att utbyta erfarenheter
kring att arbeta med barn och ungas resande, varvat med korta inslag om vad forskningen säger på området.
Du kan vara en novis eller rutinerad på området, alla kommer att få utbyte av träffen.
Innan träffen vill vi gärna att ni funderar på följande:
-

Vilka problem kring barn och ungas möjligheter till hållbart resande stöter ni på i er kommun?

-

Hur undersöker ni dessa problemen idag för att hitta möjliga lösningar?

-

Vilka åtgärder vidtar ni i er kommun och vad fungerar bättre eller sämre?

Var: Den här träffen prövar vi något nytt och erbjuder deltagande på flera platser. Föreläsningarna hålls i
Göteborg. Övriga orter är med gruppvis via Skype. En representant från HRV finns med på varje plats för att
leda diskussioner och ta hand om det praktiska.
•
•
•
•

(Nya) Regionens hus, Göteborg - hitta hit (32 platser)
Borås, Borås stad – hitta hit (8 platser)
Uddevalla, (återkommer ang. lokal) (8 platser)
Skövde, Regionens hus - hitta hit (8 platser)

När: Fredag 6 sep kl. 10 – 14.00. Vi bjuder på lunch!
Anmälan: Anmäl din medverkan via länken nedan. Glöm inte att skicka inbjudan vidare till intresserade
kollegor.

Agenda:
10.00 – 10.15

Inledning

Hållbart resande väst

10.15– 11.30

Workshop

Johan Sandevärn, Sweco

11.30 – 12.15

Lunch

12.15 – 13.00

Barn & ungas resande – ett helhetsgrepp

Emma Lidell, Huddinge kommun

13.00 – 14.00

Workshop, fortsättning

Johan Sandevärn, Sweco

