
Program:

Kl. 14.00 Opvarmning ved Sønderborg Garden 

Kl. 14.10  Velkomst ved Niels Peter Nielsen, 
  formand for Mobilitetsforeningen.

Kl. 14.20  Transportminister, Benny Engelbrecht.

Kl. 14.30  Formand for Udvalget for Landdistrikter,  
  Natur og Fødevarer, Charlotte Riis Engelbrecht.

Kl. 14.40  Præsentation af konceptet: 
  ”Kom hinanden ved” med forskellige 
  udstillinger og du møder bl.a. Blaffer-  
  nationen, NaboSkab, NaboGo, diverse 
  til cykelfremme, ”kør-mæ-bænken” m.fl.
  Sønderborg Garden underholder og 
  Kværs Idrætsfriskole serverer forfriskninger.

Kl. 16.00  Afslutning – den ene landsbybus sendes
  til friskolen i Tandslet.

Vores løsninger:

• Landsbybussen er for dig, der bor i én af kommunens
  36 landsbysamfund, der skal på tur med familien,  
 vennerne eller foreningen til f.eks. fodbold eller ud 
 flugter, og hvor en almindelig bil er for lille.   
 Bussen er billig, og den kan rumme op til 9 personer. 

• Samkørsel er for dig, der gerne vil spare penge på  
 din daglige transport. Og til dig, der vil hjælpe andre  
 i din landsby – og samtidigt “komme hinanden ved”.

Deltag derfor i fejringen af, at vi igen har mulighed for 
samkørsel og stift bekendtskab med appén ”nabogo”, 
der gør det nemmere at køre sammen til arbejde eller 
fritidsinteresser. 

Læs mere på: www.kom-hinanden-ved.dk

Vi glæder os til at se dig/jer.

Med venlig hilsen 

Mobilitetsforeningen i Sønderborg – en forening for alle medlemmer af Sønderborg Landsbyforum

Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd · Leif Petersen, Mommark Landsbylaug 
Raja, Brandsbøl-Lunden Landsbylaug · René Carstensen, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd
Birger Wraee, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd 

Kære medlem af det lokale landsbylaug /
landsbyråd / lokalråd / borgerforening 
Vidste du, at der i gennemsnit sidder 1,3 personer i de danske biler? 
Det lyder måske af få. Men det er rigtigt. Halvtomme biler giver flere 
biler på vejene og unødig CO2 - udledning. Og det er et problem. 

Løsningen er, at vi kører sammen. For hinanden og for miljøet. 
Vi vil gerne vise, hvordan vi kan gøre det, og invitere dig/jer til 
lancering af landsbybusserne: 

SØNDAG DEN 15. AUGUST KL. 14.00 – 16.00 
VED KVÆRS IDRÆTSFRISKOLE, 

AVNTOFTVEJ 10, GRÅSTEN     

Projektet er støttet med midler fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje og 
medarbejdertimer fra Sønderborg Kommune, afd. Bæredygtighed, Natur og 
Landdistrikter.

I N V I TAT I O N


