
Hvordan bliver det nemmere at komme rundt uden bil de steder, hvor der er længere 

mellem husene og bussen har færre afgange i timen? Og hvilke mobilitetsløsninger er 

de rette for Næstved? 

Kom til en aften, hvor du vil få mulighed for at give din mening til kende, og hvor vi  

sammen springer ud i fremtiden for at lande fælles løsninger i Næstved. 

Tilmelding er ikke nødvenlig. 

Vi glæder os til at køre sammen i den kollektive transport.

Lad os køre sammen –  
borgermøde om mobilitet på landet

Program for dialogmøde
Tema: Lad os køre sammen – borgermøde om mobilitet på landet

Mandag den 13. maj kl. 17.30-20.30. Multihallen VUC, Teatergade 23, 4700 Næstved. 

Der vil blive serveret lidt mad og drikke under mødet.  

Velkommen

En forsmag på fremtidens mobilitet
Mange snakker om, at den førerløse 
fremtid er lige på trapperne. Få et bud på 
hvornår vi bliver førerløse i den kollektive 
transport, bl.a. på baggrund af erfaring- 

erne med førerløs bus på Køge Sygehus. 

Introduktion til de to workshops 
Vælg hvilken workshop du ønsker at 

deltage i.

Når Rejseplanen bliver multimodal
Tager du bilen, toget, bussen eller får  
du et lift med naboen i dag? Hvis Rejse-
planen kunne give dig svaret, ville du 
kunne undvære bilen? Bare en gang i 
mellem?
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Samkørsel og blafferstoppesteder
Kan samkørsel være med til at øge  
mobiliteten? Er der barrierer, der skal 
nedbrydes? Hvordan kan samkørsel  
komme til at virke i praksis?

Et spørgsmål at gå til pause på 

Pause med sandwich, sodavand og 
kaffe/te.

Debat: Hvordan får vi mere kollektiv 
mobilitet udenfor de større byer 
Mere mobilitet giver mere liv i landsbyer. 

Hvad kan kommunen gøre, hvad kan  

trafikselskaberne, hvad kan borgerne 

gøre og hvordan bindes det sammen?

Opsummering og tak for i aften


