
Sønderborg Kommune sætter skub i delekulturen 
  

  

  

Hvordan kan vi deles mere om tingene og udvikle nye forretningsideer, som passer til 

deleøkonomien? Sønderborg Kommune inviterer borgere og virksomhedertil Deledag, den 6. juni 

kl. 16.00 - 20.00 på Alsion.  

 

 

o Måske kan vi bruge vores bygninger og byrum på nye måder, så vi 

udnytter dem bedre? 

o Måske kan vi lave en plan, så vores transportmidler kommer mere 

ud at køre? 

o Vi kan give ting videre, vi ellers ville have smidt ud, eller vi kan gå 

sammen og aftale, hvad vi skal gøre, hvis der sker noget uforudset 

som en oversvømmelse? 

o Måske kan vi også bare gøre mere for hinanden som naboer eller i 

en bydel? 

 

Mange steder i samfundet vinder delekulturen frem, og byrådet i Sønderborg har vedtaget at blive partner i  

det landsdækkende Projekt Deleby for at være med på de nyeste ideer og både indsamle og udbrede viden  

blandt kommunens borgere, virksomheder og iværksættere. 

 

Som led i Deleby er uge 23 udråbt til Deleuge - i takt med den globale deleuge Global Sharing Week, og i 

Sønderborg skydes ugen i gang mandag 6. juni kl. 16-20 med en Deledag i form af en fyraftensworkshop i 

cafeen på Alsion, hvor interesserede virksomheder, iværksættere, foreninger og borgere - også gerne unge 

borgere - er meget velkomne. 

  

Borgerindsats og forretningsideer: 

Deleby-projektet skal munde ud i en række pilotprojekter efter to spor: 

 

Borgersporet: Borgere deler på nye måder. Fx udlåner en borger sit værksted til forsamlingshus eller sin  

P-plads til markedsstand. Det kan også være en borger, der omdanner sin joggingtur til en indsats som  

besøgsven, eller borgere som donerer deres æbler til andres æblemost eller deres viden til lektiehjælp. 

 

Forretningssporet: Her identificeres talentfulde iværksættere inden for deleøkonomi. Udvalgte ideer til- 

deles mentorrådgivning og økonomisk startstøtte. Nogle deltager på Start up boot camp. Løsninger inden- 

for ressourcehåndtering, mobilitet og velfærd er i fokus, og på Deledagen vil konkrete problemstillinger i  

kommunen blive behandlet. Sammen med iværksætterideer vil udvikling af Ungdomshuset være på pro- 

grammet. 

  

De bedste projektideer vil blive ført videre i et innovationsforløb hen over efteråret. I sidste ende vil erfarin- 

gerne blive delt på tværs af landet, hvor Sønderborg Kommune i forvejen står som foregangskommune i for- 

hold til grøn omstilling. 

 

- Vi er glade for at være en del af Projekt Deleby. Vi står med konkrete udfordringer inden for projektets fokus 

områder, og her kan vi give et skub til innovationen i samspil mellem borgerne, virksomhederne og kommu- 

nen. Jeg ser frem til at følge projektet, udtaler borgmester Erik Lauritzen. 

 

De øvrige partnerkommuner i Deleby er indtil videre Lejre, Slagelse, Frederikssund, Middelfart, Nyborg og  

København. Partnerskabet er iværksat af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Realdania og Erhvervs- 

styrelsens Grøn Omstillingsfond. 

  

Tilmelding til 6. juni: senest den 1. juni til tovholder Charlotte Pilegaard på chpg@sonderborg.dk 

 

Følg med i Sønderborg som Deleby på kommunens hjemmeside HER 

og læs evt. mere om Projekt Deleby på Dansk Arkitektur Centers hjemmeside HER 

  

  

   

http://news.vocast.com/csp/vocast/l.csp?link=8F30F468-056E-11E6-A377-200770F66F11
http://sonderborgkommune.dk/deleby
http://www.dac.dk/da/dac-cities/deleby/


Sønderborg Kommune sætter skub i delekulturen 
  

  

 

 

Hvem kan du møde på Alsion den 6. juni? 

 

 

Du møder Sønderborg Student Foundation og Sønderborg 

Ungdomsråd ved indgangen, hvor de byder velkommen med 

eksempler på deres delekultur.  

 

Her kan du aflevere en medbragt genstand, som du bytter til noget 

andet, når du går hjem. 

 

Sønderborg stiller spørgsmålet:  

 

SKAL VI DELE?  

 

 

Sønderborg Forsyning vil gerne i dialog omkring Affald og Genanvendelse. Mød  

  også foreningen ”Naboskab”, der arbejder med at styrke lokale fællesskaber gennem 

    deling af ressourcer og udstyr.   

  

                

Sønderborg Iværksætter Service repræsenterer forretningssporet, hvor der kan     

uvikles på deleøkonomiske forretningsmodeller.  Hvordan kan deleøkonomi blive 

en forretning, der skaber jobs?     

 

 

 Landsbyerne i Sønderborg har fokus på bæredygtig transport. Her kan du møde 

 aktive borgere, der fortæller om landsbybusser og -biler samt el-cykler på delebasis. 

 

 

 

Måltidsløsninger, undgå madspil, fællesspisninger mm. Nogle  deleformer, som du  

kender så godt, hvor god madkultur er udgangspunktet. Hvordan får vi mere af det? 

 

 
 

Mød ”Goethesgade i Sønderborg”, når de sammen med Eventkontoret sprudler af  

idéer til, hvad man kan dele i gaden. Deleøkonomi ind i Ungdomshuset? Hvad? 

Hjælp os med idéer til både borger- og forretningssporet! 

 
 

 Kl. 18.00 er der gratis fællesspisning på Alsion. 
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