
”Vores højeste ønske til den kollektive trafik i Sønderborg kommune”

Hej med jer alle i landsbyforninger i Sønderborg Kommune.               Hundslev d 26. okt 2001

Jeg modtog for noget tid siden følgende mail:

Kollektiv trafik i landområderne er et meget stort emne og berører mange mennesker og betyder 
meget for mulighederne for mennesker i landområderne.

Det er svært at have overblik over den kollektive trafik og de muligheder og ønsker borgerne i 
landområderne har. Jeg vil derfor meget gerne lave et katalog over muligheder og give til deltagerne 
på mødet. ( se plan nedenfor)

”Vores højeste ønske til den kollektive trafik i Sønderborg kommune”
Tænk hvis der ikke var grænser for ønskerne til kollektiv trafik i landområderne!! Tænk 
alligevel sådan. Det sværeste er at få øje på de muligheder. der ligger lige for, og aldrig har 
været i brug. Utraditionelle kombinationer kan være løsningen på vores ønsker. Det kan være 
kombination af varetransport og persontransport. Tænk frit og utraditionelt. Tænk på mange 
forskellige borgere. 
Send forslag til nytænkning for transport i landområderne. Så vil jeg lave et oplæg til mødet.
Send store og små forslag til anders@hundslev.dk med overskrift ”transport” Det ser ud som om der 
bliver flere møder, så der er ikke deadline på.

I dag modtog jeg følgende plan:

Venlig hilsen anders brandt, anders@hundslev.dk, tlf 74473480, 61333483

Plan for dag om kollektiv trafik den 1. november 2011
9.30 Velkomst og oplæg fra direktionen og byrådet ved Inge Olsen, 

Teknisk direktør ved Sønderborg kommune
10.00 Indlæg fra deltagerne over emnet 

”Vores højeste ønske til den kollektive trafik i Sønderborg kommune”
10.30 pause
10.40 Gruppearbejde (2-3 personer snakker sammen om forskellige ideer) 
11.15 Grupperne vurderer ideerne (muligheder, udfordringer osv.)
12.00 Frokost (i kantinen)
13.45 Ideer med kommentarer tages op 1 for 1 (hvor er vi)
14.15 Afrunding og afslutning (hvad sker der nu)

Kære Anders Brandt
Sønderborg Kommune ønsker at arbejde med den fremtidige kollektive trafik i en  
arbejdsgruppe, der er så bredt repræsenteret som muligt. Vi vil derfor gerne invitere dig til det  
første opstartsmøde/workshop som repræsentant for landsbylaugene/landdistriktsudvalget  
tirsdag den 1. november kl. 9.30 – 15.00 i lokale 424, anneksbygningen ved Sønderborg 
Kommune.
Hvis du ikke har mulighed for at deltage, så lad mig venligst vide om en anden kan deltage.
Det forsøges at sammensætte en gruppe, der består af kommunen, trafikselskabet, handlen, det  
private erhvervsliv samt vognmand/chauffør.
Venlig hilsen
Tina Aagaard Mørkeberg
Fuldmægtig Tlf. 8872 5610
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