
Læs mere om Deleby på www.dac.dk/deleby, følg med på Facebook og følg med i nuværende og kommende eksempler på 

deleøkonomiske projekter i danske kommuner på www.delebyer.dk  

Skal vi dele?  
Invitation til Deledag i Sønderborg 

… vær med til at gøre Sønderborg til en endnu bedre kommune  

 

Du er særligt inviteret til Sønderborg Kommunes Deledag 6. juni 2016.  

Vi har brug for dig, der er engageret i deleøkonomi, som tænker delekulturelt eller 

arbejder inden for deleøkonomi eller relaterede erhverv. 

Målet er at indsamle og udvikle deleøkonomiske initiativer til at løse forskellige 

udfordringer i byen og på landet. Konkret har kommunen brug for initiativer og ideer, 

der via deleøkonomi kan hjælpe med at skabe: 

 et attraktivt studiemiljø for byens unge  

 et klimavenligt fødevareområde  

 et levende byrum med plads til udfoldelse for borgere i alle aldre    

 grønne arbejdspladser  
 

Hvad er deledage?  
Som en del af projekt Deleby holder Sønderborg en Deledag, hvor vi skal finde frem til nye og 

eksisterende deleøkonomiske initiativer, der kan gøre Sønderborg til en endnu bedre kommune.  

Kl. 16: åbningstale v. borgmester Erik Lauritzen.  

Kl. 16:10-17: vil du høre nærmere om kommunens planer inden for deleøkonomi, og du kan netværke 

med deleøkonomiske iværksættere og etablerede virksomheder. En idétavle vil være klar til de ideer, 

som du ønsker at arbejde med.  

Kl. 17-20: udviklingsworkshop. Du kan deltage med din egen idé eller udfordre af andres ideer.  

I workshoppen drøfter vi i grupper, hvordan vi kan udvikle nye eller eksisterende initiativer, og hvordan 

de kan realiseres eller skaleres.  

Hvorfor deltage? 
Deleøkonomi drejer sig grundlæggende om at optimere vores ressourcer gennem fællesskab og 

ejerskab. Deledagen er et åbent arrangement, hvor borgere, ildsjæle, virksomheder og politikere har 

mulighed for at netværke, dele viden og sparre om udvikling af deleøkonomiske initiativer.  

Hvor og hvornår? 

6. juni 2016 kl.16-20  
Cafe Alsion v/ Bar2lin 

Alsion 2 

6400 Sønderborg 

 

Tilmelding  

Vil du være med til at sætte dit fingeraftryk – så tilmeld dig Sønderborg Kommunes Deledag!       

Tilmelding skal ske til tovholder Charlotte Pilegaard chpg@sonderborg.dk senest 1. juni 2016. 

 

Din indgangsbillet  

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 

ved deres ”Drop and swap”-stand og bytte til noget andet, når du går hjem. 

 

Med venlig hilsen  

Sønderborg Kommune  

 

Hvis du allerede nu er involveret i et deleøkonomisk initiativ, kan du ansøge om at komme i Delebys 

innovationsforløb på www.f6s.com/deleby  

Kort om Deleby 

Deleby er et nationalt viden- og 

formidlingsprojekt, som vil gøre 

danskerne klogere på deleøkonomi 

og undersøge, hvordan vi kan gøre 

vores byer bedre gennem 

deleøkonomi. 

Sønderborg Kommune fokuserer på 

deleøkonomi gennem fem 

tematikker: 

 Del transport  

 Del fællesaktiviteter 

 Del byrum og faciliteter 

 Del affald og ressourcer 

 Del redskaber 

 

 

 Deleby er et partnerskab mellem 

Realdania, Grøn Omstillingsfond 

og Dansk Arkitektur Center.  

 Politiken og Kommunen er 

mediepartnere.  

 Frederikssund, København, 

Middelfart, Lejre, Nyborg, Slagelse 

og Sønderborg er 

partnerkommuner. 

 Deleby udvikles og drives af 

Dansk Arkitektur Center  
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