MOT HÅLLBAR MOBILITET • Annonsbilaga från Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län

Europeiska mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan gick tidigare under namnet Trafikantveckan. Efter en omröstning om namnet
bland Sveriges kommuner vann förslaget Europeiska mobilitetsveckan
då det ansågs vara ett tydligare och mer rättvisande namn. Det engelska
namnet på veckan är European Mobility Week.
Under Mobilitetsveckan uppmärksammar Gotland på bred front
hållbart resande och fossilfria transporter. Varje år har kampanjen
ett tema och slogan. 2021 års tema är Hållbar mobilitet - sunt och
tryggt och har en slogan som säger ”Res hållbart, håll dig frisk.
Håll dig frisk, res hållbart.”

PROGRAM MOBILITETSVECKAN PÅ GOTLAND
Torsdag 16 september
FÖRETAGARFRUKOST
Båt-, flyg- och kollektivtrafik på Gotland.
Tillväxt Gotland lyfter frågor kring hållbart
resande och fossilfria transporter genom
att bjuda in till frukostseminarium under
Mobilitetsveckan. På temat ”Hållbar
mobilitet - sunt och tryggt” får vi träffa
representanter från Swedavia, Bergkvarabuss samt Destination Gotland.
Vi kommer också få en uppdatering från
projektet Hållbara transporter som har
gått in i en avslutande fas med fokus på
resultatspridning.

Anmälan på www.tillvaxtgotland.se
Värd: Tillväxt Gotland
Plats: Clarion Hotel, Strandg. 6, Visby
Tid: Kl 07:30-09:00

Söndag 19 september
HITTAUT SLÄPPER NYA CHECKPOINTS – SAMLA BOKSTÄVER, LISTA
UT ORDEN OCH VINN FINA PRISER
Hittaut är en populär form av fysisk
aktivitet där du med hjälp av karta letar
checkpoints i din omgivning. Under
Mobilitetsveckan släpper Hittaut ytterligare 22 checkpoints i Visby. Vid varje
checkpoint finns en bokstav, dessa 22
bokstäver bildar två ord. Genom att
mejla orden till gotland@hittaut.nu är
du med och tävlar om fina priser.
Gå till Hittauts hemsida eller app och
registrera dig, börja leta checkpoints genom att cykla, gå eller springa. Lycka till!

www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/gotland/

TACK FÖR ATT DU RESER HÅLLBART!
Hållbart resande handlar om konkreta handlingar och att göra smarta val.
Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka
kollektivt reser du hållbart. Väldigt konkret och smart samt något som
både du och miljön tjänar på.
Gotlands kollektivtrafik, Energicentrum Gotland och Hållbara transporter vill
tacka dig som väljer att resa hållbart och kommer under veckan överraska
med något uppmuntrande - vad, när och var blir en överraskning!
Kom ihåg! Följ alltid de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten om hur du
skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. För kortare sträckor, kan det
för vissa vara lämpligt att gå eller cykla som alternativ.

Läs mer om veckan och ta del av programmet på www.gotland.se/mobilitetsveckan

Fredag 17 september
FRAMTIDENS BRÄNSLEN – VAD
ÄR ELEKTROBRÄNSLEN? KAN DE
TILLVERKAS OCH ANVÄNDAS PÅ
GOTLAND?
Kan vi på Gotland tillverka och använda
vårt eget hållbara fordonsbränsle i
framtiden? Lyssna till Björn Samuelsson, universitetsadjunkt vid Uppsala
universitet, Campus Gotland, som
redogör för framtidens bränslen.
Ta också del av två gotländska initiativ
där projektägarna planerar att tillverka
elektrobränslen på Gotland.
För detaljerat program se:
www.energicentrum.gotland.se

Anmälan: anna.backstade@gotland.se
Värd: Energicentrum Gotland och 		
Länsstyrelsen i Gotlands län
Plats: Digitalt via Zoom
Tid: Kl 10:00-11:30

Måndag 20 september
VI SNACKAR HÅLLBAR MOBILITET
Kom förbi utställningen Hållbar
mobilitet och diskutera framtidens
transporter och mobilitet. Energi- och
klimatrådgivare Anna Bäckstäde från
Energicentrum Gotland finns på plats
tillsammans med Hållbara transporters reserådgivare Emelie Waktel.
Hållbara drivmedel och resvanor är
i fokus och dina frågor och inspel är
välkomna denna eftermiddag.

Värd: Energicentrum Gotland och
Hållbara transporter
Plats: Almedalsbibliotekets foajé,
Cramérgatan 5, Visby
Tid: Kl 14:00-16:00

Värd: Hittaut Gotland
Plats: Visby
Tid: 19-30 september

Lördag 18 september
WEBBINARIUM:
HÅLLBART RESANDE
Handla, pendla till jobbet och hämta
barn på förskola – hur fungerar det
utan bil? Om det berättar komikern
David Sennerstrand. Lunchwebbinariet
gästas även av Johan Faskunger och
Katja Hagström som berättar om den
senaste forskningen inom miljövetenskap, hälsovetenskap och beteendeförändring.

Läs mer och anmäl dig på
www.energikontor.se/hallbartresande
Värd: Energikontoret i Mälardalen
i samverkan med Region Gotlands
energi- & klimatrådgivning m.fl.
Plats: Digitalt via YouTube
Tid: Kl 12:00-13:00

Tisdag 21 september
WEBBINARIUM:
KLIMATKLIVET OCH
ANDRA INVESTERINGSSTÖD
– FÖR SNABBARE OMSTÄLLNING
TILL FOSSILFRIA TRANSPORTER
Hur bidrar statliga stöd som klimatklivet till investeringar i omställningen av transportsektorn? Hur bidrar
det till introduktion av ny teknik?
Länsstyrelsen, som arbetar med
vägledning om stödet, berättar om
resultat från Klimatklivet inom transportsektorn. Ta del av exempel som
fått stöd och passa på att ställ dina
frågor om vilka stöd du kan söka.

Anmäl dig senast den 20/9 till
agneta.green@lansstyrelsen.se
Värd: Länsstyrelsen i Gotlands län
Plats: Digital lunch föreläsning via
Zoom
Tid: Kl 12:00 – 12:45

Händer hela veckan, 16-22 september:
UTSTÄLLNING: HÅLLBAR MOBILITET

I Almedalsbibliotekets foajé kan du under veckan lära dig mer om hållbar mobilitet. Vilka klimatsmarta drivmedel finns det? Och vilka är fördelarna med hållbar
arbetspendling? Måndagen den 20 september finns energi- och klimatrådgivare
och reserådgivare på plats med hållbara tips. Läs mer i programmet. Utställningen kommer att rulla vidare till fler gotländska bibliotek under hösten.
Värd: 		 Energicentrum Gotland och Hållbara transporter
Plats: 		 Almedalsbibliotekets foajé, Cramérgatan 5, Visby
Tid: 		 Vardagar kl 08:00-18:00, helg kl 10:00-16:00

”Res hållbart,
håll dig frisk.
Håll dig frisk,
res hållbart.”

RES HÅLLBART PÅ FÅRÖNATTA
Fårönatta är ett årligt återkommande
kulturevenemang där hela Fårö bjuder
på aktiviteter både dagtid och kvällstid.
Du tar dig runt på ön hållbart med cykel
eller buss. Sudersands cykeluthyrning
håller öppet för dig som behöver hyra
cykel. Under kvällen kör Bergkvarabuss
miljöklassade bussar som går i skytteltrafik varje halvtimme för gratisresor
mellan de olika platserna och aktiviteterna.

Värd: FårÖ framtid och Fårös företagare
Plats: Fårö
Tid: Fullständigt program
och mer information på
www.faroframtid.se

Onsdag 22 september
INTERNATIONELLA BILFRIA DAGEN
Runt om i världen låter vi bilen stå denna
dag. Detta för att visa hur det skulle kunna
se ut med färre bilar på våra gator men
framför allt för att uppmärksamma de miljöproblem som bilismen medför.
DIGITAL CYKELFRUKOST
Cykelvänlig arbetsplats rullar vidare
med sina nätverkande och inspirerande
Cykelfrukostar. Missa inte höstens första
tillfälle då vi fördjupar oss i cykelns roll för
utvecklingen av ett hållbart Gotland.
Se program: www.gotland.se/cykelvänlig

Anmälan: reseradgivning@gotland.se
Värd: Cykelvänlig arbetsplats
Plats: Digtialt via Zoom
Tid: Kl 09:00-10:00
WEBBINARIUM: BOENDET UTAN BIL
– BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIVA
Viva är en bostadsrättsförening i Göteborg
helt utan parkeringsplatser men som bl.a.
har bilpool, el- och lastcykelpool, klimatsmart betong och ett energisystem med
solceller och batterilager. Möt Riksbyggen
och ta del av erfarenheter från projektet.

Länk till sändningen och mer information
på www.energikontor.se/aktiviteter
Värd: Den kommunala energi- och klimat
rådgivningen, läs mer på
www.energikontoret.se
Plats: Digitalt via YouTube
Tid: Kl 12:00
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