
Nye mobilitetstilbud 
i regionens landområder

FYSISK WORKSHOP

INVITATION
Region Syddanmark har med afsæt i Fremtidens Syddanmark sat 
et ønske om at understøtte en sammenhængende udvikling i hele 
regionen.

Regionen ønsker at understøtte en bedre og mere fleksibel 
hverdagstransport i landdistrikterne og har brug for dit input. 
Med denne invitation vil vi gerne invitere dig til at idéudvikle om 
fremtidens mobilitet sammen med os.

Vi vil gerne høre om jeres fælles glæder og udfordringer med dagens 
mobilitet i jeres landområde samt jeres ønsker og idéer til løsninger 
for bedre mobilitet i landområderne. På workshoppen forventes 
du at deltage som repræsentant for dit lokalområde og ikke som 
privatperson.

Du må meget gerne inden workshoppen overveje:

 1. Hvilke mobilitetsmuligheder har jeres lokalområde i dag? 

 2. Hvilke tiltag vil styrke jeres mobilitet?

Dato
2. marts 2022 kl. 16.00-19.00

Regionshuset 
Damhaven 12 
7100 Vejle

Moderator
Michael Goth-Rindal, 
Urban Creators

Ønsker du at deltage?
Tilbagemelding til Dorthe Bølkov
pr. mail: dbol@rsyd.dk

Senest d. 25. februar 2022

PROGRAM
1. Velkomst v/ udviklingskonsulent Anne From, Region 

Syddanmark, og rådgiver Michael Goth-Rindal, Urban Creators

2. Oplæg v/ rådgiver Michael Goth-Rindal, Urban Creators 

3. Øvelse - idégenerering 

4. Runde: Tiltag i landområder i dag 
 
PAUSE

5. Workshop - øvelse i grupper om fremtidens mobilitet 

6. Opsamling og det videre arbejde
Orientering om, hvordan workshoppens resultatet bliver 
indarbejdet i det videre arbejde

Vil du som borger i et af regionens landdistrikter være med til at forme dine fremtidige 
mobilitetstilbud, som kan gøre transporten i hverdagen lettere - så er dette din mulighed 
for at bidrage hertil.



Nye mobilitetstilbud 
i regionens landområder

VIRTUEL WORKSHOP

Dato
3. marts 2022 kl. 16.00-19.00

Online 
Microsoft Teams

Moderator
Michael Goth-Rindal, 
Urban Creators

Ønsker du at deltage?
Tilbagemelding til Dorthe Bølkov
pr. mail: dbol@rsyd.dk

Senest d. 25. februar 2022

Link til selve workshoppen 
tilsendes efter tilmelding

Vil du som borger i et af regionens landdistrikter være med til at forme dine fremtidige 
mobilitetstilbud, som kan gøre transporten i hverdagen lettere - så er dette din mulighed 
for at bidrage hertil.

INVITATION
Region Syddanmark har med afsæt i Fremtidens Syddanmark sat 
et ønske om at understøtte en sammenhængende udvikling i hele 
regionen.

Regionen ønsker at understøtte en bedre og mere fleksibel 
hverdagstransport i landdistrikterne og har brug for dit input. 
Med denne invitation vil vi gerne invitere dig til at idéudvikle om 
fremtidens mobilitet sammen med os.

Vi vil gerne høre om jeres fælles glæder og udfordringer med dagens 
mobilitet i jeres landområde samt jeres ønsker og idéer til løsninger 
for bedre mobilitet i landområderne. På workshoppen forventes 
du at deltage som repræsentant for dit lokalområde og ikke som 
privatperson.

Du må meget gerne inden workshoppen overveje:

 1. Hvilke mobilitetsmuligheder har jeres lokalområde i dag? 

 2. Hvilke tiltag vil styrke jeres mobilitet?

PROGRAM
1. Velkomst v/ udviklingskonsulent Anne From, Region 

Syddanmark, og rådgiver Michael Goth-Rindal, Urban Creators

2. Oplæg v/ rådgiver Michael Goth-Rindal, Urban Creators 

3. Øvelse - idégenerering 

4. Runde: Tiltag i landområder i dag 
 
PAUSE

5. Workshop - øvelse i grupper om fremtidens mobilitet 

6. Opsamling og det videre arbejde
Orientering om, hvordan workshoppens resultatet bliver 
indarbejdet i det videre arbejde


