
BORGERMØDE OM 
GRØN TRANSPORT
Mandag d. 10. maj kl. 19:00-21:00 inviterer Særligt udvalg om klima og bæredygtighed og 
Bornholms Regionskommune til et virtuelt borgermøde om Bornholms kommende Strategi for 
Grøn Mobilitet. 

Sådan tilmelder du dig
For at deltage i borgermødet, som 

afholdes online via den virtuelle platform 
”ZOOM”, skal man tilmelde sig på 

denne mailadresse: 
Emil-Sebastian.Juul-Pedersen@brk.dk. 
Herefter vil man få tilsendt et link og en 

vejledning til at logge sig på mødet. 
Tilmeldingsfrist d. 7. maj 2021.

Strategien for grøn mobilitet er et vigtigt element 
i udmøntningen af Bornholms Energipolitik 2040 – 
den landbaserede transport, er den sektor, der ud-
leder mest afgiftsbelagt C02 på Bornholm. En om-
stilling af transportsektoren er afgørende for at nå 
Bornholms ambitiøse målsætninger for at bringe det 
bornholmske samfund i en mere bæredygtig grøn 
retning. Strategien ser bl.a. på muligheder indenfor 
nye tilbud i den offentlige transport, fremme af el-
biler og ladeinfrastruktur, samt hvordan øget cyklis-
me, delebilsordninger og samkørsel kan bidrage til 
en grønnere transport for borgere.

For at vi i fællesskab kan tage de næste skridt 
i en bæredygtig og grøn retning, har vi 
brug for jeres input til hvordan vi 
kan skabe de rammer, der kan 
fremme den grønne omstilling 
for alle.

Hvad sker der til mødet?
På online-mødet vil der være inspirationsoplæg fra 
udvalget, en paneldebat med politiske repræsentan-
ter, samt dialog i mindre grupper, for at flest muligt 
får mulighed at komme med deres forslag. Mødet 
ledes af Søren Femmer Jensen fra Co-Creative. 

Diskussioner og input fra mødet vil blive brugt til at 
kvalificere tiltag og mål for Bornholms kommende 
strategi for grøn mobilitet. Det forventes, at Kommu-
nalbestyrelsen beslutter en endelig strategi for grøn 
mobilitet for Bornholm inden udgangen af 2021. 

Vi håber, at så mange som muligt vil delta-
ge i samtalen, og ser frem til at arbejde 

sammen om at skabe en ambitiøs 
og borgernær strategi for grøn 

mobilitet på Bornholm. 

Venlig hilsen 
Særligt udvalg om 
klima- og bæredygtighed


