ProjectZero
Den Grønne Førertrøje Tour
Bliv inspireret til grøn transport, få gode råd og vejledning
til en grønnere bolig og bliv klogere på Masterplan2029, som
viser vejen til et CO 2-neutralt energisystem i 2029
Mandag den 16. maj

Tirsdag den 17. maj

Onsdag den 18. maj

Nordborg

Broager

Blans

på parkeringspladsen foran Kvickly,
kl. 15-18

på parkeringspladsen foran
apoteket, kl. 15-18

på parkeringspladsen over for
købmanden kl. 15-18

Kom og se en Tour elbil fra SKODA, som er
pakket ind i gult og få samtidig en snak om den
grønne omstilling af persontransporten. Du
kan også møde Sydtrafik, der kommer med to
ambassadører, hvor du kan høre mere om den
grønne, kollektive bustrafik til og fra Nordborg
og til resten af Sønderborg Kommune.
Kvickly griller ringriderpølser og sælger
drikkevarer.

Kom i Tour-stemning og se en af SKODAs Tour
elbiler og bliv samtidig klogere på den grønne
transport i hele Sønderborg Kommune. Du kan
også møde et par byrådsmedlemmer og
SuperBrugsen sælger lidt mad og drikkevarer.

Hør om den grønne, kollektive transport, når to
ambassadører fra Sydtrafik fortæller om mulighederne for grøn bustransport. Du kan også
se en Tour elbil fra SKODA, pakket ind i gult.

Nordborg

Blans
Gråsten
Sønderborg
Skovby
Broager

Torsdag den 19. maj

Skovby

Fredag den 20. maj

Gråsten

Lørdag den 21. maj

på parkeringspladsen foran
Dagli’Brugsen, kl. 15-18

på torvet foran det gamle rådhus,
kl. 15-18

på parkeringspladsen ved slotskajen
ved Sønderborg Slot, kl. 11-14

Kom og oplev en lokal ildsjæl, der fortæller
om vigtigheden af, at en landsby er i konstant
udvikling for at tiltrække beboere og turister,
og hvorfor den grønne omstilling er en del af
udviklingen.

Kom og se Gråsten Teglværks grønne
mursten, som bidrager til at reducere både
teglværkets og borgernes CO2-udledning.

Slotskajen pakkes ind i grønne transportløsninger og præsenterer cyklisme og cykler i
alle afskygninger, bustransport, samkørsel,
landsbybussen og ikke mindst elbiler.
Mød Tour-de-Flens karavanen, Cykelforum,
Sønderborg kommune, Sydtrafik, Nabogo, Als
Motor, Martin Iversen, Beka Auto, Volkswagen
Sønderborg, Cykelservice Sønderborg, Fri
Bikeshop Sønderborg, Vollerup 2 Hjul-Center,
Mobilitetsforeningen og Sønderborg Ugeavis.

Mød også børnene fra Lysabild Børneunivers,
som viser hvordan, de ser byen om 25 år og
hør om Sydals-hallens klimarejse. Lysabild SG
tænder op i grillen, hvor der vil være mulighed
for at købe mad og drikkevarer og samtidig
støtte op om et godt formål.

Du kan også se en Tour elbil fra SKODA,
pakket ind i gult og få mere at vide om den
grønne omstilling af persontransporten samt
møde Sydtrafik, der kommer og fortæller mere
om den grønne, kollektive persontransport.

Sønderborg

Læs mere på projectzero.dk/tour

