Vil du dele bil med andre?
Hvorfor ikke dele din bil med din genbo? I Fynshav og Rinkenæs får borgerne nu mulighed for at deltage i et helt nyt delebils projekt. Kom
med til informationsmøde og hør mere.
A (mailto:pernille.petersen@projectzero.dk)f Pernille Petersen (mailto:pernille.petersen@projectzero.dk?
subject=Vedr.%20artikel%20hvem%20bliver%20den%20n%C3%A6ste%20testby%3F)

Som borger i de to byer får du en unik mulighed for at deltage i et delebilsprojekt med elbiler.
Dér, hvor interessen er størst på informationsmødet, sættes to biler ud af firmaet Tadaa!, som sker i samarbejde med projektets partnere, Sønderborg
Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, ProjectZero, Insero og E.ON.

Delebilsordning har fordele
Med en delebil kan du vinke farvel til besvær, og sig ´hej´ til legende let fleksibilitet.
Med en delebil kan du nemlig hurtigt ordne indkøb, transport af ungerne og familiebesøg – og ellers komme omkring, som du plejer resten af tiden, uden
skulle tænke på servicering af bilen, forsikring eller vægtafgift.

Derfor er det vigtigt, at du kommer op af sofaen, tager din nabo i hånden og viser dig til et af de to informationsmøder, hvor projektet vil blive
præsenteret.

Tid og sted
Der afholdes borgermøder:
Mandag den 15. august på Rinkenæs Skole, kl. 17.00 - 19.00
Tilmelding skal ske til cskb@sonderborg.dk senest d. 12/8

Tirsdag den 16. august på Diamanten i Fynshav, kl. 17.00 - 19.00
Tilmelding skal ske til pernille.petersen@projectzero.dk senest d. 12/8

Kom og hør nærmere - vis din interesse, så din by bliver den næste testby.

9. august 2016

Informationsmøde i Rinkenæs
Vil du se programmet for informationsmødet i Rinkenæs kan du læse mere her:
Program for informationsmødet (/artikler/2016/juli/fyraftensmøde-i-rinkenæs)

Informationsmøde i Fynshav
Vil du se programmet for informationsmødet i Fynshav kan du læse mere her:
Program for informationsmødet (/artikler/2016/juli/fyraftensmøde-i-fynshav)
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