Program for møde 3 i mini-borgersamlingen om klimavenlig transport

Mini-borgersamlingen om klimavenlig transport
Program for møde 3
Formålet med mødet er at komme i dybden og begynde at prioritere vores bud på løsninger, der kan
halvere CO2-udslippet fra persontransport i Aarhus Kommune. Vi vil få hjælp fra eksperter til at
kvalificere vores idéer, og vi vil møde flere interessenter.
16:00 Velkomst og rammesætning
Kort gennemgang af dagens program.
16:05 Møde hinanden
Kort dialog i grupper for at lære de andre deltagere i mini-borgersamlingen at kende og møde
den gruppe, der skal arbejdes i på dette møde.
16:10 Opsamling fra møde 2 i borgersamlingen
Gennemgang af materialet, som blev produceret på møde 2.
16:20 Ekspertoplæg om bilfri midtby – fredeliggørelse af byområder
Susanne Krawack, tidligere mobilitetschef i Aarhus Kommune og nuværende seniorkonsulent
i tænketanken CONCITO fortæller om erfaringer og gode eksempler. Herefter spørgsmål.
16:45 Pause
16:55 Drøftelse i grupper
Hvad er de vigtigste pointer fra oplægget? Hvilke handlemuligheder vil vi prioritere i vores
anbefalinger omkring bilfri midtby – fredeliggørelse af byområder?
17:30 Pause med lidt ekstra tid til at spise
17:50 Ekspertoplæg om sammenhængende transportsystemer og styrket cyklisme
Morten Kabell, tidligere teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune og nuværende
leder af afdelingen for smart mobilitet i Rambøll A/S fortæller om erfaringer og gode
eksempler. Herefter spørgsmål.
18:15 Drøftelse i grupper
Hvad er de vigtigste pointer fra oplægget? Hvilke handlemuligheder vil vi prioritere i vores
anbefalinger omkring sammenhængende transportsystemer og styrket cyklisme?
18:50 Pause
19:00 Interessentoplæg
Peter Bach/Helle Kaas Schmidt fra Danske Handicaporganisationer og Henrik Sommer fra
Forenede Danske Elbilister deler deres perspektiver på omstillingen til klimavenlig transport i
Aarhus Kommune. Herefter spørgsmål.
19:30 Dialog i grupper
Hvad er de vigtigste pointer fra oplæggene? Hvad giver de anledning til at tilføje eller ændre i
vores anbefalinger?
19:50 Afrunding
Opsummering af arbejdet på dette møde og en kort gennemgang af, hvad der sker nu.
Mødet ledes af Paul Natorp fra Sager der Samler i samarbejde med gruppeværter, som understøtter
dialogerne.

