KLIMABORGERMØDE
Marstal Navigationsskole, d. 25. august 2021

GRUPPE 3: TRANSPORT (1)
Facilitator: Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg
Referent: Nadja Kildegård Boye
Tidspunkt: 18:55
Antal tilstedeværende: 18

Allan Krogh Filtenborg præsenterede kort klimamål for Ærø Kommune vedr.
transportområde.

Idéer:





















Solceller til opladning af el-biler
Handicapbiler, der har el-lift – pt. Kan disse efter sigende ikke køre med andet
end diesel.
El-ladestandere rundt på øen.
Lokal synliggørelse af el-biler ex ved den lokale bilforhandler.
Mere reklame for el-biler
”Reklame” for hvad det koster at installere el-ladestandere i eget hjem.
Delebiler på el
Hyppigere busdrift – flere ruter (10-20 min interval) – der køres med mindre
busser
Kulturforandringer blandt befolkningen
Ta’ bilen mindre
Det skal gøres ’enkelt’ at omstille befolkningen til grøn energi
Selvkørende el-busser
Byg nye grønne færger (Ellen II)
Nedbringelse af privat transport – handel lokalt – brug lokale varer
Målsætning om at cykle til arbejde
Samarbejde med andre kommuner omkring el-ladestandere – reklamering
Finansiering af færger
”Grønne” lån når der investeres i el-biler
Afstanden på Ærø er ikke større end ex en el-cykel kan klare
Mange biler på p-pladsen (ex her til aften, hvor klimaområdet afholdes)











El-lånecykler i format af ladcykel osv.
Fyraftensmøder omkring klima, grøn energi osv.
Demo dage
Forsat gratisbusser
Busdrift der passer til færgetider
Udlejning af el-biler (ex kommunen der udlejer i lighed de tre biler, kommunen
havde for år tilbage)
El-ladestandere ved kommunale bygninger
Gratis bus til og fra kommunalbestyrelsesmøder
Motion kan nedbringe CO2
Gratis el-cykel til skolebørn
Fortællinger om ’den lille forskel’, når skolebarnet tager cyklen.
Information omkring ladestandere til el-cykler – max 10-15km afstand ved hver
stander.
Gør skolebørn til ambassadører for den grønne omstilling – men på en
konstruktiv måde, så ikke de løber skrigende væk.
Fundraising
Danfoss – ION anlæg
Løsning for det mindre landbrug ift. Fremtidens traktorer.
Fælles varetransport – brug det eksisterende netværk – hvor der står en
modtager i den ’anden ende’.
Flytte kommunen ud i lokalsamfundet eks. Borgerservice og hjemmeplejen.
Flere hjemmearbejdspladser – giver mindre transport.
Udnyt korte afstande – gå, løb, tag cyklen, brug el-cykel til lidt større afstande.
Kommunen kan gå forrest med udskiftning til el-biler
Turistinformation om opladning af el-cykler og el-biler
God koordinering mellem bus- og færgetider og tog på den anden side.
Kommunen bør påvirke lovgiver, så el-ladestandere kan bruges både af
kommunen og borgerne.
Hjælpe foreninger med fundraising.
Få børn og unge til at gå forrest i ændret adfærd.



DEMO dage




















