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Pressemeddelelse

Faaborg-Midtfyn Kommune sætter kurs mod fremtidens mobilitet
Hvordan løser vi udfordringer med at komme rundt, når man bor på landet? Det spørgsmål vil
Faaborg-Midtfyn Kommune gå forrest for at svare på via samarbejder med nationale og
internationale eksperter og virksomheder. Ambitionen er at skabe løsninger til gavn både for de
mennesker, der bor i kommunens landområder, og verden over.
Når eksperter mødes for at løse fremtidens udfordringer med at komme rundt, handler det ofte om de store
byer, om trængsel på vejene og om luftforurening. I landområderne er udfordringerne nogle andre. Her er
det særligt mangel på bil eller befordring, der skaber udfordringer for de mennesker, der bor her eller for
dem, der drømmer om det.
Derfor har politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune besluttet at skabe et signaturprojekt om Fremtidens
Mobilitet – et projekt, der skal munde ud i nye måder at tænke mobilitet og bevægelighed på.
”Der er flere ting, der arbejder med os i disse år. Den teknologiske udvikling går så hurtigt og kommer i den
grad til at præge vores samfund allerede om fem, ti og 20 år. Det er den udvikling, vi ønsker at koble os på
og at præge. Med det mål for øje, at det i fremtiden skal være endnu lettere at komme rundt og være i
kontakt med andre uanset, hvor man bor, arbejder eller har sine fritidsinteresser,” fortæller formand for
Mobilitetsudvalget Brian M. Bisgaard (S). Et udvalg, politikerne har valgt at nedsætte for at give området
særlig opmærksomhed, og som har første møde i dag onsdag.
I den indledende fase har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt at samarbejde med to stærke aktører på
markedet: Urban Creators og Dansk Design Center.
Urban Creators, der rådgiver om mobilitet og byudvikling, skal hjælpe kommunen med at kortlægge
nationale og internationale erfaringer, megatrends og lokale udfordringer. Et arbejde, der skal munde ud i tre
til fem innovationsspor, der peger ind i fremtiden, og som kommunen ønsker at invitere omverdenen – både
borgere, eksperter og virksomheder – med til at finde løsninger i.
Dansk Design Center faciliterer kontakt og samarbejde med danske som udenlandske eksperter og vil også
være med, når borgere og lokale aktører inviteres ind i arbejdet.
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