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Hållbara attraktiva
stationssamhällen

Hur vill du resa i
framtiden?

Hållbara attraktiva stationssamhällen

Var med och påverka

Minska miljöpåverkan från resor och transporter och
samtidigt göra det mer attraktivt och enkelt att bo i
stationssamhällen - är det möjligt?

I projektet behövs din hjälp att identifiera dagens behov för
att kunna utveckla morgondagens tjänster.

Om miljöpåverkan från
transporter ska kunna minska
behöver vi utveckla hållbara
alternativ och komplement till
privatbilen. Genom det tvååriga
innovationsprojektet Hållbara
attraktiva stationssamhällen ska
man göra just det.

- tjänster som kan leda till att
bilen inte förblir den enklaste
vardagslösningen, utan där nya
tjänster och transportlösningar
kan skapa en ännu enklare vardag.

För att tjänsterna ska kunna
utvecklas utifrån lokala behov
behövs det många från Lerum
och Nödinge som deltar och
engagerar sig.

Res- och transporttjänsterna
ska tas fram tillsammans med
invånarna utifrån behov på
respektive ort. När tjänsterna är
utvecklade är målet att minst 300
personer under 2017 ska testa
tjänsterna i sin vardag.

En res- och transportapp kommer
att utvecklas utifrån invånarnas
behov och som gör det enkelt att
använda tjänsterna.

Under 2016-2017 erbjuds
invånarna i Lerum och Nödinge
att delta i utvecklingen och
testandet av nya, smarta och
hållbara res- och transporttjänster

Varför gör vi det vi gör?
Stationssamhällena Lerum och Nödinge växer och för det
krävs det fler bostäder.
Dessa bostäder kommer i sin tur
att konkurrera om de utrymmen
som idag upptas av vägar och
parkeringsplatser.
Genom att effektivisera ytan för
parkeringar kan bostadsbyggandet
öka. Hur och på vilket sätt vi reser
påverkas i sin tur av var och vad vi
bygger. Det hänger ihop.

Flera verktyg för planering och
analys ska tas fram i projektet,
verktyg som är kopplade till
vardagsresor, miljöpåverkan
och hur vi planerar och bygger i
kommunen.
Vi tror att det går att bygga, resa
och växa - allt på ett hållbart sätt.

Användning av appen och
dess tjänster kommer att ge
bonuspoäng i form av bland annat
rabatter på varor och tjänster.

Vill du vara med?
Facebook.com/HASSprojektet
Följ projektets utveckling
Delta i workshops & enkäter
Aktiviteter i Lerum & Nödinge.
hallbarastationssamhallen.se
Läs mer om projektet
och resultaten samt hitta
kontaktuppgifter.

