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16. og 22. SEPTEMBER 2019
DEN EUROPÆISKE MOBILITETSUGE



Den EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 
finder sted fra 16.-22. september hvert 
år og giver både større og mindre byer 
mulighed for at afprøve bæredygtige 
transportalternativer. Ved at opmuntre folk 
til at vælge bæredygtige transportformer 
som at gå eller cykle, kan vi sænke 
vores CO2 udledninger, forbedre 

luftkvaliteten og gøre vores byområder 
mere behagelige at bo og arbejde i. 2017 
var den mest succesfulde udgave af den 
EUROPÆISKE MOBILITETSUGE til 
dato med over 2.500 deltagende byer.

Tilmeld jeres aktiviteter og arrangementer online på www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

Om den EUROPÆISKE MOBILITETSUGE



#walkwithus

Sikker gang og cykling 

Vores kroppe er beregnet til bevægelse, men mange af os kæmper med at finde tid 
til at være aktive i løbet af dagen. Måske synes vi, at de fleste af vores rutiner består 
af at sidde ned: i trafikken, ved et bord eller foran en skærm. Men hvad nu, hvis vi 
kunne integrere motion i vores hverdagsliv og spare penge på samme tid? 

Denne EUROPÆISKEMOBILITETSUGE fokuserer på sikker gang og cykling og de 
fordele, det kan have for vores helbred, vores miljø og vores bankkonto! 

Aktive transportformer, som gang og cykling, giver 
ingen emissioner og hjælper med at holde vores 
hjerter og kroppe sunde. Byer, som prioriterer 
gang og cykling højere end privatbilismen, bliver 
også opfattet som mere attraktive pga. mindre 
trængsel og en bedre livskvalitet. Så hvorfor 
ikke gå med os og selv opleve fordelene her til 
september?    

For at få flere oplysninger, gå ind på: 
www.mobilityweek.eu/theme-2019



MOBILITETSAKTIVITETER

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Vi I gerne deltage i den EUROPÆISKE MOBILITETSUGE udover den 16.-22. 
september? 

Virksomheder, ngo‘er, skoler og andre 
aktører, som gerne vil medvirke i den 
EUROPÆISKE MOBILITETSUGE 
kampagnen opfordres til at tilmelde 
deres MOBILITETSAKTIVITET online.

I modsætning til deltagelse i den 
EUROPÆISKE MOBILITETSUGE kan 
MOBILITETSAKTIVITETER afholdes 
hele året. Fortæl hele verden om de 
skridt I tager for at opmuntre til smartere 
måder at komme fra A til B.

Besøg 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions 
for at få flere oplysninger



Præmier for bæredygtig mobilitet 
De EUROPÆISKEMOBILITETSUGE-præmier 
tildeles de lokale myndigheder, som bedømmes 
at have organiseret den mest imponerende 
aktivitetsrække fra 16.-22. september. Der 
uddeles præmier i to kategorier: en til kommuner 
med mere end 50.000 indbyggere og en til 
kommuner, som befinder sig under denne 
grænse. SUMP-præmien belønner lokale og 
regionale myndigheder for vellykket bæredygtig 
urban mobilitetsplanlægning.    

www.youtube.com/user/europeanmobilityweek
Gå ind på vores  YouTube side for at se vores præmievideoer: 

Vindere af præmien for 
bæredygtig mobilitet i 
2018 er:

LISSABON  
PORTUGAL
VINDER 
Større kommuner

LINDAU 
TYSKLAND

VINDER 
Mindre kommuner

STOR-
MANCHESTER 
STORBRITANNIEN
7. SUMP præmie



Med politisk og finansiel støtte fra:
EUROPA-KOMMISSIONEN
Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu
B-1049 Bruxelles – BELGIEN
www.ec.europa.eu/transport

Flere oplysninger

www.mobilityweek.eu

Europæisk sekretariat
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Bruxelles – BELGIEN
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Publikationer og værktøjer til hjælp for organisering af dine lokale 
EUROPÆISKMOBILITETSUGE begivenheder kan downloades fra vores 
hjemmeside: www.mobilityweek.eu

Vil du i kontakt med os? Henvend dig til det Europæiske Sekretariat eller din 
nationale koordinator: www.mobilityweek.eu/contact

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek


