
ARBEJDSGRUPPE Navn: Intelligent samkørsel 
 

Hvilket indsatsområde passer I ind under – sæt X : 

 Fælles identitet, bosætning og markedsføring (kit) 
 Fælles mødesteder – mødesteder for unge (kit) 

 Infrastruktur – transport etc…  X 

 Natur, stier og friluftsliv (kit) 
 Foreningssamarbejde (kit) 
 Erhverv og turisme (kit) 

”Kit” er et værktøj, som arbejdsgrupperne er velkomne til at bruge, kan fremsendes som word-fil 
ved henvendelse til post@piabonde.dk  

HVORFOR?  
Beskriv hvorfor dette indsatsområde er vigtigt? 
Samkørsel er en god måde at afhjælpe den manglende offentlig transport i Rebild Øst Klyngen. Der er 
brug for løsninger, som gør det nemmere for børn, unge og ældre at komme rundt i Rebild kommune. 
POTENTIALER 
Beskriv indsatsområdets potentiale 
Der er større muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter, for børn og unge mennesker nemmere at 
komme frem og tilbage til uddannelsesinstitutioner, komme fra bussen og hjem. De ældre kan komme til 
bank, apotek, indkøb, borger service m.m. 
Projektet udnytter de mange ledige sæder i borgernes biler, der alligevel kører rundt på kryds og tværs. 
Flere kan blive transporteret af de samme biler. 
UDFORDRINGER 
Beskriv hvilke udfordringer der allerede eksisterer eller kan opstå 
Udvikling af en velfungerende App. Udbredelse af kendskab til App’en, at få især ældre mennesker til at 
lære Smartphonen at kende og bruge de muligheder moderne App’s giver ift kommunikation og 
koordinering mellem borgeren. 
HVORDAN OVERVINDES UDFORDRINGERNE? 
Beskriv hvordan disse udfordringer kan overvindes 

Vi vil samarbejde med Aalborg Universitet om at lancere projektet ”Intelligent Samkørsel” i 
Rebild Øst med henblik på at få nok brugere til at deltage i en forsøgsperiode. Erfaringerne, 
opmærksomheden og alle brugeroplevelserne skal danne grundlag for den endelige løsning. Vi 
vil tilbyde især ældre hjælp til at lære værktøjet at kende, evt. unge hjælper ældre. 

HVILKE PROJEKTER KUNNE ARBEJDES VIDERE MED? – Kan formuleres, så det = 

handleplaner.  
Oplist hvilke projekter indsatsområdet dækker over 
Intelligent samkørsel (i gang) Tovholder jorgen@jorgen-b.dk .  
Klynge bussen og Kommunikation- fiber og mobildækning. 

Husk at markere, hvilke I har igangsat, samt hvem der er tovholder (med mail og tlf. nr.) sendes til Pia 

senest d. 2/4 18. post@piabonde.dk  

https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/KIT-til-identitet-bos%C3%A6ning-og-markedsf%C3%B8ring.pdf
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Kit-til-F%C3%A6lles-m%C3%B8desteder.pdf
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Arbejdsgruppen-for-naturstierfriluftsiv.jpeg
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Foreningssamarbejde.jpeg
https://www.rebildøstklyngen.dk/wp-content/uploads/2018/02/Erhverv-og-turisme.jpeg
mailto:post@piabonde.dk
mailto:post@piabonde.dk

