Nu kör vi!

Mobilsamåkning i Broddetorp

Broddetorps Intresseförening har fått ekonomiskt stöd, från Falköpings kommun samt 				
kollektivtrafiksekretariatet på Västra Götalands-regionen, för att införa systemet ”Mobilsamåkning” i
Broddetorps närområde. Systemet, som är digitalt, hjälper oss på landsbygden att enkelt och tryggt samordna
resor med andra bybor. Målsättningen är att vi ska komma igång och samåka i september 2013.

Var med och utforma så att det passar dig!

Söndag 28 april kl 15-17 i Träffpunkten
Information av Maja Söderberg, Tolg, (nära Växjö), en av
initiativtagarna och delägare av systemet.
•
•
•

så fungerar mobilsamåkning
planering av sträckor, hållplatser, priser
fika

Alla är välkomna!!!
Barn är välkomna till fritidsrummet
							
arr: Broddetorps Intresseförening.

Alla kan ha nytta av samåkning – vilka resor gör du?
Ninni, 70
“Jag och min man tänker ofta att det skulle
vara bra att kunna ta med någon i bilen när vi
åker till Skövde och Skara. Vi gör en hel del resor och det skulle vara himla käckt att samåka
mer.”

Janne, 39
-”Arbetspendling tillsammans med andra
är bra för ekonomin och miljön. Bra sätt för
ungdomar att ta sig till stan eller till och från
aktiviteter. Har man bil är man fri, men utan bil
är man ganska låst. Här kan mobilsamåkning
verkligen fylla ett behov.”

Positiva effekter:
• ökad rörelsefrihet för såväl
unga som gamla
• ökad social gemenskap i
bygden
• effektiv arbetspendling
• sparade resekostnader
• minskade CO2-utsläpp

Sebastian, 17
-”Jag skulle känna mig friare med mobilsamåkning, att inte behöva be förälder att
skjutsa mig jämt.”
-”Jag kanske kan komma hem lite tidigare
efter skolan några dagar i veckan om
mobilsamåkning finns.”
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• ökad attraktionskraft för
bygden

Så här fungerar mobilsamåkning
Systemet kan användas från dator eller mobiltelefon. Även äldre mobiltelefoner kan ta 			
emot och svara på bokningsförfrågningar via SMS.
Man kan som användare registrera sig som chaufför, passagerare eller bådadera.
Som chaufför matar man in vilka tider och sträckor man kör, enstaka eller hela körscheman.
Som passagerare väljer man dag och sträcka och får då upp en lista på tillgängliga chaufförer.
Till mobilsamåkningen finns ett betalsystem knutet. Varje kvartal får användarna en faktura
eller utbetalning grundad på bekräftade bokningar.
Systemet skickar en SMS-påminnelse till chaufförerna.
Hittar du ingen passande resa kan du lägga upp en bevakning. Då får du ett SMS om 			
någon lägger upp en resa som passar dig.
Systemet är tryggt att använda, inte minst för minderåriga.

Vad händer sen?
Under våren och sommaren kommer projektgruppen att arbeta vidare inför lanseringen i sept 2013.
Hör gärna av dig med frågor och synpunkter!
Kontaktuppgifter Mobilsamåkning i Broddetorp:
							

Johanna Austrin. johanna.austrin@gmail.com 0500-491434
Johani Karonen, johani.karonen@his.se, 070-2028825

För mer information, följ www.broddetorp.se

Läs mer om mobilsamåkning www.mobilsamakning.se

