
 

 
Presseinvitation: Stort transportevnet på havnen i Sønderborg 

Sønderborg Kommune og ProjectZero afholder lørdag d. 5. maj fra kl. 10:00 – 15:00 et stort 

transportevent, under navnet ”Mød det grønne transportmiddel”, hvor borgerne har mulighed for at 

prøve de grønne køretøjer, herunder elbiler, hybridbiler og elcykler. Det er de lokale bil- og 

cykelforhandlere som vil stå klar til at fortælle om de grønne løsninger, og samtidig give borgerne 

mulighed for at prøvekøre de forskellige transportmidler.   

På dagen vil elbilløbet Tour de Flens også være en del af arrangementet, hvor de mere end 50 

elbiler vil være med til at danne rammerne for dagen. Tour de Flens vil ankomme ved Slotskajen kl. 

10:30, hvorefter der vil være officiel åbning af transportdagen med taler og sang.  

Fakta  

Mød det grønne transportmiddel afholdes Nørre Havnegade 1, 6400 Sønderborg.  

Tour de Flens ankommer kl. 10:30 ved Slotskajen, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg, hvor det vil være 

muligt at lave interview med følgende:   

 Robert Habeck, viceministerpræsident og minister for energiovergang, landbrug, miljø og 

natur i Bundesland Schleswig-Holstein. 

 Aase Nyegaard, Formand for Teknik og Miljøudvalget, Sønderborg Kommune 

 Peter Rathje, Direktør for ProjectZero 

Program for Mød det grønne transportmiddel  

Kl. 10.00-15.00 Kom og prøvekør en elbil, hybridbil eller elcykel ved de lokale bil- eller 

cykelhandlere 

Kl. 10.30-11.30 Tour de Flens ankommer ved Slotskajen, hvor taler og sang åbner transportdagen: 

Kl. 10:45: Åbningstale af Robert Habeck 

Kl. 10:55: Tale, Aase Nyegaard  

Kl. 11:00: Tale, Peter Rathje 

Kl. 11:05: Sang 

Kl. 11:10: Prøvekørsel 

Kl. 11:30: Afgang fra slotskajen via Nørrebro/Nørre Havnegade forbi Mød det grønne 

transportmiddel-eventet 

Kl. 10.30-14.30 Kør på Segways på en lukket bane 

Kl. 10.00-14.30 Dialog om de 17 verdensmål v. House of Science 

Kl. 10.00-14.30 Børneaktiviteter  

 



 

 
For yderligere information kontakt:  

Louise Søndergaard Sørensen 

Fagkoordinator 

Tlf.: 27 90 66 07 

Mail: lsso@sonderborg.dk 

Lars Bagger  

Analysemedarbejder 

Tlf.: 21 55 25 20  

Mail: labg@sonderborg.dk 

Pernille Petersen 

Projektkoordinator 

Tlf.: 61 27 93 24  

Mail: pp@projectzero.dk 
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