INVITATION TIL ONLINE KICKSTART
- MOBILTETSPROJEKT “STRONGER COMBINED”
MED ENERGIBYEN SKIVE
Hvordan skal vi bevægelse os i og omkring Lihme i fremtiden?

Energibyen Skive og Lihme Borgerforening inviterer til online kickstartsmøde torsdag den 7. januar 2021, kl. 19.00-20:00 via Microsoft Teams og Facebookgruppen
“Lihme Info”
Hvad er mobilitet - og hvorfor er det så vigtigt?
Mobilitet handler om, hvordan vi kommer fra et sted og til et andet. Det kan være
fra hjem til arbejde, til skole, til fritidsinteresse, til besøg hos venner og familie mv.
Mobilitet er altså et begreb, der dækker over alt det, vi bevæger os rundt - fra vi slår
øjnene op til vi går i seng.
Hvordan gør vi hverdagen nemmere og Lihmeområdet endnu mere attraktivt at leve
på, besøge, drive virksomhed i? Er det nemt at komme fra A til B bliver her:
•
•
•

endnu dejligere at bo - og vende tilbage til for de/jer, der skal ud for at studere/
på eventyr
mere attraktivitet for potentielle tilflyttere – både for nye beboere og virksomheder
nemmere at komme rundt for besøgende - og spisesteder, attraktioner mv. vil få
flere gæster

Vær med til at finde nye løsninger
Derfor vil vi med i EU-projektet ”Stronger Combined”, som handler om at undersøge,
hvordan vi bevæger os rundt udenfor de større byer i fremtiden. Projektet indeholder: En behovsanalyse, ideer for løsninger og en étårig testperiode.
De løsninger der testes skal give mening. Derfor skal vi vide, hvad I har brug for. Der
vil blive sendt et digitalt spørgeskema rundt til alle og nogle vil blive interviewet, så vi
finder ud af:
•
•
•

Hvad der kan gøre hverdagen nemmere og bedre?
Hvilke og hvilke løsninger ser I?
Hvad skal der til for at I også rent faktisk vil bruge den/de nye muligheder?

Hjælp os og hør meget mere på torsdag
Alle i Lihme sogn, både fastboende, sommerhusbeboere m.fl., indbydes derfor til at
deltage i et online kickstartsmøde torsdag den 7. januar 2021, kl. 19.00-20:00.

Her kan du høre nærmere om projektet, vi kommer i gang med at afdække netop
Lihmes behov, og vi får fat i de rigtige repræsentanter til interviews. Det håber vi, I vil
hjælpe os med.
Den efterfølgende behovsanalyse vil blive endelig defineret ud fra den feedback vi
får fra jer.
Der bliver mulighed for online spørgsmål og dialog via Teams og via SMS/opkald til
tlf: 50532730, hvis du ser med via Lihme Info på Facebook.
Sådan kommer du med online
Det er muligt både at deltage via Lihme Info på Facebook hvor der streames live.
Hertil er det også muligt at deltage via Microsoft Teams hvorfra aftenens oplæg vil
afholdes. Link til dette sendes via Lihme Mailservice og med en guide til de der ikke
har en konto.
Kan du ikke på torsdag?
Fortvivl ej. Du kan sende input, kommentarer mv. til og med d.17 januar 2021 til
Sille Christiane Linnet, fra Pro-vins ApS på sille@pro-vins.dk
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Energibyen Skive og Lihme Borgerforening

Program
Velkommen
v. Claus V Mikkelsen, Formand for
Lihme Borgerforening
Præsentation af projekt Stronger
Combined, et EU-projekt om at bevæge sig rundt - uden for de større
byer
v. Kristoffer Wolsing, Projektleder,
Energibyen Skive
En verden af services og muligheder
for at bevæge sig rundt i lokalområder
v. Kristoffer Wolsing

Spørgsmål
Næste skridt: Om- ”mobilitetsfortællinger”, målgrupper og lokale
kerneaktører
v. Sille Christiane Linnet, partner,
Pro-vins ApS
Input og spørgsmål
Tak for i dag
v. Claus V Mikkelsen

