Landsbyklyngen VestRum
Elektrisk VestRum
et forsøg - med elcykler, elbiler, minibiler og en minibus til fælles benyttelse af alle i Vestrum.
Forsøgsperioden forventes af være - ca fra den 1. marts og til ca. den 1. december 2019.
Efter at have arbejdet med ideen i godt et års tid, er tanken ved at blive til virkelighed. I samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Kommune, er der nu skaffet økonomisk basis elcykler og biler (el- og minibiler) samt en
bus (9 personers) , som skal placeres rundt om i VestRum.
Oplægget er 3 elbiler, 3 mindre brændstofbiler og en 9 personers minibus og 12 elcykler, såfremt økonomien
holder. Bilerne placeres rundt i VestRum, hvor de kan bookes af alle interesserede, såvel private, foreninger og andre. Der bliver naturligvis tale om en vis form for betaling pr. kørt kilometer og sandsynligvis også
registrering af formålet med booking af bilerne. Bilerne står til rådighed for alle i VestRum, der har gyldigt
kørekort.
For at projektet kan fungere, skal vi have fundet et egnet sted i hvert sogn, hvor bilerne og cyklerne kan holde
og hvor de kan afhentes/afleveres.
Vi skal også bruge et par NØGLEPERSONER tilknyttet hver bil/cykelplads, som efter aftale med kommunen/
projektgruppen vil få nogle små opgaver, som endnu ikke er fastlagt, men som kan hjælpe med at styre
projektet og være “øjnene” i sognet. Meget mere om opgaverne efter afholdelse af workshop, hvor alle kan
komme med indlæg til udførelsen af projektet.
Det er projektgruppens opgave at udfinde de omtalte nøglepersoner inden workshoppen afholdes. Forventes afholdt i december 2018 eller januar 2019.
Der skal bruges 2 personer i hvert sogn til opgaven, der varer i nævnte forsøgsperiode.
HAR DU INTERESSSE: henvendelse til Irvin Christensen på telefon 2311 5121 eller på mail
irvin@christensen.mail.dk senest den 12. november 2019
Projektet har stor bevågenhed i såvel det kommunale som det landspolitiske system, da modellen måske kan
blive fremtiden for mange mindre samfund.
Derfor følges ordningen tæt af en forskergruppe fra Ålborg Universitet, og hele projektet skal munde ud i en
rapport sidst på året i 2019. De vil deltage i workshoppen.
Projektet er støttet af “Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsenog af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond via
Interreg Nordsøprogrammet”
Vestrums deltagere i projektgruppen - Palle Pedersen, Tim, Carsten Meller, Hee og Irvin Christensen, No.
Projektet bliver fremlagt på generalforsamlingen / borgermødet den 12. november.
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