
 

 

Mød de grønne transportløsninger på Slotskajen 

Lørdag den 21. maj 2022 kl. 11.00 – 14.00 

 

ProjectZero pakker Slotskajen ind i grønne transportløsninger og præsenterer 

cyklisme og cykler i alle afskygninger, bustransport, samkørsel, landsbybussen og 

ikke mindst elbiler.  

Mød Tour-de-Flens karavanen, Cykelforum og Sønderborg kommune, Sydtrafik, Nabogo, Als Motor, Martin 

Iversen, Beka Auto, Volkswagen Sønderborg, Cykelservice Sønderborg, Fri Bikeshop Sønderborg, Vollerup 2 

Hjul-Center, Mobilitetsforeningen og Sønderborg Ugeavis. 

 
 

Program 
 

Kl. 10.00 – 11.00 Aktørerne indtager Slotskajen og gør klar til dagens aktiviteter  

Kl. 11.00  Borgmester Erik Lauritzen byder velkommen til Grøn transport dag 2022  

  Tour-de-Flens karavanen med grønne køretøjer fra Tyskland og Danmark 

ankommer til pladsen og gør pitstop indtil kl. 11.30 

Kl. 11.15   Guidet elbil-rundgang på grænsesprog med motor-journalist, Jens Eilertsen, 

som kommenterer på karavanens mangfoldighed af elektrisk drevne køretøjer 

Kl. 11.45 Velkommen ombord i SYDTRAFIK- og Landsbybussen 

Kig indenfor i busserne og snak kollektiv transport med de grønne 

ambassadører 

Kl. 12.15 Bliv klar til din næste bil – som er grøn! 

Ugeavisens Jens Eilertsen, kommenterer på udvalget af elbiler og giver gode 

elbil-råd til de kommende købere 

Kl. 13.00   Områdets cykelklubber afholder pitstop på slotskajen 

  Mød områdets-cykelklubber inden de ræser videre i alle verdenshjørner 

Kl. 13.30  Kør sammen og kør grønt med Nabogo 

  Book din samkørsel på Nabogo og spar penge og CO2 

Kl. 14.00  Grøn transportdagen på Slotskajen slutter 

Vi pakker ned, fjerner køretøjerne og rydder op efter spændende timer på 

Slotskajen 



 

 
 

Udstillings-/eventområdet  

Udstillings- og eventområdet som knyttes til Grøn transport dagen den 21. maj 2022 består af 

parkeringspladsen ved slotskajen foran slottet, som afspærres for sædvanlig parkering i tidsrummet lørdag 

kl. 10 – 15.00. Aktørerne har mulighed for selv at opstille mindre telte. 
 

ProjectZero sender video live på Facebook kl. 11.15 – 11.45  

Her kan du bl.a. høre Sønderborgs borgmester tale om den grønne transport og Tour de France, Jens 

Eilertsen tale om Tour-de-Flens elbiler, ProjectZero´s nye direktør Brian Seeberg tale om Sønderborg 

 

*) For fuld musik – musik fra alle verdenshjørner rundt om Slotskajen 

Samme lørdag kl. 11.00 – 16.00 er Sønderborg centrum for omkring 1.000 unge musikeres koncerter med 

Søndertorv (overfor Slotskajen) som musisk EPI-center. Det er Dansk Tysk Musikskoledag, som faciliterer 12 

koncert-scener i Sønderborg, omfattende bl.a. Søndertorv, Sønderborg Slot og Feodora som det sejlende 

musikskib. Der vil med andre ord lyde ung musik fra alle verdenshjørner rundt om Slotskajen. 

Link til musikarrangementet: www.dansktyskmusikskoledag.dk (virker fra 1. maj 2022)  

Musikarrangementet forventes lørdag, ud over interesserede sønderborgere, at tiltrække mere end 3.000 

besøgende turister udefra - og dermed styrke interessen for de grønne transportløsninger på Slotskajen. 

 

Med venlig hilsen 

ProjectZero 

Peter Rathje 
 
E-mail:  peter.rathje@projectzero.dk  
Telefon: +45 4040-8636 

Her udstiller vi områdets 

grønne transportløsninger 

den 21. maj 2022 

Slotskajen 

http://www.dansktyskmusikskoledag.dk/

