
Landsbybussen ruller 
igen på vores veje! 

– nu med brugernem app til samkørsel

I gennemsnit sidder der kun 1,3 personer i danske biler. Det lyder 
måske af få. Men det er rigtigt. Og du kender det sikkert også selv.
Der er som regel gode grunde til det: Vi skal på arbejde, børnene 
skal hentes, og vi skal nå hjem til aftensmad.

Men halvtomme biler giver flere biler på vejene og unødig CO2-
udledning. Det er et problem, som vi kan løse, hvis vi kører mere 
sammen.

Sammen om udfordringen
Vi opfordrer til, at vi alle kører mere sammen – for hinanden og 
for miljøet. Med samkørsel sparer vi penge og CO2 - og “kommer 
hinanden ved”.

For at gøre samkørsel så praktisk og simpelt som muligt, tilbyder 
vi en app, der skal gøre det nemmere at køre sammen til arbejde 
eller fritidsinteresser.

App’en nabogo
Den hedder nabogo, og med den i lommen kan du arrangere 
samkørsel i landsbyen med jeres egne biler eller leje en landsby-
bus, som kan rumme op til 9 personer.

App’en gør det nemt og trygt at tage en medborger med i bilen 
– og selv at blive samlet op, når man har behov for det. Den kan 
downloades i App Store (iPhone) eller Google Play.

I Sønderborg kører vi sammen
Nabogo er blevet til med Mobilitetsforeningen 
som repræsentant for alle landsbylaug med 
støtte fra Landdistriktspuljen og Sønderborg Kommune.

Vi har lavet en hjemmeside, www.kom-hinanden-ved.dk 
hvor du kan læse mere om landsbybussen og den nye app til 
samkørsel. Vi håber, at du vil prøve de nye 
muligheder af. For ved at hjælpe hinanden 
kan vi forbedre transportmulighederne 
i og imellem vores mange landsbyer.

I Sønderborg kommune kører vi sammen
– for hinanden og for miljøet
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