Hur/när blir trafiken i vår region hållbar?
Öppet seminarium med Omställning Sigtuna söndagen den 15/10 kl 13 – 16.30
Lokal: Hyresgästernas hus, Södergatan 50, Märsta - 300 m från Märsta station
Arlanda med växande kringaktiviteter och rollen som kranskommun med stor pendling
genererar ett omfattande och ökande resande till/från/inom Sigtuna kommun. Majoriteten
av resorna görs med bil. Kollektivtrafikandelen är klart lägre än i regionen totalt. Det är inte
hållbart ur vare sig klimat- eller andra miljöaspekter. Det är en stor utmaning att vända
utvecklingen i en hållbar riktning.
Hur kommer flyget att utvecklas? Kommer nya teknologier att rädda oss? Spårbil? Vad gör
Landstinget/SL/Kommunen? Vad kan vi göra som medborgare?
Hur ser berörda aktörer på denna utveckling? Representanter för Landstinget, Kommunen
och Swedavia tillsammans med forskare på området och föreningens egna krafter ger sin
bild och deltar i avslutande paneldebatt om hur/när/om trafiken i vår region kan bli hållbar.
Program & Deltagare
Lars Wedén

Omställning Sigtuna

Läget…och vart är vi på väg?

Björne Olsson

Omställn. Sigtuna & COWI

Kan nya teknologier rädda oss?

Magnus Hunhammar

Nätverket KOMPASS & IST

Om spårbil i Arlanda/Märsta

Kaffe & bulle
Fredrik Jaresved

Swedavia

Flygets utveckling& Arlanda på marken

Lars Sundblad

Sigtuna Kommun

Kommunens roll för hållbar trafik i
regionen

Christoffer Fagerberg

Trafiknämnden/Landstinget Landstingets syn på persontrafiken
till/från/i området

Avslutande paneldiskussion med de föredragande. Moderator Mats Olsson OS

Seminariet som ges i samverkan med Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden är gratis, men
anmäl deltagande till
omstallningsigtuna@gmail.com

Vill du bli medlem i Omställning Sigtuna? ..eller är du medlem? - Sätt in 200:- på bg 750-8054 så blir
du medlem 2017-2018. Glöm ej att ange namn!

Vägbeskrivning
Hyresgästernas Hus ligger i änden av Södergatan, nära Sätunaskolan. Om du kommer från
Södergatan är det sista huset på höger hand innan vändplanen och skolan.
Om du kommer med bil kör du istället Västra Bangatan och parkerar i norra änden av
pendelparkeringen. Därifrån promenerar du gångvägen som går genom bostadsområdet.
Hyresgästernas Hus är den låga byggnaden på din vänstra sida intill sista huset innan Södergatan.
Med buss kan du åka till Märsta station och promenera enligt ovan.

