Gör plånboken och miljön en
tjänst – åk tillsammans!
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Du kan antingen samåka enstaka gånger
eller flera dagar i veckan – till och från
jobbet, skolan, träningen, festivaler eller
andra platser dit även andra är på väg.

Inom Gemlaskjutsen kan du samåka med
vänners vänner och du kan själv se
hur vi alla känner varandra i andra,
tredje, fjärde,femte eller sjätte led.

som känner...

som känner...

Gå in på www.skjutsgruppen.nu och anmäl dig som medlem i dag!
Gå med i gruppen som heter ”Gemlaskjutsen”. Sedan kan du antingen erbjuda eller
be om skjuts, för enstaka eller regelbundna resor. Och du - det är gratis!
Välkommen i gänget!

Gemlaskjutsen uppskattas av Gransholms IF, Gemla skola, Fresh AB, Micki Leksaker, Solgården, Öja badförening, PRO Öja/Gemla, Gemla Folkpark, Gemla samhällsråd, Gemla församling, Öja Hembygdsförening m.fl. och är ett initiativ av Växjö - Europas grönaste stad.

Du som kör bil till eller från Gemla och har plats över, kan du
tänka dig att andra får åka med?
Eller kan du tänka dig att åka tillsammans med någon annan
istället för att köra själv?

Det börjar i Gemla
Växjö kommun vill göra det enklare att åka tillsammans och
därmed minska antalet ensamåkande i bil till, från och inom de
större samhällena i kommunen. Gemla blir först ut och här kommer Gemlaskjutsen – en ny samåkningstjänst att introduceras.
Slår det väl ut kommer konceptet att spridas vidare till andra
orter.
Att åka tillsammans är smart
Genom att åka tillsammans, till/från jobbet, skolan, fritidsaktiviteter etc. förvandlas en tråkig bilresa till en social händelse där
man umgås samtidigt som man spar pengar. Det sociala klimatet i Gemla påverkas positivt och dessutom minskar trängseln,
utsläppen, bullret och slitaget på våra vägar och det blir tryggare
för dem som går och cyklar.
Hitta varandra
För att enkelt hitta och erbjuda skjuts med anknytning till
Gemla finns nu Gemlaskjutsen - en lokal grupp inom den
ideella samåkningstjänsten ”Skjutsgruppen”.
På Gemlaskjutsen kan man åka tillsammans med vänners vänner
och själv se hur alla känner varandra i olika led.
Här är några exempel på hur Gemlaskjutsen kan fungera:
Usteryd – Gemla – Härensås – Växjö
Erik bor i Usteryd och jobbar på Lasarettet i Växjö. Tre dagar i
veckan åker hans fru Cecilia, som jobbar på Combitech, med i
bilen och övriga två dagar kör Erik själv. Erik bestämmer sig för
att bli medlem i Skjutsgruppen och går med i den lokala gruppen Gemlaskjutsen. Där anger han vilka dagar i veckan han kan
ta med sig ytterligare passagerare i bilen. Han anger vid vilka
tider han kör hemifrån och från jobbet, att han kan tänka sig att
stanna för att plocka upp folk längs vägen och hur många extra
passagerare han vill erbjuda plats. Erik skriver även att han inte
vill ha något betalt för den första resan, fungerar det bra och de
vill fortsätta att åka tillsammans kan de antingen dela på resekostnaden eller turas om att köra.

Linus i Gemla och Malin i Härensås är med i Gemlaskjutsen.
Linus pluggar på Komvux och Malin jobbar på Polisen. De kör
dagligen ensamma i varsin bil till och från Växjö. De ser att Erik
erbjuder skjuts och tar kontakt via Gemlaskjutsen. De kommer
överens om tidpunkt och plats för upphämtning och börjar åka
tillsammans. Vissa dagar slutar Erik sent men Malin och Linus
kan då tänka sig ta bussen hem just de dagarna. Buss- och tågtiderna hittar de också via Gemlaskjutsen.
Växjö – Gemla – Gransholm
Evelina, Markus, Fabian och Matilda bor på olika platser i Växjö
och jobbar i Gemla. Evelina och Fabian jobbar på Fresh, Markus
på Solgården och Matilda på Gemla skola. Evelina och Fabian
samåker redan till och från jobbet på Fresh medan Markus och
Matilda kör ensamma i varsin bil till sina arbetsplatser.
De väljer alla att gå med som medlemmar i Gemlaskjutsen och
anger att de i stort sett dagligen kan erbjuda skjuts för 2-3 personer mellan Växjö – Gemla – Växjö. När de registrerat sina resor
upptäcker de varandras erbjudande och tar kontakt. De kommer
överens om att åka tillsammans, vem som kör, upphämtningsplatser och tider.
Ellanda – Gransholm – Öja – Gemla
Ulla som bor i Ellanda är med i Gemlaskjutsen, jobbar på
Solgården och erbjuder skjuts i stort sett dagligen till och från
jobbet. Hon kan tänka sig att stanna längs vägen och ta med sig
andra i bilen. Jimmy i Gransholm jobbar på Micki och Terese
i Öja på skolan, båda är med i Gemlaskjutsen och istället för
att köra i varsin bil tar de kontakt med Ulla och börjar åka med
henne de dagar det passar.
Tips! Var överens om eventuell ersättning för resan innan ni
börjar åka tillsammans.
Har du frågor om Gemlaskjutsen är du välkommen att
kontakta Mats Persson, Växjö kommun.
Tel. 0470-418 04 eller via e-post till mats.persson@vaxjo.se

Det är gratis och enkelt att gå med!
Bli medlem på www.skjutsgruppen.nu och gå med i den lokala gruppen Gemlaskjutsen.

