Kom godt fra start med samkørsel i dit lokalområde – vi hjælper jer i gang
med den nye samkørselsapp.
Når vi kører sammen, bliver det lettere og billigere at komme rundt i kommunen, samtidig med at vi
mindsker CO2-udslippet og lærer hinanden at kende. Derfor har Holbæk Kommune og Movia lavet aftale
med NaboGO: En app, som gør det nemt at køre sammen.
Men vi har brug for din hjælp til at give den luft under vingerne. For hvad er en samkørselsapp uden
brugere? Så hvis du vil være med til at åbne menneskers øjne for samkørsel – og deres bildøre for naboerne
– er det nu, at du eller din forening, din skole, dit lokalområde eller andre skal skrive til os.
Vi hjælper lokalområderne i gang – skal dit være det første?
App’en kan bruges i hele kommunen og på tværs af kommuner. Men til at starte med fokuserer vi på at
hjælpe 3-4 af kommunens 18 lokalområder rigtig godt i gang med en særlig indsats. De første områder vil
blive udvalgt ud fra interesse og engagement i at få samkørslen til at fungere. Hvis du ønsker at få NaboGO
til at køre i dit lokalområde, eller du bare gerne vil vide mere, så skriv til Sebrina Mejlkjær på e-mail
smejl@holb.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!
Det kan appen
NaboGO gør det nemt at finde muligheder for samkørsel. I app’en er der oprettet mødesteder, og der kan
oprettes flere, hvor folk kører dagligt – ligesom stoppesteder for busser. Personer, der skal køre, kan
markere deres rute i app’en, og personer, der ønsker et lift, kan se ruten og anmode om at få et lift fra et af
de mange mødesteder. Rejseplanen er ovenikøbet integreret i NaboGO, så ruter med kollektiv transport vil
også kunne ses i appen.
Det er gratis at bruge NaboGO, og der er hverken oprettelses- eller brugergebyr. Udgifter til benzin m.v.
deler man ved, at dem, der får et lift, betaler en fast lav rate til chaufføren via app’en. Kilometertaktsten er
sat til 1 kr. per kilometer for kilometer 1-10, 0,75 kr. per kilometer for kilometerne 11-20 og 0,5 kr. per
kilometer over 20 kilometer. En tur fra Jyderup til Vipperød er cirka 24 km. og vil således koste 19,50 kr.
Samkørsel påvirker ikke dit kørselsfradrag, og de faste lave kilometerpriser gør, at 99 % af turene ikke er
skattepligtige.
Derfor skal vi køre sammen
Samkørsel er både for folk, som normalt kører alene, men vil spare CO2 og dele transportudgiften ved at
køre sammen i færre biler. Og det er for folk, som ellers ville rejse med offentlig transport, men oplever, at
den nuværende offentlige transport ikke møder deres behov. Desuden er det en oplagt mulighed for at
lære andre mennesker at kende på tværs af matrikler, veje og områder og forkorte afstanden mellem
lokalområderne i kommunen.
Det lyder da lige som noget for dig – hvad gør du nu?
Du skal først og fremmest kunne se meningen i at køre sammen. Du skal have lyst til at bruge app’en aktivt
og bruge de tomme pladser i din bil på at hjælpe andre med at komme frem til skole, indkøb, badminton,
eller hvad der nu kunne være på den rute, som du alligevel kører.
Hvis du vil have det maksimale ud af app’en, er det bedst, at der er masser af aktive brugere, som både
udbyder og har brug for lift. For at få rigtig godt gang i brugen af NaboGO i det område, hvor du bor, vil vi

derfor meget gerne have din hjælp til at fremme brugen af app’en i dit lokalområde og blandt dine
bekendte. NaboGO og Holbæk Kommune hjælper jer i gang og sørger for at reklamere i dit/jeres
lokalområde. Og hvis det skal lykkes, skal der være aktive, lokale brugere og flere, der kan se meningen
med app’en. Derfor er det vigtigt, at nogen går forrest.
Så send en mail til smejl@holb.dk med navnet på dit lokalområde og kontaktinfo senest d. 17. februar og
kom godt fra start med samkørslen i dit lokalområde.
Du kan læse mere om NaboGO på www.nabogo.com, og app’en kan hentes i Apple Store og Google Play.
Vi ser frem til at høre fra jer

