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Med detta nyhetsbrev delar vi nyheter, händelser och
uppdateringar inom RESOLVE-projektet. Trevlig läsning!
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RESOLVE NYHETER OCH EVENEMANG
RESOLVEs andra projektmöte och Peer Review i
Växjö den 4-5-6 oktober 2016
Alla RESOLVEs projektdeltagare var på plats i Växjö
under det andra projektmötet, där de diskuterade
kommande aktiviteter under termin 2 och
projektrapportering för termin 1.
Läs mer

Våren 2016 i korthet
2016 har varit ett viktigt år för RESOLVE-projektet.
Efter kick off-mötet i Roermond den 12 och 13 april,
har en hel del arbete förverkligats: Peer Review,
studiebesök och mer än 50 goda exempel har delats
med alla projektdeltagare och intressentgrupper.
Vad förväntar vi oss av det kommande året?
Läs mer

Peer Review och studiebesök i Manchester
Transport for Greater Manchester (TfGM) bjöd in
delegater från hela projektgruppen till en tre dagar
lång konferens. Deltagarna diskuterade handlingsplaner för att stödja kedjebutiker och samtidigt
minska koldioxidutsläppen genom att förbättra
kollektivtrafiken samt att uppmuntra till mer hållbara
sätt att leverera varor.
Läs mer
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Almada värd för den fjärde Peer Review
Peer Review i Almada var värd för en grupp av nio
experter från Portugal, Sverige, Nederländerna,
Tjeckien, Polen och Slovenien.
Under den första dagen av Peer Review presenterade
kommunfullmäktige Almadas lokalstrategi för en
hållbar transportplan: dess framgångshistorier men
även aktuella hinder och utmaningar samt de mål och
behov RESOLVE står inför.
Läs mer

INTERREGIONALT LÄRANDE
RESOLVEs runda med Peer Review klar
Ett av de första stegen i den interregionala lärningsprocessen är bedömningen av styrkor och
svagheter hos våra projektdeltagares transportplaner. Vi kallar det Peer Review! Varje deltagare
får ett besök av en panel av (nationella och internationella) experter. Dessa experter bedömer
transportplanerna med särskild hänsyn tagen till trafik relaterad till detaljhandeln. Peer Review
bör hjälpa varje deltagare för att identifiera god praxis som de kan implementera i planer senare
under projektet.
Efter en långsam start 2016, med Peer Review i Roermond (NL) och Kronobergs län (SE), under
första månaderna av 2017 är denna interregionala lärningsprocess nu i full gång: Manchester (UK)
organiserade sitt Peer Review i januari, Almada (PT) i februari, Moravia-Schlesien (CZ) i mars
Warszawa, Maribor och Reggio Emilia i april.
Hittills är erfarenheterna av Peer Review mycket positiva, både från projektdeltagare och från
experters sida. Alla deltagare drar nytta av det faktum att en expertgrupp ser över deras planer
utifrån ett annat perspektiv. Ibland ges mycket användbara insikter som kan användas för att
förbättra transportplanerna. Och experterna har nytta av Peer Review också! De lär sig en hel del
genom att träffa transportkunniga personer från andra länder och genom att vara i nära kontakt
med beslutsfattare och lokala intressenter i deltagarregionerna.
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LOKALA NYHETER FRÅN KRONOBERG
Studiebesök i Manchester
Som en obligatorisk del i projektet, kommer alla
deltagare att besöka varandra för att lära av alla goda
exempel. Därför åkte Länsstyrelsen i Kronobergs län
tillsammans med Växjö kommun och Energikontor Sydost
till Manchester i januari 2017. Vi besökte en
samlastningscentral i Meadowhall och sedan anslöt vi till
resten av projektbesökarna från Holland, Italien och
Polen i Manchester. Besöket gav oss nya idéer om hur vi
kan arbeta lokalt med transporter.
Peer Review i Almada
Medlemmen Maria Persdotter Isaksson, från den lokala
intressentgruppen från Linnéuniversitetet, valdes som
expert för Peer Review i Almada. Hennes roll var
att ge råd inom transport av varor sett utifrån hennes
universitetsforskning. Mötet hölls i februari, var
framgångsrikt och Maria kom hem med nya perspektiv
på arbetet inom supply chain-området.

Film om RESOLVE
Om en bild säger mer än 1 000 ord hur mycket säger
då inte en film? Se själv den korta filmen om
projektet RESOLVE inspelad som en del Länsstyrelsens
populärversion av årsredovisningen, Vårt 2016.
Länk till filmen:
http://www.kunskapslejon.se/2017/03/17/resolve/
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KOMMANDE PROJEKT, PROGRAM OCH EU-evenemang
Händer inom projekt

Tredje projektmötet i Warszawa, Polen 6-7 april 2017

Peer Review

Moravia-Silesia, Tjeckien, 15-16 mars 2017
Warszawa, Polen, 4-5 april 2017
Reggio Emilia, Italien, 19-20 april 2017
Maribor, Slovenien, 10-11 april 2017

EU-evenemang
Fjärde Europeiska konferensen om hållbara transportplaner
i städerna - Dubrovnik, Kroatien den 29-30 mars 2017
ECOMM 2017 Europeiska konferensen om Mobility Management
- Maastricht, Nederländerna, 31 maj till 2 juni 2017
Velo-city 2017
- Arnhem-Nijmegen, Nederländerna, 13 till 16 juni 2017
Europeisk cykelutmaning i hela EU, 1 till 31 maj 2017
Hållbar energivecka 2017 i hela EU, 19-25 juni 2017
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Kontakt och projektdeltagare
För mer information om det globala projektet vänligen kontakta
projektkoordinator i Roermond:
Mr. Jan Waalen
Email: janwaalen@roermond.nl
PROJEKTDELTAGARE
Roermond, Nederländerna (stad)
Erasmus University of Rotterdam (universitet)
Reggio Emilia, Italien (region)
Manchester, England (stad)
Maribor, Slovenien (stad)
Almada, Portugal stad
Warszawa, Polen (stad)
Moravia-Silesia, Tjeckien, (region)
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Sverige (region)
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