Sustainable Mobility Awards
Den
„EUROPEANMOBILITYWEEK
Award“ setzt lokal Autoritéiten an
d‘Vitrine, déi en visiblen Effort
gemaach hunn fir d‘nohalteg Mobilitéit
ze promouvéieren. 2017 ass eng
weider Kategorie derbäi komm, déi
och d‘Aktiounen vun klengen Stied a
Gemengen unerkennt. Den „SUMP
Award“ zeechent besonnech opfalend
Mobilitéitsplanung aus.

Gewënner vun den 2017 Sustainable Mobility Awards:
VIENNA AUSTRIA

EUROPEANMOBILITYWEEK Award 2017 for larger municipalities

EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH
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IGOUMENITSA GREECE

EUROPEANMOBILITYWEEK Award 2017 for smaller municipalities

TURDA ROMANIA
6 SUMP Award
th

Kuckt Videoën mat den Finalisten op YouTube:

youtube.com/europeanmobilityweek

Mat der politescher a finanzieller Ënnerstëtzung vun:
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Mobility and Transport
Rue Jean-André de Mot 28 / Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Brussels – BELGIUM

Mix and Move!

Iwwer d‘EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH
D’EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH,
déi all Joer vum 16. bis den 22.
September stattfënnt, gëtt Gemengen
an Stied eng Geleeënheet fir nohalteg
Transportalternativen auszetesten.
Andeems mir d‘Leit encouragéieren
méi oft nohalteg Transportmëttel ze
huelen, wéi z.B. de Vëlo, kënnen mir eis
Kuelestoffemissiounen verklengeren,

eis Loftqualitéit verbesseren an eist
Ëmfeld zu enger mei agréabeler Plaz
fir ze liewen an ze schaffen maachen.
2017 war déi bis elo erfollegräichsten
EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH
an huet iwwer 2.500 Gemengen a Stied
gezielt, déi matgemaach hunn.

Schreiwt Är Aktivitéiten an Evenementer an op www.mobiliteitswoch.lu

#mobilityweek

Mix and Move!
Europäer hu gären Vilfalt – an
der Kichen, der Moud an der
Musek – mä firwat benotzen déi
meecht vun eis just een eenzegt
Verkéiersmëttel? Dës Joer ermontert
d’EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH
eis dozou déi verschidden Optiounen
ze entdecken déi eis zur Verfügung
stinn fir vun A op B ze kommen, an
wëll eis zum nodenken bréngen wéi
eng Verkéiersmëttel am beschten

bei eisen individuellen Trajet passen.
Kommt mir huelen den Vëlo fir op
de Futtballmätch, fueren mam Zuch
op de Büro oder trëppelen ze Fouss
duerch d’Geschäftsstroossen. Andeems
mir d’Multimobilitéit akzeptéieren an
nohalteg Transportoptiounen an eist
Liewen abauen kënne mir net nëmmen
e positiven Afloss op d’Ëmwelt hunn,
mä eis selwer besser spieren an suguer
Sue spueren.

#MixAndMove

MOBILITYACTIONS
Wëllt Dir och ausserhalb vum 16.-22. September eppes fir
d’EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH maachen?
Entreprisen, Asblen, Schoulen
an anerer kënnen hir
MOBILITYACTIONS am Kader vun der
EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH
Kampagne registréieren.

Aneschters wéi bei an der
EUROPÄESCHMOBILITÉITSWOCH,
kënnen MOBILITYACTIONS d’ganzt
Joer iwwer gehalen ginn. Deelt der
Welt mat wat fir Schrëtt Dir maacht fir
besser vun A op B ze kommen.

Kuckt op www.mobiliteitswoch.lu/mobility-actions fir weider Informatiounen.

www.mobiliteitswoch.lu

