SAMÅKNING
SILJANSNÄS
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GRATTIS! DU
DELTAR I ETT
VÄRLDSUNIKT
SAMÅKNINGSPROJEKT!
Varje dag åker hundratals halvtomma bilar i
båda riktningarna mellan våra
Siljansnäsbyar och Leksand. Samtidigt är
det många av oss som bor här som skulle
uppskatta möjligheten till skjuts - både av
praktiska skäl och av miljöhänsyn.
Lösningen heter samåkning.
Nu startar vi ett unikt samåkningsprojekt
under namnet ”Samåkning Siljansnäs”
Tanken är enkel: Vi skapar en
samåkningsgemenskap med hjälp av
reflexvästar och bildekaler som tydligt visar
vilka som vill samåka.
Behöver du skjuts tar du helt enkelt på dig
din reflexväst och går ut till leksandsvägen.
När förbipasserande bilförare ser dig och
din reflexväst, förstår de att du är en del av
Samåkning Siljansnäs och du blir
upplockad.
Om du inte känner personen du åker med
rekommenderar vi att du skickar ett
meddelande till en vän med exempelvis
bilens registreringsnummer.

Många undrar om samåkning är
lagligt. Svaret är ja. Däremot är
det inte lagligt att systematiskt
transportera okända personer mot
betalning. Vänner och bekanta
kan utan risk ge en slant för
bensin. Syftet med projektet är
emellertid inte att skapa någon
typ av betaltjänst. Grundtanken är
att passagerarna åker gratis eller
till självkostnadspris.
För att lyckas behöver vi din
hjälp. När du ser en samåkare som
står vid vägkanten, varför inte
stanna till och plocka upp
personen? Nästa gång du ska in
till stan och har lite tid över. Ta
på dig reflexvästen och gå ned till
vägkanten. Våga vara äventyrlig,
våga testa att samåka!
En gratis, specialdesignad
reflexväst och bildekal finns att
hämta ut hos Siljansnäsresursen.
Så långt lagret räcker. Nu kör vi!
Har du frågor eller funderingar
kontakta:
Jonny Wikström
Siljansnäsresursen 070-2929645
Carl Wiking Hela Sverige ska leva
070-9772950

EN GRATIS,
SPECIALDESIGNAD
REFLEXVÄST FINNS
ATT HÄMTA UT.
Men hur gör man på vägen hem
då? Vi har ställt upp en
samåkningsskylt i Leksand mitt
emot ST1. När du vill hem är det
bara att ställa dig där och vänta
på att någon som ska ut till
Siljansnäs plockar upp dig.
Om du har en bestämd tid att
passa finns Facebookgruppen:
”Samåkning, Siljansnäs”. Här är
det möjligt att skriva in när du
vill resa och vart. Den som vill ha
en medresenär kan också skriva
det här.

MANUAL FÖR SAMÅKNING

1
HÄMTA UT VÄST OCH BILDEKAL
Hämta ut din reflexväst och din bildekal hos Siljansnäsresursen. Ring
och kolla om det är öppet. 0247 – 23320.

2
STÄLL DIG LÄNGS VÄGARNA MOT LEKSAND
Varje dag passerar hundratals bilar. Varför inte åka tillsammans
istället? Sätt på dig västen och gå ut till vägen in till Leksand (även
via Hjulbäck och Alvik). I Leksand står det en samåkningsstolpe mitt
emot ST1. Här kan du som vill åka mot Siljansnäs ställa dig.

3
SKICKA EN BILD PÅ KÖRKORT/REGNUMMER
Om någonting händer är det skönt att kunna ta reda på vem som åkte
med vem. Om du vill kan du skicka et meddelande till en kompis där
körkort/bild/registreringsnummer finns med. Känner du att något inte
känns rätt - åk inte med.

4
TJÄNSTER OCH GENTJÄNSTER
Systemet bygger på att alla hjälper till. Återgälda därför skjutsen du
har fått genom att plocka upp någon annan!!
Psst! Har du god framförhållning eller letar du skjuts till en bestämd tid? Gå med i
"Samåkning, Siljansnäs" på Facebook!

