Pilotprojekt:
Truck Amok i Padborg den 10. september 2011
Formålet:
Formålet med dagen var at skabe bro mellem borgere og øvrige virksomheder til transport- og
logistikbranchen og dermed øge kendskabet til, hvad der foregår i denne branche. Hvad det er de
laver, og hvad der foregår, når varerne går fra virksomhed til bruger, samt hvordan den kommer
frem. En del af formålet var også at skabe goodwill til områdets transportvirksomheder, bidrage til
at skabe yderligere kendskab og personlige relationer på tværs af brancher og borgere, give ny
sprudlende energi til erhvervsområdet – at brande Padborg som et innovativt erhvervsområde ud
over by- og landegrænse.
Forløbet:
Der forgik bl.a. følgende aktiviteter på dagen:
- Tidligere Transportminister H.C. Schmidt åbnede Truck Amok den 10. september 2011. H.
C. Schmidt tog en 2 timer lang tur rundt til transportvirksomhederne i Padborg
- Events rundt i de virksomheder, der havde åbent på dagen
- Truck-simulator (TSU, Vejle)
- Trafikskole for børn
- Fjernstyrede biler
- Besøg en lastbil
- Udstilling af motorcykler, racerbiler, store trucks, veteranbiler
- Projektet: ”Vi holder DK kørende”
- Skattejagt for børn
- Skaterbane, hoppeborg, linedance, spinning tvekamp.
Markedsføring:
Dagen blev markedsført både gennem lokal dagspresse og landsdækkende transportmedier og på
GateDenmarks hjemmeside.
Evaluering:
Konklusionen er, at arrangementet blev en stor succes med op imod 2.500 besøgende, og at målet
er nået med at bygge bro mellem borgere og transportbranchen i Padborg.
95% af alle aktiviteter blev gennemført - og med stor succes. Initiativgruppen bag arrangementet
kan konkludere, at stort set alle involverede på dagen er indstillet på at gentage initiativet til næste
år, og at der er opbygget et godt og solidt netværk til at tage hånd om projektet næste gang.
I forløbet med at stable dagen på benene blev der skabt endnu mere bro i byen. Byens detailhandel
meldte sig på banen og tog initiativet til at få Padborg Torvecenter med i projektet og bidrage med
mange spændende og gode tiltag. Der blev dermed skabt en rød tråd i projektet, og man kan derfor
til næste år se frem til, at byen virkelig står sammen om projektet.

