Nyári séta egy autómentes városban
Az Autómentes Világhálózat1 – a középkori hagyományokat kutatva – igyekszik megtalálni a kulcsot az autó nélküli város kialakításához, ezért választották az angliai Yorkot nyári konferenciájuk2 helyszínéül.

York történelmi belvárosa
York egy kevéssé iparosodott, kétszázezer
fős város Északkelet Angliában, ami a konferenciára érkezőknek rengeteg ihletet adhat. Az épületek nagy része rendkívül jó
állapotban maradt fenn, megőrizve a város
középkori jellegét, és helyt adva Európa
egyik legnagyobb gyalogos területének, a
yorki gyalogútrendszernek3.
Yorkban rengetegen bicikliznek, a város
nemrég nyerte el a Kerékpározó Város Díjat4, és az ezzel együtt járó 3,68 millió font
állami támogatást, aminek a segítségével tovább tudják fejleszteni a kerékpározási
infrastruktúrát, és még több embert ösztönözhetnek az autómentes közlekedésre.
York egyébként fontos vasúti csomópont is, és a világ legnagyobb vasúti múzeumának5 otthona.
A rendezők a konferenciára olyan közlekedés- és várostervezőket, építészeket és más
szakértőket, aktivistákat, érdeklődőket valamint támogatókat várnak a világ minden
pontjáról, akiknek célja a fenntartható és igazságos közlekedés előmozdítása az autóhasználattal szemben.
Az idei konferencia témája az autómentes közösségek létrehozása lesz, kiemelten
foglalkoznak majd a mostanában alkalmazott módszerekkel – így az ideiglenes intézkedésekkel, illetve az útfelületek tartós újraelosztásával -, amely már része az új, autómentes városok kialakításának.
A résztvevők a múltból is merítenek ötleteket: egy autómentes középkori város térbeli
felépítését tanulmányozzák, és megvitatják, hogyan lehet ezeket a szervező elveket a
modern városokban alkalmazni. Közösen áttekintik, hogy az emberek milyen feltételekkel mondanának le autóikról az autóforgalomtól mentes környezetért.
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World Carfree Network, www.worldcarfree.net
Towards Carfree Cities Conference IX, http://worldcarfree.net/conference/
Footstreets, http://www.york.gov.uk/visiting/York_city_centre_ped_zone/
Cycling City, http://www.york.gov.uk/transport/cycling/cyclingcity/about/
National Railway Museum, http://www.nrm.org.uk/
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Az autómentes városokról szóló 9. konferenciának6 a yorki
Priority Street Centre7 ad otthont 2010. június 28. és július
1. között. A szervezésben a Stockholmi Környezetvédelmi
Intézet york-i részlege8 segít az Autómentes Világhálózatnak9.
Azoknak, akik akár már egy héttel korábban tudnak érkezni, a szervezők a június 19-20-i hétvégén tartandó, évenként megrendezett Yorki Kerékpár Bemutatót10 is a figyelmébe ajánlják. A rendezvény honlapja részletes tájékoztatást ad az utazás, szállás és a kerékpárkölcsönzés lehetőségeiről. A konferencia szervezői a york@worldcarfree.net címen érhetők el.
Amint ismeretes, az Autómentes Világhálózat 2005. évi
konferenciáját11 a Levegő Munkacsoport rendezte Budapesten, az Új Városházán.
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A konferenciáról készült A sikeres város titka című kiadvány:
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/automentes_osszefoglalo.pdf
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