
Send ditt forslag til snarvei@grimstad.kommune.no med navn og tlf. innen lørdag 19.september

SLIK DELTAR DU:
Beskriv ruta du har valgt, med ord eller kart. 

Skriv gjerne noen ord om rutas «opplevelseskvalitet», 

hvorfor er dette en fin rute å gå eller sykle? 

Evt ta et bilde eller to på veien.

VINNEREN PLUKKES UT ETTER FØLGENDE KRITERIER:
-  Korteste rute (vi må ha angitt hvor mange meter) 
-  Beskrivelse av ruta, enten i form av tekst eller bilde. 
 «Hvorfor er dette en fin rute?»

PREMIE:  
Gavekort på 5000 kr til vinneren

JURY:
Hans Antonsen, Karl Christian Langevold, Christine Mikkelsen

 «SNARVEI»
I forbindelse med Europeisk mobilitetsuke inviterer 

Sykkelbyen Grimstad til følgende konkurranse:  

Vet du om en snarvei i Grimstad? 
Den raskeste veien å sykle eller gå? 
- Et smug eller en trapp, en sti eller en litt glemt 
gatestubb. Mange ganger er det raskere å gå eller 
sykle når man skal fra A til B i Grimstad sentrum.

Vi vil gjerne ha forslag på den beste og raskeste 
veien å gå eller sykle fra/til:
• Hovedinngangen på Oddensenteret
• Hovedinngangen på Rådhuset
• Hovedinngangen på Dahlske videregående skole

Du kan delta i konkurransen med å levere inn 
forslag på rute mellom en eller flere av disse 
punktene.

MARKERING AV MOBILITETSUKA- KLIMAVENNLIG DAG
STED: Smith Petersens brygge
TID:  Torsdag 17. september fra 11-17

HVA SKJER?
Grimstad markerer europeisk mobilitetsuke. Du kan denne 
dagen besøke mange ulike stands der du kan få tips, ideer 
og hjelp til å velge en mer aktiv og klimavennlig hverdag. 
Du kan også oppleve Grimstad til fots og delta på en guidet 
byvandring.

1. Sykkelbyen Grimstad og Statens vegvesen. Bla mulighet  
 for å underskrive avtale om bruk av sykkellys og dermed  
 få gratis montert for og baklys. 
2. Grimstad turistkontor. Tips til sykkelruter, brosjyrer, 
 utprøving av ulike sykkelvarianter.
3. Sykkelsport Grimstad. Utprøving og demonstrasjon av 
 EL sykler
4. Chr. Repstad. Utprøving og demonstrasjon av EL bil
5. Sørmiljø. Rådgivning om utskiftning av oljetanker
6. Varmepumpe Agder. Rådgivning i forhold til installasjon 
 av varmepumper.

Kl 16.30- 
Byvandring med fokus på snarveier, ledet av Ketil Aslaksen i 
Byselskapet. 

Alle som besøker en eller flere stands denne dagen, og/eller 
deltar på byvandringen deltar i trekning av fine premier. 
Alle som sykler til Smith Petersens brygge vil bli premiert 
med gratis Grimstad sykkelby headnecker og ringeklokke.


