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I Mobilitetsuka rettes søkelyset mot miljøvennlig reising.  Fredrikstad kommune, i 
samarbeid med en rekke aktører, ønsker at flere skal velge sykkel, bussen, ferga eller beina 
på en eller flere av sine hverdagsreiser. La bilen få en pause!

I år rettes fokus mot «Den sammensatte reisen». Det kan hende du er en av dem som 
bruker sykkelen til togstasjonen eller bussterminalen, og reiser kollektiv videre? Eller 
kanskje benytter du en av fergene i kombinasjon med sykkel på vei til og fra jobb eller 
skole? Eller er du så tøff at du parkerer bilen et stykke unna og løper de siste kilometrene? 

Onsdag 16 sept.:
 - Kl 13.00: åpning av utendørs fotoutstilling «Do the right mix» av fotograf Stephan Reis fra  
 Kråkerøy. 15 bilder i stort format vil henge utendørs på veggen i Ths.W.Schwartz gate 22  
 vis a vis jernbanestajonen ut mot Hans Jacob Nilsensgate. Åpning av ordfører Jon-Ivar   
 Nygård.

 Reis har fotografert en rekke situasjonsbilder på sine pendlerreiser mellom Kråkerøy og   
 Oslo, og hadde bla en 6 siders fotoreportasje i fagbladet TEKNA i 2014. Utstillingen henger  
 oppe i en uke.

 - Beintøft kampanjen starter! Kampanjen retter seg mot skolene, og elevene oppfordres  
 å sykle eller gå til skolen i perioden 16.9 – 13.11. Flere skoler i Fredrikstad deltar.   
 Kampanjen arrangeres av Miljøagentene.

Torsdag 17 - fredag 18 sept.:
Frivilligsentralen i sentrum arrangerer «Sykkelkurs» for innvandrerkvinner som ikke kan sykle. 
Kurset har som mål å få deltakerne på sykkelsetet slik at de kan føle seg trygge på sykkel. Kurset 
foregår på Tollbodplassen.
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Torsdag 17 sept.:
Kl. 19.00: Fredrikstad Kino viser filmen Bikes vs. Cars av den svenske regissøren Fredrik 
Gertten. Filmen er fra 2015. Gerttens film skildrer konflikten mellom de mektige kreftene 
som tjener på økt bilsalg og veibygging, og aktivistene og politikerne som prøver å bane 
vei for sykkelen – en fantastisk oppfinnelse som kan forandre verden. Bikes vs. Cars 
viser hvordan verdens storbyer i fremtiden kan legge til rette for bærekraftig transport av 
mennesker, ikke biler. 

Fredag 18 sept.:
Kl. 12.00:  
Fredrikstad Bussterminal. Åpning av innendørs sykkelparkering med plass til 64 sykler. 
Sykkelstallen er et samarbeid mellom Sykkelbyen Nedre Glomma, Torvbyen og Kirkens Bymisjon. 
Det er Bymisjonen som vil drifte sykkelparkeringen. Åpningen foretas av ordfører Jon-Ivar Nygård 
og leder av Samferdsel-, miljø og klimakomiteen i Østfold fylkeskommune Olav Moe. 

Søndag 20 sept.:
 - Kl 18.00: Fredrikstad Stadion. Alle som har tenkt å se kampen mellom FFK og Bryne   
 oppfordres til å velge sykkel, beina og ferga som framkomstmiddel. Overraskelser til de   
 som benytter sykkelen.

 - Fotballferge: I anledning FFK-Bryne kampen går «Fotballferga» kontinuerlig med 15   
 minutters avganger på strekningen Gressvik og Værste fra 16.30 og fram til avspark   
 kl 18.00 og etter kampens slutt.



Velg rett reisemiks 
www.mobilitetsuken.no

Mandag 21 sept.:
Kl 11.00: Rødsmyra Skole. Endelig får skolen sitt etterlengtede sykkelskur med tak. Dette 
markeres med taler, boller og saft. Åpning ved ordfører Jon-Ivar Nygård.  

Tirsdag 22. sept.:
Kl: 07.00 - 09.00: Sykkelfrokost til alle syklister som passerer Nygårdsgata ved rådhuset, og 
fergeleiet på Cicignon. Det er Syklistenes Landsforening og Fredrikstad kommune som ønsker å 
hedre de som sykler til jobb eller skole. Informasjon Anne Skauen tlf 95 91 25 52

Vi minner om at fergene fortsatt er gratis, at bussen mellom byene går med 10 minutters avganger 
i rushtiden og Fredrikstad har et klima som er godt egnet for sykling. PS. Husk at du kan ta med 
sykkel på bussen (om det er plass), eller benytt gjerne sykkelparkeringene langs Glommaringen 
på både østsiden og vestsiden. 

Mer informasjon om Europeisk Mobilitetsuke finner du på http://www.mobilitetsuken.no/ 

Kontakt Anne Skauen for mer informasjon: aska@fredrikstad.kommune.no tlf 95912552


