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Mobilitetsuka i Stavanger, 2015

Søndag 20 sept.:
Miljøsøndag i byen fra klokka kl. 12.00 til 16.00.
 - 12.00: Åpning ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe
 - 12.15-12.45: Oppvisning Stavanger Capoeiraklubb på scenen
 - 13.00: Start SOS Barnebymarsj, (påmelding på Torget fra kl. 12.00 og oppvarming
    fra kl.12.45)
 - 13.00 -14.30: Ranking orienteringsløp fra Kongsgård skole
 - 13.30: Danseforestilling ved elever fra Stavanger katedralskole Bjergsted på scenen
 - 14.00: Tråbilløp for byens toppolitikere i Haakon VIIs gate (andre små og store barn får  
    prøve etterpå).
 - 15.00: Danseforestilling ved elever fra Stavanger katedralskole Bjergsted på scenen
 - 15.30: Forestilling ved Flaks Sjonglering og Atlars på scenen

Hele dagen mellom kl. 12.00 - 16.00:
 - Kajakkpadling i Breiavatnet
 - Orienteringsløp (se klokkeslett ovenfor)
 - Prøve rulleski, kickbike, el-sykler og andre hjulinger
 - Kjøre tråbil i byen breieste bilvei (fra ca kl 14.30)
 - Innebandy ute
 - Steke pinnebrød 
 - Klatre i bruskassetårn
 - Fiske i Vågen (ikke spis den...)
 - Kom ombord i Ryfylke friluftsråds båt
 - Følg med på skrotjakt med dykkere i Vågen
 - Sjongleringsworkshop og tøffe stunts av Flaks sjongleringsklubb.
	 -	Småfiksing	og	sjekk	av	sykkel,	ved	PaaHjul
 - ...med mer. Organisasjoner og lag viser sine aktiviteter.

Kafe	Breiavatnet	i	Tante	Emmas	Hus	har	åpent	kl	11-15.	Salg	av	vafler,	saft	og	kaffe.	Rogaland	
Cøliakiforening informerer om glutenfri baking og cøliaki.



Velg rett reisemiks 
www.mobilitetsuken.no

Domkirken:
 - 11.00: Konsert og Høgmesse Norsk Orgefestival 
 - 12.30-13.30: Orgelsafari - omvisning opp i orgelet.
 - 13.30: Omvisning for barn i kirkerommet - ved Britta Goldberg, Stavanger eiendom.
 - 14.30: Arkeologisk museum forteller om miljøpåvirkning på domkirkestein.

Storhaug:
 - 16.45 - 19.00: Urban sjøfront inviterer til kunnskapsdeling og foredrag med temaet   
   «Deling i byen» på Skasei Storstue, Støperigata 4a.

Gratis transport til og fra byen med buss og tog:
Ta sykkelen, beina eller kollektivtransporten fatt!

 - NSB Jærbanen gir deg GRATIS togreise fra kl. 08.00 - 20.00 denne dagen. Se oppslag  
   på stasjonene. (Gjelder lokaltogene, ikke regiontogene).

 - Kolumbus gir deg GRATIS busstur til og fra byen fra Nord-Jæren fra kl. 10.00 - 20.00.   
   Gjelder ikke Dalane-ruten og ferjer/hurtigbåter. Se Kolumbus sine nettsider for detaljer.

Bilfritt område:
Vågen og Kongsgårdbakken stenges for biler fra kl. 08.00 til 17.00.


