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Hei! 

Jeg er lei for at jeg ikke kunne være med 

på seminaret i Oslo, men vil gi dere en kort 

presentasjon av hva vi gjorde under 

Mobilitetsuka 2014 i Risør. 

Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål: 
sigrid.garthe@risor.kommune.no 
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Hva gjorde vi i 2014? 

• «Bilfri til jobben»-aksjon hele uka 

• Infostand på Torvet 20. september 

• Premier til alle som gikk/syklet til byen 

• Vandring på Risørs glemte snarveier 

• Marked på Torvet  (salg av sko, sykler, elsykler +++) 

• Bruktsykkel-salg/-bytte 

• Utstillingsåpning – Byutvikling i en gammel trehusby 

• Annonser/omtale i avisa, på kommunens heimeside og 

facebook 
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Bilfri til jobben 

 

 

• Det var første gang kommunen arrangerte en slik 

kampanje 

• Mange hang opp registreringsskjemaet og konkurrerte 

om å gå og sykle til jobben.  

• I løpet av uka syklet/gikk 70 ansatte over 450 km.  

• Det er lite som skal til for å øke andelen som går/sykler 

til jobben, og kampanjer og holdningsarbeid kan ha stor 

effekt. 

 



Omtale i avisa i forkant 

 



 

Grønn stand på Torvet  



Mye liv og aktivitet i byen 

 



Det ble en vakker sommerdag! 

 



Avisomtale i etterkant 

 



 



Vandring på glemte snarveier 
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Utstillingsåpning 

Ny arkitektur i historisk trehusby 

Arkitektstudenter fra NTNU har i flere år hatt prosjekt om Risør 

sentrum. Resultatene ble presentert i denne utstillingen. Spennende!  
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Erfaringer - Hva fikk vi IKKE til? 

• Kommunen ønsket å stenge en gate – Handelsstanden 

ville ikke dette (kun 25 % av medlemmene var positive 

til stenging). 

• Vi oppfordret butikker til å bruke gatene og torvet, men 

mange driver små butikker alene og hadde ikke 

mulighet. De må forberedes bedre slik at de kan få tak i 

ekstra hjelp.  

• Vanskelig å involvere folk (både internt og eksternt) 

• Vi ønsker å sette opp sykkelparkeringsstativer utenfor 

kulturhuset og kommunehuset, men dette har ikke 

kommet på plass ennå. 
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Erfaringer 

• Må starte planleggingen tidlig 

• Viktig å ha en intern arbeidsgruppe + ekstern 

samarbeidsgruppe 

• Bra at ordfører er med, men må jobbe mye mer 

for å få med flere politikere 

• Viktig å samarbeide med handelsstand, butikker, 

lag/foreninger osv.  

• Fikk mye bra omtale. Fint å møte folk og å fronte 

en positiv sak! 
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Mobilitetsuka 2015 

• Vi er klare til å starte planleggingen av 

årets mobilitetsuke! 

• Ordfører er positiv, men arrangementet er 

jo like etter valget.  

• Flere har allerede spurt om det blir «bilfri-

til-jobben»-kampanje.  

• Tror butikkene er mer positive siden 

arrangementet var så vellykket i fjor.  


