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Årets tema for EUROPEISKMOBILITETSUKE 
handler om at lønner seg å reise miljøvennlig, 
både for deg selv og for samfunnet. Kan du bytte 
ut noen bilreiser med sykkel eller buss? Eller kan 
du av og til gå i stedet for å kjøre? 

 
 
 

 

Sykkelkommunen Farsund inviterer til sykkelmoro i 
Farsund sentrum lørdag 17.sept kl. 12-14! 

 
 

El-sykkelløp opp Kirkegaten kl 13.00 
 

Kommunen utfordrer Farsund Sykleklubb til 
«duell»!  Sykleklubben stiller på sine 
konvensjonelle sykler til et «race» mot el-sykler 
fra Torvet og opp Kirkebakken til Gabriel Lunds 
gate. Lokale politikere utfordres til å delta 
sammen med alle som har lyst som har tilgang til 
en el-sykkel!  
 
Grønn gate med stands 
 

Vi stenger av «busskvartalet» i Storgaten for 
biltrafikk denne formiddagen og setter fokus på 
sykkel og et grønnere og triveligere byliv. 
Det vil være forskjellige stands i gata og tilgang 
på litt ekspertise for å justere bremser og gir. 
 
Demonstrasjon av EL-sykler 
 
Ulike leverandører ønsker deg velkommen til å 
sykle en liten prøvetur med el-sykkel. 
 
Gratis transport med Rickshaw!  
 

Kommunen har to Rickshawer som tilbyr en liten 
annerledes runde på byen denne formiddagen. 
 

Reis smart – det lønner seg 
 

Sammen med flere tusen kommuner i hele Europa, 
ønsker Farsund denne uken å sette fokus på 
miljøvennlig og helsebringende transport. Som 
Sykkelkommune ønsker vi spesielt å rette fokus på 
fordelene med sykling. 
 
Miljøvennlige reiser gjør godt for lommeboken din, 
luften du puster inn og kroppen din. Hvor mye kan 
du for eksempel spare på å sykle til jobb noen 
dager i uka fremfor å kjøre?  Hvis du går eller 
sykler til jobben, er du dessuten mer produktiv, du 
får færre sykedager og bruker mindre tid på 
legekontoret. Barn som går eller sykler, gjør det 
også bedre på skolen. 

 
Velkommen til Farsund sentrum denne lørdagen!  
Du vil kunne få litt informasjon om hva som skjer i 
Sykkelkommunen. Vi ønsker også å høre dine 
innspill!  
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