
EUROPEISKMOBILITETSUKE
16-22 SEPTEMBER 2016

Program for Mobilitetsuka i Fredrikstad

Hensikten er å rette søkleyset på miljøvennlig 
bytransport og god byutvikling. Gjennom samar-
beidet i Bypakka i Nedre Glomma gjennomføres 
både fysiske tiltak og en rekke holdningsskapende 
kampanjer gjennom året. Den årlige Mobilitetsuka 
er ledd i dette arbeidet.

Fredag 16. September
Åpning av uka på Glommaringen 
KL. 07.30-08.30
Politisk ledelse i Nedre Glomma åpner uka på 
bussen mellom byene. Sammen med NRK 
utfordres partene til å drøfte «Hvorfor reise 
smart – og på hvilken måte det kan lønne 
seg?». Følg med på NRKs morgensending. 

Hele uka (16. – 22.9): 
Bylaboratoriet stiller ut og viser 
muligheter i elva og i fergetjenesten. 
Industridesignere har gjennom sommeren 
kartlagt reisende på fergene og undersøkt 
hvordan man kan legge enda bedre tilrette. 
Bylaboratoriet ligger i gågata ved den røde 
sofaen.

Pimping av busskur
Gjennom uka kan reisende på fylkesvei 109 – 
Rolvsøyveien, glede seg over busskur 
utenom det vanlige. 

Sykkelkurs for voksne damer i sentrum
løpet at Mobilitetsuka blir det avholdt 
sykkelkurs for voksne kvinner. Det er 
Frivilligsentralen som arrangerer dette. Kurset 
holdes utendørs i Jernbaneparken i perioden 
5. – 21. September. Informasjon ved 
Frivillighetssentralen 90993815. Det vil bli 
eget kurs for beboere på Veumallen 
Asylmottak i uke 38. Kontaktperson er Eva 
Lotta Sandberg.

Lørdag 17. September
Gågata ved den røde sofaen 
KL 11.00 - 15.00. Sykkelloppis 
Alle som har sykler de ikke trenger lenger kan 
selge på det åpne markedet. Her kan du gjøre 
et kupp. Bylaboratoriet holder åpent. 

Teppelegging av Taksitråkka
KL11.00-15.00
Vi dekker taksitråkka med gamle tepper, og 
ønsker velkommen til en anderledes 
yogaopplevelse. Har du tepper du kan avse? 
Lever dem til Bylaboratoriet.

Teppeypga på Taksitråkka 
KL 11.00-15.00
Gratis og ingen forkunnskaper kreves. 
Vi setter fokus på byens glemte og gjemte 
rom

Tirsdag 20. September
Åpning av ny sykkelparkering på Nøkleby 
skole KL 12.00. 
For å tilby ansatte trygg og tørr 
sykkelparkering har skolen skaffet seg flotte 
sykkelbokser, med sedum på taket.  

Åpent møte om Sykkelhovedplanen, 
Bylaboratoriet kl 18.00  
Planen ligger ute til høring i seks uker. 
Informasjon om planen og muligheter til å 
stille spørsmål til kommune, fylke og Statens 
vegvesen. Enkel servering. 

Onsdag 22. September
Sykkelfrokost. KL 07.00-09.00 ved den 
røde sofaen i gågata. 
Tradisjonen tro gjør vi stas på byens syklister 
i morgentimene. Legg sykkelruta innom 
gågata akkurat i dag, på selveste 
Internasjonal Bilfri Dag. 

Rickshawsykler til omsorgssentrene
På selveste Bilfri dag overrekkes splitter nye 
rickshawsykler til omsorgsentrene i 
Fredrikstad kommune. Syklene skal brukes 
for å få de eldre ut på tur, og for å erstatte 
bilkjøring med sykling på de korte turene.  


