
EUROPEISKMOBILITETSUKE
16-22 SEPTEMBER 2016

Mobilitetsuka i Tønsberg!

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 tog? Eller kan 
du av og til gå i stedet for å kjøre?

Torsdag 22. september
Bilfi dag!
KL 07:30 
Takk for at du sykler! Kaffe og «give-aways» 
til de som sykler og går på innfartene til 
Tønsberg. Vi har stands i Halfdan 
Wilhelmsens allé, ved gangbrua mellom 
brygga og Kaldnes og i krysset 
Møllegata/Storgata

Vi stenger Møllegaten for biltrafikk hele dagen 
og viser hvordan deler av sentrum kan se ut 
uten biltrafikk. 

KL 11.00 - 17.00
Kom og gjør sykkelen klar for høsten med 
Fretex sitt sykkelverksted, prøv en el-sykkel 
fra Hesby Sport, og slå an en hyggelig 
kaffeprat om byutvikling i et grønt perspektiv. 
Fretex stiller med sitt sykkelverksted og 
Hesby Sport stiller ut el-sykler. 

Kom og se og lær om de nye 
biogass-bussene og spill biljard i gata!

Teatergruppen Playroom spiller scener fra 
boken «Hvis det ikke fantes biler» av Hilde 
Hodnefjeld. 

Bli med og finn de beste Pokemon-stedene i 
Tønsberg sentrum med vår superguide! 

Hele uka! 
Rabatt på bussen!
Vestfold kollektivtrafikk (VKT) selger 
enkeltbilletter kjøpt via mobilbillett til 10 kroner 
fra fredag 16 september til og med fredag 23 
september .

Klokkespill utenom det vanlige
Klokkespillet på Tønsberg rådhus spiller sanger 
som knytter seg til det å gå, sykle eller kjøre 
kollektivt – kanskje får du høre Hjulene på 
bussen denne uka..

Møllegata med sykkeltrasé
Vi tester ut hvordan enveiskjørte gater i 
Tønsberg kan tilrettelegges for sambruk mellom 
syklister og biler. Møllegata er ei enveiskjørt 
gate med mulighet for gateparkering. I 
Mobilitetsuka vil mulighet for parkering utgå. 
Det blir laget sykkeltrasé oppover Møllegata – 
mot kjøreretningen. Syklister som skal ned 
Møllegata deler kjørefelt med bilistene på vanlig 
måte.

Tirsdag 20. september
KL 07.00 – 09.00
Markedsføring av ny sykkelvei Tønsberg – 
Barkåker Stand ved sykkelvegen ut av 
Tønsberg mot Barkåker. Vi står med 
informasjon og «give-aways».


