
K O M M U N E T O R G E T

EUROPEISKMOBILITETSUKE
16 - 22 SEPTEMBER

I år er temaet «Reis smart. Det lønner seg», 
og uken markeres i nærmere to tusen byer 
over hele Europa. Miljøvennlige reiser gjør 
godt for lommeboken din, luften du puster inn 
og kroppen din.

Fordelene med miljøvennlige reiser er mange. 
Kan du bytte ut noen bilreiser med sykkel 
eller buss? Eller kan du av og til gå i stedet 
for å kjøre? Sammen kan vi gjøre Bergen til 
en enda bedre by!

Program for Mobilitetsuken
Fredag 16. september
Åpningsdag og Park(erings)dag
SENTRUM
KL 0730-0900
Vi byr på overraskelser til syklende, gående og 
kollektivreisende. Møt oss tre steder i sentrum: 
Småpudden, Nonnestien og Musikkpaviljongen.

Park(erings)dag: Organisasjoner og virksomheter blir 
oppfordret til å gjøre noen av byens parkeringsplasser 
om til grønne møteplasser for å vise mulighetene for 
menneskevennlig byliv dersom bilene får mindre plass. 

KL 1200-1800
Kunstnerduoen TASC Ablett & Brafield oppretter et 
midlertidig informasjonspunkt på parkeringsplassen 
utenfor Hordaland kunstsenter.

KL 1900
Foredrag Mary Jane Jacob: “Social Art Practice as 
Lived Experience”. Hordaland Kunstsenter, Klosteret. 
Gratis inngang.

Lørdag 17. september
Bilfri dag i sentrum
OMRÅDET RUNDT VASKERELVEN / ENGEN / VEITEN
KL 1100-1500
Ta med deg familien og opplev hvordan Øvre Ole Bulls 
plass, Vaskerelven og Engen kan være når bilene er 
borte. Det blir gratis aktiviteter for store og små, trial-
sykkelshow, hoppeslott, kahoot-quiz, test av elsykler 
og aktivitetsløype med premiering. Ta med din egen 
sykkel til aktivitetsløype og gratis sykkelservice.

Søndag 18. september
Gådag
BERGEN OG OMEGN
Ta turen ut i det fri, og oppdag hvor mye man opplever 
når du tar beina fatt, enten det er i nærområdet eller 
på nye steder. Kanskje oppdager du en snarvei som 
du ikke visste om? Merk din snarvei på Instagram fram 
til 1. oktober med emneknaggen #snarveibergen 
og bli med i konkurransen om et byGAVEKORT til en 
verdi av 1000 kroner.

Mandag 19. september
Gratis sykkelservice
SLETTEN SENTER, OASEN SENTER, LAGUNEN OG 
ØYRANE TORG 
KL 1400-1800
Vi tilbyr gratis og profesjonell sykkelservice på Sletten 
senter, Oasen senter, Lagunen og Øyrane Torg. 

Tirsdag 20. september
Kollektivdag 
BERGEN
La bilen stå og reis kollektivt til jobb, skole og andre 
reisemål. Det lønner seg alltid, men kanskje spesielt 
denne dagen!

Onsdag 21. september 
Bildeling og samkjøring
BERGEN
Sammen med Norsk institutt for samkjøring (NIFS) 
gjør Bergen forsøk på verdensrekord i samkjøring! 
Avtal med kollegaen eller naboen og registrer deg i 
samkjøringsappen Carma eller HentMeg for å delta.

LITTERATURHUSET
KL 1900 
Bildeling og samkjøring – noe for meg? Ta turen til 
Litteraturhuset og hør om smartere transportvaner 
med samkjøring og bildeling fra de som tilbyr dette i 
Bergen. Gratis inngang.

www.bergensprogrammet.no
www.facebook.com/mobilitetsukenbergen
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