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Dragebåtfestival

”Bli-kjent-fest” for nye 
elver på Firda vgs og 
Nordfjord fhs. Bygde-
vandring

Kulturhuset arrangerer 
utekino

Guidet elvevandring  
med biolog som fortel-
ler om livet i fjorden og 
elven

Drivhuset tømmes for 
beplantning, og det du-
kes for drive-house fest

Julegrana tennes og 
elever fra Firda vgs har 
julekonsert

VG lista til Sandane

Fotograf Andreas Eikeset 
portretterer gamle og 
unge Gloppere til fotout-
stilling på kulturaksen

Sjakkturnering på 
kulturaksen

Trivselsskolen by night 
- guidet tur gjennom 
skogen med hodelykter 
og spøkelseshistorier

Basar på Gloppenbua

Vereide blomster 
arrangerer kurs i blom-
steroppsett i drivhuset

Historisk aften på 
Gloppen hotell

Sandanedagane.
Kulturhuset arrangerer 
utekonsert 

Pensjonistforeningen 
arrangerer stikkekurs for 
folkehøyskoleelevene

Dugnad i forbindelse 
med TV aksjonen. 

Hobbybutikken arrange-
rer juleverksted i driv-
huset

Barnehagen arrangerer 
Luciafest

Bondens marked

Bondens marked

Matamål matfestival

Bondens marked

Julemarked på folke-
museet

Kulturhuset arrange-
rer nyttårskonsert
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Lørdagsaktiviteter



Det settes ut badestamp 
med utsikt mot fjorden 
på havnepromenaden

Folkemuseet 
arranger historisk var-
dring gjennom Sandane

Drivhuset gjøres klart til 
å bli beplantet

Gsport låner ut el-
sykler for utprøving

Fotballkamp på idretts-
plassen: Firda vgs mot 
Nordfjord folkehøyskole

Gloppen Camping setter 
opp lavvoer på bystranda

Fotograf Andreas Eikeset 
arrangerer fotomaraton 
med fotokonkurranse

Mundal søstrene
arrangerer valentine 
speeddate på Lauget

Vereide blomster 
arrangerer frøverksted 

Kvernevik Engineering 
arrangerer båtbygger-
konkurranse. Hvem 
vinner kappløpet ned 
Fargerelva?

Dugnad for 17. mai

Kajakklubben låner ut 
kajakker til utprøving

Annemieke Koopmans 
fra AHDA holder 
foredrag om design og 
arkitektur
Ungdomsskolen 
lager fastelavensris og 
fastelavensboller

Grovsykkellauget 
arrangerer vårrengjøring 
av sykler

Sykkelbaner settes ut  på 
kultuksen for lek og 
morro. Testing av ulike 
sykler

Idrettslaget arrangerer 
felles fjelltur

St. Hans feiring. Bonde-
laget serverer rømmegrøt

Bondens marked

Bondens marked

Bondens marked

Bondens marked

Bondens marked

Bondens marked
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TORG

Nordstrandsvegen

Egenvekts-
trening Teina

Bu
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Scene m tak

Kulturhus

Bussterminal

Boder til marked

Båtslipp

TORG

Amfi
Trapper

Grafikk på vegg

Parkering

Basketbane
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Parkering

Parkering
skole

Forplass kulturhus

Vei kuttes, kun gangvei

Forplass 
skole

Flerbrukshall

Museum

Historisk museum

Sportstorg

Skolegård

Ungdomsskole

Skolegård VGS

VGS

Kulturhus
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Hotell

Naust med badstu

Fiskebrygge

Gjestehavn

Firda 

Tidendhuset

Rådhuset 

Drivhus 

Kjøpesenter

Utkikksplass

Bil pool

Klubbhus

Volleyballbane

Trapp

Hotell

Bondegård, 
markedsplass

Barnehage

Bil pool

Sykkel-p

Sykkel-p

Sykkel-p

Sykkel-p

Lauget

Oppbevaring
vannaktiviteter

Bil pool
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Bua

Drivhuset

Lekeplassen

Fargartorget

Treningstorget

Kulturtorget

Folkeplassen

Sportsplassen
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Sandane
Videregående skole

Nord�ordeid Folkehøyskole
Befolkning

Fraflytting
Familie

Høyere utdanning

Tilbakeflytting

BOLIG!

Lange avstander 
sprer befolkningen

Pendling

BIL Sogn og Fjordane

FLY Norge - verden

BÅT Norge - verden

SYKKEL  Sandane

MOBILITET!

Sandane identiteten

Jordbrukskommune

Krav til standard

Industrielt bruk

Færre, større bruk

Små bruk klarer
ikke omstillingen

Landskap i endring
Matamål  Ingvild Hetnes
Bonde  Sjur Atle Austrheim
Gardspresseriet Synnøve
Hval fra havet 
Høgt og vilt
Grovsykkellauget Pål Gimmestad
Vereide blomster Ellinor Støylen
Blomsterentusiast Bård Vereide
Åpen skole Liv Holvik 
Strukturplast  Frode Lindvik

Gamle sentrum - nisjebutikker
Fotograf Andreas Eikeset Nygjerd
Fotograf Søstrene Mundal
AHDA arkitekturAnnemieke Koopmans
Stud. land.arch Kristina Hjohlman
Gloppen hotell Preben Moen
Gloppenbua  Kjell Helgheim
Gloppen mølle  Sigmund Vereide

Den urbane 
Fjordlandsbyen

HANDEL OG 
NÆRING!

Bilbasert infrastruktur
Buss - sperrer kobling til havet

Lite folkeliv, mye bil

Lav trygghetsfølelse

Sykkel/ gange

Ny strand og promenade

UTEROM OG 
MØTEPLASSER

Endringsprosess / innovasjon

Kommune/fylkeskommune
Næring
Eiendomsutviklere

PROSESS OG 
GJENNOMFØRING
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Offentlig grønt / sosiale rom

Vei / bil

Næring / offentlig
Bolig / hage



Offentlig grønt / 
sosiale rom

Vei / bil

Næring / offentlig

Bolig / hage



Dagens veisystem



Areal satt av til bil/bilparkering



Koblinger til vann



Grønne kvaliteter



Bringe videre kvalitetene fra historiske sentrum i nye sentrum
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PRIVATBIL

BILDELING

KOLLEKTIV-
TRANSPORT

TRANSPORT-
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SYKLING

GANGE

GANGE

KOLLEKTIV-
TRANSPORT
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Det handler om folk



Melk, kaffi, 
brød, juice, 

snus...

Skruer, sparkel, 
måling...

PASS PÅ!!
Hente unga, 

#%&=! 
gløymde melk!!

Fotballsko, 
utetrenings-

dress...



Hei!
Koss da går?

Hallo Leif!

Hallo
Lisa!

Hei!















20 m 
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1 ) Alternativ med busslommer og kantstopp.
Lite arealkrevende og krever ingen riving av bygg.
Men busser vil stå på tvers av kulturaksen, og 
lengre opphold i lommene kan virke forstyrrende
på andre trafikanter.     

3 ) Terminal med �erning av to bygg.
Sperrer ikke for kulturakse og allmenning. 
Samlet oppstilling gjør overgang enkelt og 
lengre opphold mulig. Stort inngrep. 
Lokk vil stjele potensielle grøntarealer og 
åpne rom langs elven.     

4 ) Kjøring langs kulturaksen  med svingradius.    

2 ) Fjerning av bygg gir mulighet for terminal.
Samler busser på et sted og gir mulighet 
for lengre oppholdstid og smidig overgang. 
Overlappende areal med kulturaksen kan
skape konflikt.  

Buss
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Folk flest

Plan / infrastruktur

Folkeliv og aktiviteter
Involvere seg og drive på

Omlandet 

Politikere

Kommune

Tomteeiere / 
endomsutviklere

Statlige etater

Næringsliv

Fylkeskommunen

Lauget

Hotell

Prosess og gjennomføring



Transformere fylkesvei 



Etablere sykellek



Kupert løype langs kysten til 
Arendal. Her får du nærkontakt med 
sjøen og kan oppleve sørlandsidyllen.

Verdens lengste vei til 
Arendal 

Start: Grimstad sentrum,51km

Singeltrack løype-Tø�  
Start: Dråbelia, 16 km 

På kryss og tvers i området ved 
Birkenlund lysløype. Stein, kvist og 
ramper. Balansetrening med moro!

Froland rundt, på de aktive 
syklisters vis. Løypa går på sykkelsti 

til fart. 

Thor og Dag Ottos 
tempo trase 

Start: Grimstad sentrum, 46 km

Togtur og sykkeltur 
Start: Nelaug, 38 km 

Tog fra Arendal. Butikk på Nelaug, 
142 m.o.h.  Flotte sykkelveier i vari-
erende landskap. Bademuligheter og 

Fra strand 
til Strand på Fevik 
Start: Fevik skole, 5 km 

Sjønær, lettsyklet tur. Bademuligheter 
i Movika og på Storesand. Fevik gård 
og Lille Bergen er verd et stopp.

Båtfolkets eldorado er tilgjengelig 
også uten båt. Ta deg tid til å stoppe 
opp. Kilsund har mat og kart. 

Ut til Sørlandsleia 
Start: Strengereid, 15 km

Lettsyklet tur på sykkelsti og

omgivelser og muligheter for bad 
i Hauslandstjenna.

Rundt Grefstad 
Start: Fevik lysløype, 5 km

Vestlandske hovedvei 
Start: Grimstad sentrum, 30 km

Den gamle hovedveien til 
Lillesand fra 1805 er kupert, 
men vakker. Bademuligheter ved 
Svennevig. Grus og asfalt.

Lettsyklet tur på sykkelsti ogomgivelser og muligheter for bad 

i Hauslandstjenna.

Rundt Grefstad 
Start: Fevik lysløype, 5 km
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Langs kysten forbi gjestehavn, 

båthavn og sørlandshus. Servering 

på Moringen før ferjetur tilbake?

Snarvisitt til Kolbjørnsvik 
Start: Arendal by, 5 km
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Arendal

Spesialdesignet Kortstokk 
med 52 sykkelturer fra Arendal og Grimstad

Kampanjer med fokus på mobilitet / Kortstokk av Aktiv profil,  Kristiansand



34 Fredag 10. juni 2016

Sykkelbyene Arendal og  
Grimstad har utviklet en  
unik kortstokk med  
interaktive kart til 52  
sykkelturer i vårt distrikt.

LIV EKEBERG
liek@agderposten.no     992 61 900

– Vi er veldig stolte og glade over ende-
lig å få vise fram denne kortstokken, 
sier folkehelsekoordinator i Arendal, 
Tone Merete Worren Kløcker.

For de to sykkelbyene Arendal og 
Grimstad har i hemmelighet samar-
beidet om kortstokken i to år. 

Hjerterdame på øya
– Kortstokken er bygget opp med sti-
gende vanskelighetsgrad, slik at de la-
ve tallene har enkle og 
korte turer. Jo høyere 
tall, jo lengre og mer 
krevende tur, forklarer 
folkehelsekoordinator i 
Grimstad, Christine 
Mikkelsen.

Alle de svarte kor-
tene er ruter som star-
ter i Grimstad, mens 
de røde turene starter i 
Arendal.

Velger du for eksempel Hjerterda-
me, får du opp turforslaget «Indrefilet 
Tromøy øst» og beskrivelsen: «19 km. 
Landlig tur på stier og veier. Bær-
plukk, bad eller bare kjenne ekte syk-
kelglede. Ta en tur utenom Øyna helt i 
øst.»  

Vil du ha fram det digitale kartet, 
og en mer detaljert beskrivelse, henter 
du fram smarttelefonen, holder QR-
leseren over kortet du har valgt ut – og 
vips lastes kartløsningen inn.

Eneste i landet
Ideen til den unike kortstokken hadde 
Jan Kongsgård i Aktiv Profil, som og-
så har stått for den visuelle utformin-
gen. Selve utvelgelsen av de 52 turfor-
slagene og beskrivelsen som følger 
hver enkelt tur har folkehelsekoordi-
natorene i de to kommunene skrevet.

– Vi har syklet hver eneste rute i 
stokken, bortsett fra én tur, som må 

nevnes spesielt; Rådmannens Runde, 
altså hjerter-ess, er det Harald Daniel-
sen i Arendal som har bidratt med. 
Han er en svært aktiv syklist som sy-
kler både langt og hardt, så hans rute 
måtte bli et ess, forteller Kløcker.

Kronprinsparet fikk de første
I sykkelkurven på el-sykkelen som 
Anne Merete Holmberg (67) fra Grim-
stad har fått låne av kommunen, ligger 
også en kortstokk som hun gleder seg 
til å prøve ut. Hun er utvalgt fordi hun 
sammen med Geir Fredrik Sissener 
(50) i Arendal i våres tok utfordringen 
fra Agderposten om å delta i Sykle til 
jobben-aksjonen og rapportere til oss 
om opplevelsen ved å sykle mer (se 
egen sidesak).

– Målet er jo at folk skal få lyst til å 
sykle mer, ikke bare til og fra butikken 
eller jobben, for vi har så mange flotte 

stier og gang- og syk-
kelveier i området vårt, 
sier Christine Mikkel-
sen.

Kronprinsparet fikk 
de to første kortstok-
kene da de besøkte 
Grimstad i anledning 
200-årsjubileet denne 
uka. Også vinnerklas-
sen i Sykle til skolen-

konkurransen har fått hver sin. Heret-
ter vil meningsmann kunne kjøpe 
kortstokken på et par hoteller og på 
turistkontorene. 

Gull i kart-NM
Den digitale kartløsningen har Aren-
dal kommune stått for, i samarbeid 
med IT-selskapet Geodata.

–Jeg kjenner ikke til at noen andre 
kommuner har laget noe lignende, 
men jeg tipper flere blir inspirert nå, 
sier Heidi Liv Tomren fra kartavdelin-
gen i Arendal kommune. 

Hun stikker hånden ned i en pose 
og fisker fram et innrammet diplom 
fra NM i digitale kartløsninger. For 
det finnes, faktisk. Og her stakk Aren-
dal nylig av med førsteplassen i kate-
gorien «Folkejuryens pris» for beste 
kart, nettopp for løsningen utviklet til 
kortstokken med 52 sykkelturer i 
Arendal og Grimstad.

Først i landet med unik kortstokk

VIL HA FLERE TIL Å RULLE MER: Sykkelbyene Arendal og Grimstad har samarbeidet om en kortstokk              med 52 sykkelturer som skal inspirere folk til å sykle mer. Fra venstre ser vi folkehelsekooridator Christine Mikkelsen, 
el-sykkelambassadør Anne Merete Holmberg, Heidi Liv Tomren fra kartavdelingen i Arendal kommune               med gull-diplomet, og folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker. 

«Vi har syklet 
hver eneste ru-
te i stokken, 
bortsett fra én»

VELG TUR: Her har vi scannet koden på kortet Hjerter ess, som tar oss til en av de lengste og mest krevende 
turene i kortstokken, nemlig rådmann Harald Danielsens runde. For flere detaljer, klikker du på turbeskrivelse.

«KARTSTOKK»: Med mobilen skanner du QR-kode på kortet, og vips! 
Er du innne i det interaktive kartet med fyldig beskrivelse av turene.

sport&livsstil
37 00 37 30 eller sporten@agderposten.no

Liv Ekeberg
liek@agderposten.no

Vidar Lorentsen
vilo@agderposten.no

Alexander Nupen
alnu@agderposten.no
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Først i landet med unik kortstokk

VIL HA FLERE TIL Å RULLE MER: Sykkelbyene Arendal og Grimstad har samarbeidet om en kortstokk              med 52 sykkelturer som skal inspirere folk til å sykle mer. Fra venstre ser vi folkehelsekooridator Christine Mikkelsen, 
el-sykkelambassadør Anne Merete Holmberg, Heidi Liv Tomren fra kartavdelingen i Arendal kommune               med gull-diplomet, og folkehelsekoordinator Tone Worren Kløcker. 

EL-SYKKEL-AMBASSADØR: – Den har gitt meg en ny frihet. Jeg er 
blitt helt hekta, avhengig av denne her, sier Anne Merete Holmberg (67) 
om el-sykkelen hun har på lån fra Grimstad kommune. 

Forskere frykter at fedmeepidemien vil 
føre til flere tilfeller av hjertesvikt selv om 
yngre med fedme skulle klare å justere 
vekta senere i livet, skriver skriver fors-
kningsmagasinet Gemini. Jojo-slanking og 
høy BMI i ung alder øker risikoen for hjer-

tesvikt, viser ny forskning. Selv om en kla-
rer å legge om til sunnere livsstil, er faren 
for hjerteproblemer forhøyet, og selv for 
lett overvektige øker faren med 45 prosent 
sammenlignet med normalvektige. Det er 
forskere ved NTNU som har sammenstilt 

data fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag) der 26.000 persone deltok 
både i 1966, 1969 og midt på 1980- og 
1990-tallet. De som hadde stabil vekt på 
alle tre måletidspunktene hadde lavere ri-
siko enn de som gikk opp eller ned i vekt. 

Ung overvekt gir større fare for hjertelidelser

– Den største gevinsten er på 
det mentale plan. Jeg har ikke 
gått ned noe, men jeg er jo så 
opplagt og glad!

Anne Merete Holmberg (67) 
forteller om sitt ferske kjærlig-
hetsforhold til «Elvira», el-syk-
kelen som hun siden slutten av 
mars har fått låne av Grimstad 
kommune i forbindelse med vår 
Sykle til jobben-reportasje. 

– Jeg har jo ikke førerkortet, 
så denne sykkelen har gitt meg 
en helt ny frihet i hverdagen, 
sier Holmberg. 

Pensjonisten har en aktiv 
ukeplan med mange politiske 
møter, både som Ap-represen-
tant i kommunestyret, fylkes-
tingets samferdsels- og miljøko-
mité og med ekstrajobb på RE-
MA 1000 på Oddensenteret. 

– Før måtte jeg alltid spørre 
sønnen min om å bli kjørt og 
hentet hit og dit. Nå setter jeg 
meg bare på sykkelen! 

Dro seg ut av sofaen
Kvelden før vårt møte kjente 
hun seg trøtt og sliten etter en 
dag med lange møter. Hun sov-
net på sofaen, men tok seg på 
tak da hun våknet: 

– Nei, ta deg en tur på sykke-
len, sa jeg til meg selv, og da for-
svant jo hodeverken og jeg fikk 
masse ny energi, forteller Holm-
berg, som logget 21 kilometer på 
el-doningen sin den kvelden.  

Da vi presenterte henne og 17 

år yngre Geir Fredrik Sissener 
som våre to «case» i Sykle til 
jobben-perioden, uttalte Holm-
berg at målet var å sykle hver 
eneste dag. 

– I snitt har det nok blitt fem 
av sju dager, anslår Holmberg, 
som også har latt venner få prø-
ve el-sykkelen.

– Folk prøver «Elvira» og sier 
«Åh! En sånn en skal jeg ha!». 
Så nå håper jeg vi blir en ven-
negjeng som kan dra på sykkel-
ferie til høsten eller neste som-
mer, til Rallarvegen, Gotland 
eller Skagen, sier Holmberg.

Må finne erstatter
– Du uttalte i mars at «hvis jeg 
får igjen på skatten, skal jeg in-
vestere i en el-sykkel»?

– Ja, men jeg fikk bare igjen 
en tusenlapp, så nå venter jeg på 
feriepengene. Men neste onsdag 
må jeg levere tilbake «Elvira» til 
kommunen, så innen den tid må 
jeg ha skaffet meg en egen el-
sykkel. For jeg er helt hekta!

Et par centimeter rundt mid-
jen mistenker hun har forsvun-
net på veien også, men det er 
ikke det viktigste. 

– Hovedgevinsten er på det 
mentale; jeg blir jo så opplagt og 
glad av all denne syklingen!

Neste uke kan du lese hvor-
dan det har gått med nærings-
livsleder og politiker Geir Fred-
rik Sissener i Arendal gjennom 
Sykle til jobben-perioden.

- Har blitt 
el-hekta

KNEKT: Et av de 52 kortene. SCANN MEG: Tone Worren  
Kløcker med spesial-kort-t-skjorte.

FAKTA

l Du må ikke kjøpe kortstok-
ken eller ha smart-telefon 
med QR-leser for å få tilgang 
til det interaktive kartet med 
forslag til 52 sykkelturer: 
l Gå til nettsidene til Arendal 
og Grimstad kommune. Velg 
boksen Kultur, idrett, fritid, 
klikk på boksen Tur- og fri-
luftsliv, og klikk på boksen 52 
sykkelturer i Arendal og Grim-
stad. 
l Her kan du også skrive ut 
pdf-fil med detaljerte beskri-
velser av hver enkelt tur.

52 turforslag
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Lage et sykkelbibliotek - for å la folk prøve alternativer til bil
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