Premie for bærekraftig mobilitet

Vinnere av den
EUROPEISKE
MOBILITETSUKA
2018 er:

Premiene går til den kommune som har gjort
størst innsats for å øke bevisstheten om
miljøvennlig transport. Premiene er delt i to
kategorier: en for kommuner med mer en 50
000 innbyggere og en pris for kommuner som er
under denne grensen. I tillegg gir Sustainable
Urban Mobility Plan (SUMP) en pris til kommuner
og fylkeskommuner for vellykkete bærekraftige
og urbane mobilitetsplaner.
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Besøk vår Youtube-side for å se våre videoer av vinnerne:

www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Mer Informasjon
www.mobilitetsuken.no

European Secretariat
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brussels – BELGIUM
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

@MobilityWeek
@EuropeanMobilityWeek
@europeanmobilityweek

Publikasjoner og verktøy for å organisere dine lokale EUROPEANMOBILITYWEEKarrangementer kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.mobilityweek.eu
Vil du ta kontakt? Kontakt det europeiske sekretariatet eller din nasjonale koordinator
for råd:www.mobilityweek.eu/contact
Med politisk og økonomisk støtte fra:
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Mobility and Transport
B-1049 Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport
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Om mobilitetsuka
Hvert år mellom 16.-22. september
markeres den europeiske Mobilitetsuka.
Mobilitetsuka er en internasjonal
kampanje med sikte på å forbedre
folkehelsen og livskvaliteten gjennom å
fremme ren og bærekraftig transport i
byer og tettsteder.

Kan vi senke våre karbonutslipp,
forbedre luftkvaliteten, og gjøre våre
urbane områder mer behagelige å bo og
arbeide i?
Fjorårets mobilitetsuke hadde stort
engasjement og deltakelse der nesten
2800 byer deltok i kampanjen.

Bli med og meld deres aktiviteter og arrangementer på: www.mobilityweek.eu

#mobilityweek

Årets tema: aktiv transport
Kroppene våre er skapt for bevegelse,
men mange av oss sliter med å sette av
tid til å være aktive. De fleste av rutinene
våre består av å sitte stille: i trafikken,
ved bordet eller foran en skjerm. Men
hva om vi kunne integrere trening som
en naturlig del av hverdagen samtidig
som vi sparer penger?
EUROPEISKEMOBILITETSUKE 2019
fokuserer på aktiv transport, sikkerhet
for dem som går og sykler, og fordelene
det kan ha for vår helse, vårt miljø, og for
bankkontoen vår!

Byer og tettsteder som prioriterer aktiv
transport istedenfor bilbruk, oppfattes
også som mer attraktive på grunn av
mindre trengsel, bedre sosialt miljø og
med det økt livskvalitet.
Derfor oppfordres dere til å bli med på
årets mobilitetsuke i September og selv
oppleve fordelene med økt fokus på
aktiv, helsefremmende og tilrettelagt
transport.
For mer informasjon, besøk:
www.mobilityweek.eu/theme-2019

Aktive transportformer, som å gå og
sykle, er miljøvennlig og bidrar til å holde
oss sunne og friske, med sterke hjerter
og sinn som gjør oss forberedte til å
takle hva enn vi møter på.
Walk with
us!

#walkwithus

MOBILITYACTIONS
Ønsker du å delta i EUROPEISK MOBILITETSUKE, men ikke i perioden 16-22
september? Det er fullt mulig!
Bedrifter, frivillige organisasjoner, skoler
og andre oppfordres til å registrere sin
MOBILITY ACTION på nett.

I motsetning til deltakelse i EUROPEISK
MOBILITETSUKE, pågår MOBILITY
ACTION året rundt.
La verden få vite hva din kommune eller
bedrift gjør for å legge til rette for aktiv
transport!

Besøk:
www.mobilityweek.eu/mobility-actions
for mer informasjon.

www.mobilityweek.eu

