
 
 

Arbeidsprogram for SLF Bergen og Omegn 2017-2018 

Politisk lobbyarbeid 

● Bedre samarbeidet med gang- og sykkelgruppen og sykkelsjefen i Bergen 
Kommune. 

● Styrke samarbeidet med den nye Bymiljøetaten og deres sykkelveikontor 

Sykkeltilrettelegging 

● Bidra med innspill om i Bergen, med hovedmål om sammenhengende sykkelnett av 
høy kvalitet 

● Jobbe med strakstiltak for forbedring av sykkelforholdene i eksisterende veinett. 
● Prioriterte strekninger er fra Åsane til Flesland og fra Landås til Loddefjord, med 

spesielt fokus på sammenhengende sykkelinfrastruktur gjennom sentrum. 
● Jobbe for attraktiv sykkelparkering ved kollektivknutepunkter, 

undervisningsinstitusjoner, idrettsanlegg og handels- og arbeidsplasser 
● Skrive høringsuttalelser på planer som angår viktige sykkelinteresser 
● Arbeide for å bli involvert i planleggingen av infrastruktur utover å være 

høringsinstans  
● Fortsette arbeidet med «Hjertesone»-prosjektet i samarbeid med Trygg Trafikk. 
● Dokumentere tilstanden på den eksisterende sykkeltilretteleggingen. 

Vedlikehold 

● Jobbe for bedre systematikk i vegvedlikeholdet for sykkeltrafikk. 
● Følge spesielt opp sykkeltilrettelegging i forbindelse med utbyggingsprosjekter. 

Informasjonsarbeid 

● Arrangere «Sykkelens dag» og delta i arrangeringen av «Europeisk mobilitetsuke», 
vintersykkeldagen, samt delta på andre relevante arrangementer. 

● Opprettholde synlighet i media gjennom intervjuer, artikler og leserinnlegg, samt 
aktivt opprettholde kontakten med aktuelle aviser for å vise oss fram og si vår mening 
i trafikk- og sykkelrelaterte saker. 

● Promotere SLF Bergen og Omegn i sosiale medier, som Facebook og Twitter.  
● Bruke våre egne nettsider (http://www.syklistene.no/lokallag/bergen/) aktivt. 

Medlemmer og organisasjon 

● Arbeide aktivt med verving, med et mål om å øke antallet medlemmer i Bergen og 
omegn til minst 1000. 

● Opprettholde kontakt med lokale medlemmer ved hjelp av nyhetsbrev, minst to per 
år. 

● Invitere medlemmene til å arbeide med arrangering av ulike tiltak, turer, og hjelpe å 

http://www.syklistene.no/lokallag/bergen/


skrive høringssvar 

Sykkelturisme 

● Få utviklet flere rutebeskrivelser og kart for sykkelopplevelser i Bergensområdet i 
samarbeid med relevante etater (Bymiljøetaten, Statens Vegvesen Vest m.fl.) 

● Arrangere minst to sykkelturer i løpet av 2018, en på våren og en på høsten. Vi 
prøver å gjøre det sammen med turlaget, dato ble satt tidlig; 10.juni og 2.september 

 
 

Sykkelklubber 
● Bedre kontakt mellom SLF og sykkelklubbene i Bergen og omegn 
● Bruke oppmerksomheten etter sykkel-VM til å bedre de generelle sykkelforholdene i 

Bergen og omegn. 
 


