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Asdal x Myra x Sandum  

Birkenlund x Nedenes  Stinta x 

Eydehavn  Nesheim  Strømmen x 

Flosta  Roligheden x Stuenes x 

Hisøy x Rykene x Arendal Int.  

Moltemyr x Sandnes  Steinerskolen x 

St. Franciskus  

 

 

Møtet foregikk i bystyresalen. Der Ragnhild Hamre, som er klima og miljørådgiver, fortalte 

om kampanjen ”Beintøff” og Ole Jørgen Ekholm la frem kommuneplanen for trafikksikkerhet 

2015 – 2018. 

 

”Beintøft” 

”Beintøff” er en gå - og sykkelkampanje som har en aktiv periode fra 7. april til 27. mai. Her 

kan klasser registrere for å vise hvor mange som har gått eller syklet til skolen. Det er 

pengepremier til beste klasser og til beste skole.  

Målsetningen til dette prosjektet er at det skal være 80% av elevene skal gå til skolen. Om 

flere elever går til skolen, vil det kjøre færre biler som kjører til skolene, som igjen gjør 

skoleveien tryggere. 

Skolene har gitt gode tilbakemeldinger til denne aksjonen. Elevene virker giret på at flest 

mulig elever i klassen går og det gir en felles målsetning og samhold. 

Ungdomstrinnene er mer utfordrende å få med i denne aksjonen, derfor har de fått en noe 

kulere nettside. 

I forbindelse med denne aksjonen kan det være lurt å se om skolene har nok av 

sykkelstativer som det er trygt å sette syklene sine fra seg i. 

 

 



Kommuneplan for trafikksikkerhet 2015 – 2018. 

Denne kommuneplanen skal ligge på kommunens hjemmeside.  

Selv om kommunen har dårlig økonomi nå, så opprettholder kommunen samme satsing på 

dette området. 

I en del tilfeller der det vaskelig til å lage gang og sykkelsti, ser kommunen etter alternative 

ruter som for eksempel stier. 

Det har vist seg at nyoppførte prosjekter ikke bestandig har vist seg å være gode nok. Dette 

vedkjenner kommunen at de har et forbedringspotensial og tar det til etterretning.   

Arendal kommune ønsker å bli en sykkelby og satser fram mot dette. Det er flere som sykler 

nå og da viser det seg ulykkesstatistikken har gått opp noe for denne gruppen. Husk og bruk 

sykkelhjelm. For bilister viser det seg at statistikken for drepte og hard skadde har gått ned. 

Det er en egen gruppe i kommunen som jobber konstant med å trygge trafikken.  

Tiltak og prioriteringer for trafikksikkerhet ligger på kommunes hjemmeside. 

 

Ref. 

Frode Rølvåg 

 


