Vi utvider bysykkelnettverket på Ålgård!
• Ønsker du bysykler utenfor din
butikk eller bedrift eller i ditt vellag?
• Butikker blir tilgjengelig for flere kunder!
• Ansatte i din bedrift får større
fleksibilitet, og økt aktivitet gir mindre
sykefravær som bonus!
• Ditt nabolag kobles tettere på busstraseene

• Bysykkelnettverket på Ålgård består
i dag av 5 ladestasjoner. Vi ønsker
oss flere.
• Gjesdal kommune vil spleise med
deg, og betaler 65 % av prisen for
en ladestasjon
• Ta kontakt med Gjesdal kommune
om du vil være med!
Frist: 21. oktober

• Tekst / bilde

Bli med på spleiselag!
• Alle bedrifter og vellag på Ålgård kan kjøpe
ladestasjoner for å koble seg på bysykkelnettverket i Rogaland.

• Gjesdal kommune ønsker at bysykler skal
bli en naturlig del av transportløsningen i
hele Ålgård. I 2021 ønsker vi å sponse to
nye ladestasjoner på Ålgård, og inviterer
derfor næringsliv og vellag til å søke om å
få støtte til å få sin egen ladestasjon og
tilgang til alle bysyklene på Ålgård.
• For å få støtte må du ta kontakt med
kommunen innen 21. oktober:
• E-post: post@gjesdal.kommune.no
• Telefon: 47517466

Praktisk informasjon
• Krav til plassering, på Ålgård:
• Ved hovedinngang til bedrift eller butikk*
• I et boligområde*
• Klargjort grunn for ladestativ
•

2550 cm X 1820 cm

• Strømkurs på 230V/10A må føres fram til
grunnen**
•

Bedriften betaler forbruket knyttet til lading (anslagsvis
369,6 Kwh/år)**

• Pris
• Ladestasjon med 4 lade-punkt: 36 000 kroner
• Sykkel: 25 114 kroner***
• Sum «startpakke»: 61 114 kroner
•

Gjesdal kommune sponser ca 65 %: 41 114 kroner

•

Du betaler 20 000 kroner

*Kolumbus må sjekke og godkjenne signalstyrke
**Vellag kan få assistanse fra kommunen til klargjøring og påkobling til strøm
***Det står til en hver tid minst 12 sykler på Ålgård. Det varierer hvor disse
befinner seg. Ved å kjøpe dere inn i ordningen får dere tilgang på hele
nettverket og alle syklene.

Litt om gjennomføring
• Tildeling og etablering:
• Etter fristen, 21. oktober, velger Gjesdal
kommune ut de 2 beste plasseringene, og tar
deretter kontakt med de som har meldt
interesse. Når grunnen er klargjort vil Kolumbus
montere ladestasjonen og levere en ny sykkel,
som kan tas i bruk umiddelbart av alle som
kjøper billett.

• I tilfelle stor interesse vil Gjesdal kommune
velge ut de to antatt beste lokaliseringene.
• Det er ønskelig at bysykkel-nettverket utvides
slik at flest mulig på Ålgård kan ta syklene i bruk
i sin hverdag. Derfor ønsker vi at det skal være
god dekning i sentrum, hvor mange skal til og
fra, og at de ellers er spredt rundt på hele
Ålgård. Videre er det ønskelig at de plasseres i
områder som i dag ligger lagt fra buss-traseene.
Lokaliseringer som berører mange folk vil
prioriteres. Valget blir tatt ut fra en
helhetsvurdering, med tanke på å supplere
dagens nettverk best mulig.

Mer informasjon om bysykkel-ordningen og kart over alle
ladestasjoner i Rogaland ligger på
https://www.kolumbus.no/reise/sykkel-oversikt/bysykkelen/

Til slutt:
• Alle bedrifter kan koble seg på Kolumbus
sitt bysykkel-nettverk, uavhengig av denne
invitasjonen om spleiselag.

• Dersom du ønsker å koble deg på
nettverket for å tilby bysykler til dine
ansatte, besøkende og kunder, så er du
velkommen til å ta kontakt med kommunen
eller Kolumbus for mer informasjon:
• Gjesdal kommune, Tore Glette-Iversen
• E-post: tore.gletteiversen@gjesdal.kommune.no
• Telefon: 47517466

• Kolumbus, Sølve Rostøl Bulling:
• E-post: sølve.rostol.bulling@kolumbus.no
• Telefon: 41551889

Det er gjennom Gjesdal kommune sitt medlemskap i Klimanettverk Jæren at vi har fått midler til å utvide
bysykkelnettverket. Midlene deles ut av Miljødirektoratet i forbindelse med Europeisk Mobilitetsuke.
Årets tema for mobilitetsuka er «Hold deg sunn – reis bærekraftig».
Mer informasjon på kampanje-siden

