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Cittaslow Sokndal – universell utforming



Folket langs kysten

 3.267 innbyggere. 295 km2.

 Senter: Hauge i Dalane.

 Andre tettsteder: Åna-Sira, 
Jøssingfjord, Sogndalstrand, 
Rekefjord, Nesvåg m.v.

 Næringsliv.

 Jøssingfjordsenteret og regionalt 
motorsportsenter.

 Nordsjøvegen.

 www.sokndal.kommune.no

 www.cittaslow.com













Cittaslow - bakgrunn

 Cittaslow ble etablert 15. oktober 
1999 da 33 byer i Italia skrev under 
et medlemscharter.

 Utgangspunkt: Ta vare på særpreg 
og ikke bli lik alle andre.

 Hovedmål: Bedre livskvaliteten til 
innbyggerne, skape identitet til stedet 
og gjestfrihet. 

 I dag er det 150 medlemmer fordelt 
på 25 land. 

 Nordisk nettverk etablert i 2009.



Cittaslow – 52 kriterier

 Prinsipper for miljøarbeidet. Kvalitetskontroll av 
luft, vann og landskap, kildesortering, 
kloakkrenseanlegg, kommunal energispareplan, 
regulering av uønsket reklame, kontroll og 
reduksjon av støy.

 Infrastruktur. Planer for renovering og 
restaurering av historiske sentrum, sykkelstier, løfte 
fram kollektivtrafikken, universell utforming, 
program for fremme familieliv og lokale aktiviteter, 
grøntområder med kvalitet, ”Friendly shops”, 
servicesenter og Cittaslow-kontor.

 Tekniske løsninger for bymiljøet. Fiberkabel, 
lære innbyggerne å bruke kommunale tjenester via 
internett, markedsføring av distansearbeid, kontroll 
av støy, fargesetting av bygninger, søppeldunker 
som passer inn i miljøet, 

 Fremme av lokal produksjon. Økologisk 
landbruk, fremme lokale produkter, opplæring i 
smak- og ernæringslære i skolene, opprettholde og 
fremme lokale kulturarrangement.

 Gjestfrihet. Utdannelse innen reiseliv og 
gjestfrihet, skilting, tilrettelegging, ”slow-turer”, 
tydelige priser.

 Informasjon. Informasjon og få innbyggerne til å 
bli endel av Cittaslow-filosofien, engasjement.



Nordisk nettverk Cittaslow

www.cittaslow.com



 Organisering.
 Informasjon og pressebearbeiding.
 Samarbeid med næringsforeningen om 

servicekurs og ampler.
 Årlig Pyntepris.
 Årlig Servicepris.
 Kjærlighetsuke, arrangert for 10.gang.
 Begravelse av Janteloven.
 Velkomstpakke til innflyttere.
 Årlig samling med innflytterne.
 Romjulstreff.
 Samarbeid med Frivilligsentralen. 

Samarbeid i Nordisk nettverk Cittaslow.
 Internasjonalt samarbeid.
 Småsamfunnssatsing 2007 – 2009.
 Igangsatt sertifisering av Cittaslow-

bedrifter.

Hva er gjennomført?





Hva er planlagt?

 Videreføring av det som er igangsatt.

 Arbeide for større lokalt engasjement.

 Sertifisering av Cittaslow-bedrifter.

 Enda bedre samarbeid med 
næringsforening, lag/foreninger og 
ungdomsråd.

 Profilering av sentrum i samarbeid med 
næringsforeningen.

 Tiltak for å få flere til å sykle/gå til jobben i 
samarbeid med Folkehelsegruppen.

 Universell utforming – skilting m.v.

 Sette Cittaslow-stempel på ulike tiltak.







Hva ønsker vi å oppnå med 
medlemskapet i Cittaslow?

 Økt livskvalitet.

 Identitet og stolthet til bygdo.

 Flere gjester som tas godt 
imot.

 Engasjement i befolkningen.

 Flere innbyggere og flere 
arbeidsplasser.

 Positiv profilering. 

 Støtte og heie på hverandre.

 I Sokndal har vi lov å være litt 
galne!

















































Velkommen til det gode liv i Sokndal!


