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Høringsnotat – Revidert sykkelbrosjyre 

 

Eksisterende sykkelbrosjyre ‘Sykkelbygda Saltdal’ har nå et lite restlager igjen, og det er 

behov for å trykke opp nye brosjyrer. I den forbindelse er det gjort en revisjon av innholdet, 

og det er vurdert at dette bør oppdateres og fornyes. 

Revisjon av brosjyren er gjort i et samarbeid mellom kommunens folkehelsekoordinator 

Solveig Annie Strøm og Saltdal Utvikling KF. Det er enighet om at det skal tas inn ny og 

oppdatert informasjon og noe av det gamle innholdet tas ut. Det vurderes å skifte ut 

bildematerialet. 

Sykkelstien i Saltdal er under oppgradering med skilting, sikring mot elva og generelt 

vedlikehold som utføres av Saltdal kommune/Plan og Utvikling ved prosjektingeniør Tore 

Eilertsen. Det er også behov for å fortsette et årlig vedlikehold med skoging og påfyll av grus 

spesielt ved overgangene mellom broer og sti, der nivåforskjeller gjør at det blir en 

sikkerhetsutfordring. Det har vært gjort tilrettelegging med bord og benker og det er satt 

opp gapahuker. 

Sykkelstien har en viktig funksjon i flere pågående prosjekter, blant annet Salten Regionråds 

og Salten Friluftsråds prosjekt ‘Sykkel i Salten’ som er en samordnet satsing på tur- og 

turistsykling i Salten. Sykkelstien er tatt inn som et prioritert område av Bedrifts-nettverket 

for reiseliv i Saltdal, og vil bli jobbet videre med i et 3-årig hovedprosjekt som starter høsten 

2018. Sykkelstien er valgt som en av 5 utvalgte turmål i Saltdal, som er meldt inn til Salten 

Friluftsråds prosjekt ‘55 forførende turmål i Salten’. 

Sykkelstien har en viktig funksjon for både folkehelse og reiseliv, og er et fellesgode som 

tjener både bygdas egne innbyggere og også tilreisende gjester og turister. For folkehelse 

har sykkel en bred appell som familieaktivitet med trimkasser og severdigheter langs ruta. 

For reiselivet er den et aktivitetstilbud til de mange veifarende som reiser rundt med sykkel 

bak på bilen.  

Bedriftsnettverket for reiseliv vil vurdere mulighetene for å etablere en form for sykkelutleie 

i sitt prosjekt, i tillegg til å se på hvordan stien kan brukes i vinter- og skuldersesongene.  Det 

vil fokuseres på adkomsten til bedriftene som ligger langs sykkelstien, med muligheter for 

servering, overnatting, fiskemuligheter etc. Sykler kan i dag leies ved Saltdal Utstyrssentral. 

Hovedfunksjonen for en ny sykkelbrosjyre er et godt og detaljert kart som også viser 

mulighetene for aktiviteter og opplevelser som ligger i tilknytning til stien. Det vil bli 

avmerket på kartet ulike severdigheter som Kvernsteinsbruddet, Bygdetunet, Telegrafruta, 

Nordland Nasjonalparksenter med Adde Zetterquist Kunstgalleri, Vensmoen, o.a. Noen 

merkede T-løyper og fiskeplasser vil bli tatt inn. Det samme gjelder serveringssteder, hytter 

og annen overnatting, gårdsturisme osv. 
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Forslaget om ny brosjyre/innhold oversendes med dette til høring, innkomne uttalelser vil 

ikke bli besvart direkte, men vil bli evaluert og hensyntatt i beslutningsprosessen så langt det 

er mulig.  

Brosjyren skal trykkes i samme format som tidligere (A4) som er gunstig prismessig, men 

som samtidig kan begrense informasjonsmengden. 

Høringsfristen settes til 20.8 og innspill bes sendt snarest og innen fristen til: 

 

postmottak@saltdal.kommune.no 

 

For ytterligere informasjon eller spørsmål kan følgende personer kontaktes: 

 Folkehelsekoordinator Solveig Annie Strøm:  solveig.stroem@saltdal.kommune.no  tlf. 

756 82007  

 Saltdal Utvikling KF:  elin@saltdalutvikling.no   tlf. 477 03705  

 

 

 

 
Bilde fra en av de flotte rasteplassene. 
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