
Aktiviteter i 2021:Aktiviteter i 2021:
Covid-19 kan gjøre endringer for aktivitetene.Covid-19 kan gjøre endringer for aktivitetene.

Ungdomskvelder
Vår nystartede ungdoms-komite vil arrangere kvelder med ulike 
aktiviteter

Glattkjøringskurs for bedrifter  
Kurs for bedrifter på bestilling, instruktører fra  
Kjøreteknisk komité. 

Glattkjøringskurs for ungdom 
Gratis kurs for ungdom mellom 16 og 25, 
instruktører fra Kjøreteknisk komité. 

Åpen dag på NAF øvingsbane på Sotra
Gratis glattkjøring for alle 8. september, 
instruktører fra Kjøreteknisk komité.

Våroppfriskningskurs for MC  
Kurs for å sikre tryggere og bedre MC førere, 
ekstern kursholder.

Felles MC turer
MC komitéen arrangerer planlagte og spontane  
MC turer for medlemmer.

Førstehjelpskurs 
Røde Kors sitt kurs i førstehjelp og skadestedhåndtering. 
Gratis for medlemmer.

Kjøretime med kjørelærer for  
sjåfører over 70 år

Bestill time med autorisert kjørelærer til sterkt  
redusert pris.  

Senior Trafikk Kurs Kurs for seniortrafikanter, ekstern kursholder. 

Seniormøter på NAF-senteret 
Seniorkomitéen arrangerer temakvelder hver andre  
tirsdag i måneden (unntatt juni og juli). 

Medlemskveld Kvelder hvor vi inviterer medlemmer til gratis kontroll av bl. 
a. bremser, dekk, lys og frontrute.

NAF avd. Bergen og Omegn 
Kokstaddalen 5, 5257 Kokstad.
bergenogomegn@lokal.naf.no

Tlf. 55 17 55 80

NAF Sentre i Bergen 
Kokstad: Kokstaddalen 5.

Åsane: Liamyrane 6. 
Tlf. 08505

Kontaktinformasjon:Kontaktinformasjon:

Om oss:Om oss:

NAF
Bergen 

og Omegn

Vi tar ansvar og vil bidra til 
å gjøre Bergensområdet til et 

tryggere og bedre sted 
å være trafikant.

naf.no/bergen

NAF er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som iva-
retar medlemmets behov som trafikant. NAF avd. Bergen og Omegn har nærmere 

70 frivillige som bruker av sin fritid og engasjerer seg i følgende komitéer: 
Kjøreteknisk, Ungdom, MC, Senior og Trafikksikkerhet. 



Lokalavdeling Bergen og Omegn

Velkommen til NAF avd. Bergen og Omegn, avdelingen er landets nest 
største med cirka 35.000 medlemmer i kommunene Bergen, Askøy, Nye 
Øygarden, Bjørnafjorden, Jondal i Ullensvang, Austevoll, Tysnes, Sam-
nanger, Vaksdal og Kvam.

Avdelingen har over 60 aktive tillitsvalgte organisert i komiteer som bidrar 
til å gjøre Bergensområdet til et tryggere og bedre sted å være trafikant. Vi 
har Trafikksikkerhetskomite, MC komite, Seniorkomite, Ungdomskomite og 
Kjøreteknisk komite. Komiteene gjennomfører aktiviteter som glattkjøring-
skurs, trafokksikkerhetsaksjoner, våroppfriskingskurs for MC, temakvelder 
og andre arrangement for NAF-medlemmer i vårt område. 

Trafikksikkerhetsarbeid er høyt prioritert i NAF, og vi ser med stor uro på  
ulykkene som skjer på veiene våre. Vi har derfor stort fokus på tiltak som 
kan bidra til å redusere antall hendelser. Vi arrangerer bl.a.
• refleksaksjoner
• seniortrafikant-kurs 
• glattkjøringskurs for ungdom 
• sykkellyktaksjon

Veistandarden i vårt område er for dårlig. Vi i NAF utøver trykk på våre 
politikere for et bedre veivedlikehold, trygge skoleveier og prioritering av 
veiutbygging som E16, Ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen.

Få mer ut av medlemskapet Få mer ut av medlemskapet 

Med NAF Medlem i lomma har du medlemskapet tilgjengelig hvor enn du Med NAF Medlem i lomma har du medlemskapet tilgjengelig hvor enn du 
måtte ferdes. Tjenestene våre ligger i appen. Kampanjer og rabatter også. Noe måtte ferdes. Tjenestene våre ligger i appen. Kampanjer og rabatter også. Noe 
vil du alltid finne i nærheten av deg, andre fordeler og muligheter oppdager du vil du alltid finne i nærheten av deg, andre fordeler og muligheter oppdager du 
med kartfunksjonen underveis. med kartfunksjonen underveis. 

Følg med på hva du sparer Følg med på hva du sparer 
  
Det skal lønne seg å være medlem. I medlemshistorikken gir vi deg oversikten Det skal lønne seg å være medlem. I medlemshistorikken gir vi deg oversikten 
over hva du sparer penger på. Foreløpig finner du våre egne tjenester der. Vi over hva du sparer penger på. Foreløpig finner du våre egne tjenester der. Vi 
legger til flere partnere etter hvert.legger til flere partnere etter hvert.

Medlemskort i appen Medlemskort i appen 

Appen er ditt digitale medlemskort for alt du behøver. Nesten.. Du må fortsatt Appen er ditt digitale medlemskort for alt du behøver. Nesten.. Du må fortsatt 
ha plastkortet for å få drivstoffrabatt hos Circle K, med mindre du har registrert ha plastkortet for å få drivstoffrabatt hos Circle K, med mindre du har registrert 
betalingskortet ditt i Circle K Extra.betalingskortet ditt i Circle K Extra.

NAF Medlem - ny medlemsappNAF Medlem - ny medlemsapp



NAF-teamet i ryggen

Å ha NAF-teamet i ryggen betyr tryggere bilhold og penger spart
NAF medlemskapet er personlig og gir veihjelp uansett om du kjører 
egen bil, leiebil eller sitter på med andre. Du har tilgang til tester på NAF-
sentrene og til våre bileksperter som rådgir deg ved behov -og ikke minst: 
NAFs advokater er eksperter på juridiske spørsmål rundt bilhold og kan 
spare deg for bekymringer og penger.
Med assistanser, nøkkelforsikring, egenandelsforsikring på leiebil og tusen-
vis av kroner å spare på sentrale og lokale medlemsrabatter blir medlem-
skapet gull verdt!

NAFs politikk: 

• Avskaffe bommene og bruke mer penger fra det offentlige til    
                finansiering av samferdsel.
• Bompengene må ned. Hvert år tar staten inn mellom 10 og 15
 milliarder kroner i bompenger. NAF-Magasinet MOTOR har estimert at   
 bilistene vil betale om lag 13 milliarder i bompenger i 2019.    
 De er alt for mye og en urimelig ekstrabeskatning av bilistene.
• All bompengefinansiert veibygging må finansieres av staten. Infrastruk  
 tur er et offentlig ansvar. Transport og mobilitet er en forutsetning for   
 samfunnsutviklingen. Ansvaret for å utvikle et godt transporttilbud kan  
 ikke legges på den enkelte bruker.

Trygg skolevei

Det skjer i så nært som alle lokalmiljøer. Barn som må ta seg fram langs 
trafikkfarlige veier for å komme til skolen. Unger som settes av utenfor 
skolen av foreldrene, mens bilene rundt krangler om plassen og skaper 
uoversiktlige og trafikkfarlige situasjoner. Skolebusser som stopper langs 
veikanten der hverken bussjåføren, skolebarna eller sjåfører på veien har 
oversikt.

Skrekkeksemplene er mange, det skjer nesten-ulykker både i byene og 
langs busstopp på landeveiene. Hele 34 prosent oppgir at trafikkfor-
holdene utenfor boligen deres er farlig for små barn, ifølge levekårsun-
dersøkelsen som SSB publiserte like før jul. Andelen er høyest i de største 
byene.  

NAF en pådriver 
NAF mener politikerne nasjonalt og lokalt har et stort ansvar for å legge 
til rette for at vi kan ferdes trygt i trafikken. Hvert år får altfor mange livet 
sitt endret som følge av ulykker. Derfor er NAF en pådriver for mer midtrek-
kverk, bedre rydding av sideterreng, brede og gode veiskuldre og tiltak 
som skiller gående og syklende fra biler.



 

 
Lars Hilles gate 30, 5008 BERGEN 

Tlf. 55 23 50 00

Avisabonnement.
NAF rabatt 10 %

Lokale medlemsfordeler:Lokale medlemsfordeler:

Få medlemsrabatt på bilvask her:Få medlemsrabatt på bilvask her:

følg oss gjerne på facebook.com/NAFavdBergenogOmegn
eller sjekk ut dine lokale fordeler på naf.no/bergen

De lokale medlemsfordelene kommer i tillegg til de nasjonale medlemsfordelene på naf.no

 

Kjerreidvika 12 B, 5141 FYLLINGS-
DALEN 

Tlf. 55 29 95 52 

Komplett understellsbehandling.
NAF rabatt 10 %

 

Liamyrane 6, 5132 NYBORG 
Tlf. 55 18 67 00 

Komplett understellsbehandling.
NAF rabatt 10 %

Litleåsveien 41, NYBORG 
Tlf. 55 23 01 80,  

www.team-bergen.no

 

Litleåsvegen 49, 5132 NYBORG 
Tlf. 55 19 90 90 

 
Ride er størst på kjøreutstyr i Bergen.

Rabatt på utstyr.
Ikke på kjøretøy MC eller  

verkstedstjenester.

NAF rabatt inntil 20 %

Åsane Tlf. 55 18 84 50, 
Minde Tlf. 55 27 37 47,  
Fana Tlf. 55 13 34 30, 
Drotningsvik Tlf. 55 50 05 20,

Maling og produkter  
til malerarbeid.

NAF rabatt 15 % av ordinær pris

10 % rabatt ved enkeltkjøp og opp 
til 25 % på komplett pakke. Rabat-
ten gjelder kjøreutstyr fra Bering, 
Triumph og Caberg (ikke Intercom)
Rabatten gjelder i butikk og 
nettbutikk. (medlemsnr. skrives i 
kommentarfelt)

Åsane Tlf. 55 53 53 80,
Arna Tlf. 23 06 81 55,
Kokstad Tlf. 55 22 62 70,
Minde Tlf. 55 38 17 50

Rabatt på felger, dekk, batteri, 
kjettinger og dekkhotell. 20% ra-
batt på timepris og 11 % på deler 
ved autorisert bilverksted. 

Be om NAF rabatt

Tlf 56 58 88 62

20 % NAF rabatt på Dagskort, 
Kveldskort, Dagskort barneområde 

og Kveldskort barneområde ved 
online kjøp:

Se vår hjemmeside
www.naf.no/bergen

lokale medlemsfordeler

 

Shell Bilsentrene: 

Knarvik, Nygård, Laguneparken, 
Varden, Bønes, Storetveit, Straume 

og Lohne

Beste vask

NAF rabatt 
Spar kr 50,-

 

YX 7-eleven Kleppestø, Øyrane 
torg, Natlandsveien, Tertnes, Drot-

ningsvik og Os

 
30 % NAF rabatt på

all maskinvask


