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Bli en cykelvänlig
arbetsplats ni också!
Cykelvänlig arbetsplats är öppen för alla arbetsplatser
i Västsverige. Nu är det dags för årets omgång och vi
hoppas att ni också vill vara med. Börja med att skapa ett
konto på sidan och sätta upp affischen som inspiration.

Sen är det bara att börja bocka av! Då är ni med och
tävlar om att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats. Att vara med kostar ingenting förutom lite extra
energirik trampkraft. Lycka till!

Kom igång och börja bocka av!
Det går att nå tre olika nivåer, från en till tre stjärnor. För att uppnå en stjärna behöver ni kryssa i fem olika kriterier, för två
stjärnor krävs tio kriterier och för tre stjärnor behöver ni femton. Vilka kriterier ni väljer är valfritt.

Vi har en cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen med möjlighet att låsa fast cykeln.

Vi har ett styrdokument som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel.

Vi har en väderskyddad cykelparkering med möjlighet att låsa fast
cykeln, alt. ett cykelgarage. Olika typer av cyklar ska få plats.

Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet
eller i tjänsten.

Vi har pump och verktyg för enklare service tillgängligt för alla på
arbetsplatsen.

Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, och nyanställda
informeras om cykling på arbetsplatsen och om rådande resepolicy.

Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.

Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen. Det är
tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.

Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa,
och/eller har abonnemang på lånecyklar.
Vi tillhandahåller specialcyklar och utrustning, så som lastcyklar,
vikcyklar och cykelkärror för tjänsteresor och underhåller dessa.
Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar
privat, utanför arbetstid.

Vi mäter regelbundet hur många anställda som cyklar till arbetet
och/eller i tjänsten.
Vi samlar in och vidarebefordrar information om infrastruktur och
hur det går att cykla till arbetsplatsen till kommunens ansvarige i
cykelfrågor.

Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- eller leasingcykel.

Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten.

Vi erbjuder årligen ett cykelbidrag för service och tillbehör avseende
anställdas privata cyklar.

Vi erbjuder anställda att använda arbetstid och/eller friskvårdstid
för arbetspendling, dusch och ombyte.

Vi har avtal med cykelhandlare för rabatter och erbjudanden gällande cyklar och cykelutrustning.

Vi har en årlig budgetpost för beteendepåverkande arbete
avseende cykling.

Vi arbetar aktivt för att underlätta vintercykling.

Läs mer och anmäl er på cykelvanligarbetsplats.se

