Välkomna till Cykelvänlig arbetsplats första
nyhetsbrev!
Under 2019 testar Cykelvänlig arbetsplats ett nytt koncept där det regelbundet kommer ut
nyhetsbrev med aktuella nyheter på temat cykling, goda exempel från deltagande arbetsplatser, mm.
Mycket nöje!

Ju fler som cyklar, desto bättre blir Strömstad
Capio vårdcentral i Strömstad är arbetsplatsen där
det verkar självklart att cykla. Hembesöken som görs
inom verksamheten sker alltid med cykel om det är i
staden. Hjälmar och jackor finns i olika storlekar och
arbetsplatsens tjänstecykel är riktigt snygg med
särskild plats för de provtagningsväskor personalen
ibland har med sig.
Arbetsplatsen klarar merparten av kriterierna för
cykelvänlig arbetsplats och verksamhetschefen
Marlene E. Midtvedt cyklar även mycket privat.
Marlene tycker Strömstad är som gjort för att cykla i.
På arbetsplatsen är personalen överens om att man mår bättre på jobbet om man cyklar eller går,
man hinner processa det som behövs.
-Alla borde vara med i Cykelvänlig arbetsplats! säger Marlene.

Cykelns dag - Med kärlek till cykeln!
Cykelns dag den 11 maj är en rikstäckande manifestation initierad av branschföreningen
Cykelbranschen med syfte att framhålla cykeln som ett roligt, miljövänligt och hälsosamt
transportmedel. På cykelns dag finns ett gyllene tillfälle att kika in hos närmsta cykelhandlare för att
se vårens nyheter. Läs mer på www.cykelnsdag.se

Hållbart resande väst i riksdagen
Hållbart resande väst driver inte bara Cykelvänlig arbetsplats
tillsammans med kommunerna i Västsverige. Den 10 april var
Hållbart resande väst inbjudna till riksdagens frukostseminarium
om cykling. Temat var Hindrar lagstiftningen nya cykelvägar från
att byggas?
Cykelvägar måste planeras och byggas på ett modernt och
effektivt sätt, där cyklisternas behov står i centrum, inte närheten
till en statlig väg. Tyvärr hänger lagstiftningen inte med, men det
vill vi på Hållbart resande väst vara med och ändra på!

Cykelvänliga hotell?
Cykelvänliga hotell, finns det? Jo, bland annat i Jönköping, Malmö och Järvsö har hotell tagit fasta på
att cykelsporten och cykelturismen i Sverige växer. På hotellet Ohboy i Malmö ingår en vikcykel i
varje hotellrum som gästen kan använda under sin vistelse i staden. Cykelidén är en del i hotellets
filosofi ”klimatsmart och maximal mobilitet”. I Järvsö är det cykelturism som står i centrum, och i
sommar öppnar vad ägarna själva kallar för världens första cykelhotell, byggt helt för cyklister. Första
bokningarna tas emot på Järvsö Bergcykelpark Hotell från och med 1 juli. Även Scandic Elmia i
Jönköping satsar på cyklister och har utrustat sina rum med cykelhängare, duschar och verktygslådor.
Ett extra låsbart förråd finns också, med plats för 30 cyklar.
Källa: Besöksliv

Kattegattleden – Årets cykelled i Europa 2018
På hemmaplan, här i Västsverige går Sveriges första nationella cykelled, Kattegattleden, och som år
2018 utsågs till årets cykelled i Europa. Varför inte cykla en sträcka nu under påsken eller kommande
långhelger? Mer information om leden, tips på rundor och färdiga cykelpaket med mera finns på
www.kattegattleden.se

VTI söker försökspersoner till cykelstudie
VTI kommer genomföra en studie i Göteborg med fokus på interaktion mellan cyklister och
motorfordon och söker just nu efter deltagare. Som deltagare kommer du få cykla i VTIs
cykelsimulator för att sedan fylla i en enkät. Är du mellan 30 och 50 år gammal, cyklar flera gånger i
veckan och är 170-180 cm lång passar du in i sökt profil. Vill du vara med? Läs mer och anmäl dig på
länken nedan med detsamma. Studien genomförs hos VTI på Regnbågsgatan 1 i Göteborg redan 2326 april. https://www.vti.se/sv/om-vti/om-vti/vti-soker-forsokspersoner/cykel-och-motorfordon/

Antalet anmälda cykelstölder minskar i Sverige
Sedan mitten av 1990-talet har antalet anmälda cykelstölder nästan halverats i landet visar statistik
från Brottsförebyggande rådet. Det är glädjande att cykelstölderna minskar över tid säger Klas Elm,
VD för Svensk cykling, men flaggar samtidigt för att det kan finnas mörkertal och att det är förstås
också handlar om benägenhet att anmäla en stöld.
Tips på hur du skyddar din cykel och minskar risken för stöld:
1. Använda ett bra och godkänt lås
2. Låsa fast cykeln i ramen och i ett fast föremål
3. Plocka bort all lös utrustning så som cykeldator, lampa eller väska
4. Ställ in cykeln över natten
5. Notera cykelns ramnummer så att identifiering går lättare om cykeln skulle bli stulen
Källa: Svensk Cykling, Brottsförebyggande rådet, Statistiska centralbyrån

Vill du dela med dig av vad som händer på din arbetsplats? Kontakta din lokala projektledare så
kanske just ditt inslag kommer med i nästa nyhetsbrev.

Glad Påsk!

