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ANMÄL  
DIG SENAST  

DEN  10 SEPTEMBER  
GENOM ATT 
KLICKA HÄR

VÄLKOMNA TILL EN FÖRMIDDAG OM CYKLING, 
HÄLSA OCH EN ATTRAKTIV STADSMILJÖ. HUR FÅR VI 
FLER ATT CYKLA? HUR SKAPAR VI EN ATTRAKTIV OCH 

TÄT STADSMILJÖ MED HJÄLP AV CYKELN?
Målgrupp är politiker och tjänstemän som arbetar med eller är med och påverkar  

exempelvis planering, skola, drift, fastigheter, centrumutveckling eller hälsa samt verk- 
samma inom handel i centrum. Men alla cykelintresserade är hjärtligt välkomna!

17 september 2019, kl. 8.30–13.00
 IKEA Hotell

8.30–9.00 Registrering och frukostmingel

9.00–9.05 Välkommen Maria Isaksson-Persdotter
Dagens moderator Maria Isaksson-Persdotter, projektledare för projektet Res Grönt i Gröna

Kronoberg hälsar välkommen.

9.05–9.15 Så cyklas det i Älmhult Frida Hansson, Energikontor sydost
Hur mycket cyklas det i Älmhult? Vilka är det som cyklar? Du får veta resultatet av den 
resvaneundersökning som genomförde i våras bland annat på Älmhults kommun och IKEA. Projektledaren 

Frida Hansson presenterar resultaten som ger oss en indikation av inom vilka områden det kan finnas vilja 

och möjlighet till förändring.

9.15–9.45 Så har kommuner lyckats vända utvecklingen – och göra det offentliga 
rummet mer mänskligt Emil Törnsten, Cykelfrämjandet
I Linköping har cyklingen ökat från 24 till 28 procent på fem år. En liknande utveckling sker i flera andra 

kommuner i Sverige och internationellt. Under föredraget kommer Emil Törnsten prata om hur ökad 

cykling är lösningen på de flesta av samhällets utmaningar. Vad är framgångsrecepten för att skapa mer 

tillgängliga, hälsosamma och mänskliga samhällen?
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10.00–10.40 Let´s gå! Trampa på! Anna-Karin Lindqvist, LTU
Så kan ökad cykling minska inaktivitet hos barn. Anna-Karin Lindqvist, lektor och forskare 

vid Luleås Tekniska Universitet, förklarar hur föräldrars stöd är viktigt för att öka barnens 

fysiska aktivitet samt ger exempel på vad skolan kan göra. Slutligen delar hon med sig av 

erfarenheter från ”The road to success” en framgångsrik studie om barns aktiva skoltransporter.

10.40–11.10 Fika och workshop i rörelse
Under fikat samlar vi idéer gällande konkreta åtgärder för att öka cykling i Älmhult.

11.10–11.40 Vad är ett bra cykelnät? Erik Stigell, Trivector
Vad utgör ett bra cykelnät? Erik Stigell, konsult och forskare i hälsa och transport ger konkreta 
exempel på trafikplanering som främjar cykling. Han ger också tips om hur man gör cykelnätet till 

en ”idrottsplats” för hälsofrämjande vardagsmotion som är attraktiv och inbjudande för alla 

medborgare.

11.40–11.50 Gott exempel från Växjö kommun Pär Wallin, Växjö
Hur kan en kommun arbeta för att främja cykling? Pär Wallin projektsamordnare för 

hållbara transporter berättar om kommunens cykelbibliotek. 

11.50–12.10 Cykelpanel Pär Wallin, Roland Johansson (ordf. tekniska nämnden), 
Emil Törnsten, Anna-Karin Lindqvist och Erik Stigell
Paneldiskussion där dagens föredragshållare diskuterar frågor kring vad som krävs från samhället för att 

möjliggöra hållbart resande på cykel. Vem har ansvaret? Var ligger de främsta utmaningarna och 

möjligheterna?

12.15 Lunch IKEA Hotell 
IKEA Hotell hämtar inspiration ifrån det skandinaviska köket och använder råvaror från

det småländska skafferiet. I möjligaste mån används det ekologiska produkter.

Arr: Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Älmhults kommun och IKEA




